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Sammanfattning 
Weda AB är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar produkter avsedda för undervattensrengöring. 
B600 är en av Wedas undervattensrengöringsrobotar som används inom den offentliga sektorn. B600 
består av en kraftfull pump och kombineras med två roterande valsborstar både bak och fram. 
Valsborstarna är avsedda för att bara föra in smuts i pumpen under städning, vilket gör att B600 saknar 
idag skrubbeffekt för effektivare städning. Detta examensarbete är en fortsättning på de tidigare 
projekten genomförda åt Weda AB utförda på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Målet är att ta fram 
ett lösningsförslag samt en fungerande prototyp av en extern borstmodul, samt eventuellt vidareutveckla 
åtgärder mot de brister som dök upp i de tidigare projekten och effektivisera städning på B600. 
 
Projektet består av fyra faser vilka är problemdefinition, förundersökning, konceptutveckling och 
utvärdering. Problemdefinitionsfasen innehar problembeskrivning, målformulering och avgränsningar. 
För att komma fram till ett lösningsförslag utifrån kundkrav och kundbehov identifieras 
produktspecifikationer. Genom att använda Quality Function Deployment (QFD) upprättades 
produktspecifikationer som var väsentliga för att kunna tillfredsställa kundkraven och för att veta vilka 
utgångspunkter detta projekt ska inrikta sig mot. Förundersökningsfas beskriver kortfattat om de 
tidigare projekten utförda på KTH samt presenterar olika material och olika tillverkningsprocesser inför 
produktion. Konceptutvecklingsfas omfattar CAD-modellering av lösningsförslag, prototypframtagning 
samt prototyptestning som säkerställer om lösningsförslaget kommer att fungera i verkligheten. Sista 
fasen utvärdering analyserar resultaten utifrån prototyptestning. 

Nyckelord 
Prototypframtagning, Borstmodul, Undervattensrengöring.



 

 
 

 
 

  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Bachelor of Science Thesis  
TRITA-ITM-EX 2019:406  

 
Production of external brush module for robots 

intended for underwater cleaning 

   
  Nina Stenberg 

Oscar Pachacama Guallichico 
Approved 

2019-06-10 
Examiner KTH 

Mark W. Lange 
Supervisor KTH 

Mark W. Lange 
 Commissioner 

Weda AB 
Contact person at company 

Klas Lange 

 
Abstract 
Weda AB is a Swedish environmental technology company that develops products intended for under-
water cleaning. The B600 is one of Wedas underwater cleaning robots used in the public sector. B600 
consist of a powerful pump and is combined with two rotating roller brushes, one on the front and the 
other one on the back. The roller brushes are intended to insert only dirt into the pump during the 
cleaning, which means that the B600 does not have today a scrubbing effect for more efficient cleaning. 
This thesis is a continuation of previous projects carried out at Weda AB and performed at the Royal 
Institute of Technology (KTH). The goal is to develop a proposal solution and a functional prototype of 
an external brush module that will further develop previous insufficiencies and streamline cleaning on 
the B600. 
 
The project consists of four phases which are planning, preliminary research, concept development and 
evaluation. The planning phase covers up problem description, goal definitions and delimitations set to 
minimize the scope of the project. To arrive at a proposal solution based on customer requirements and 
customer needs, identifies product specifications. By using Quality Function Deployment (QFD), 
product specifications were established which were essential to satisfy the customer requirements and 
to know which points of departure this project should focus on. Preliminary investigation describes 
briefly about previous projects performed at the KTH and presents various materials and different 
manufacturing processes that can be used at the production. Concept development phase includes 
CAD-modeling of the proposal solution, prototype development and prototype testing that ensures 
whether the proposal solution will work in reality. The final phase evaluation analyzes the results based 
on prototype tests. 
 
Key-words 
Prototype Development, Brush module, Underwater Cleaning solutions.
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1 Inledning 

Det konservativa sättet att hålla en god kvalitet i poolvatten är att tillföra desinfektionsmedel i vattnet, 

där det normalt är klor som används som desinfektionsmedel. Vid publika bad behöver poolvatten 

desinficeras regelbundet för att hindra levande organismer som bakterier, alger och svampar från att 

föröka sig och etableras i poolen. Klorförbrukningen avgörs beroende på olika faktorer, bland annat 

storlek på pool, badfrekvens, temperatur och solljus. Höga klorhalter kan ge hudirritation och 

kloraminer, vilket betyder att klor binder smuts, blir ineffektivt vid desinficering och orsakar lukt.  

Alternativet för att minimera kemikalier i poolvatten och människors intervention under poolrengöring 

är genom att använda en automatiserad poolrengörare, även kallad för bottensug. Bottensug tar effektivt 

bort de mesta avlagringar och partiklar, ger färre bakterier i pooler, reducerar användning av kemikalier 

och ger bättre miljö för badgäster och personalen. 

Weda AB är ett svenskt miljöteknikföretag med fokus på undervattensrengöring sedan 1919. Deras 

produkter består av hel- och halvautomatiska robotar. Deras produkter är avsedda för att städa inom två 

sektorer: den offentliga (pooler och vattenparker) och den industriella sektorn (till exempel 

reaktortankar i kärnverk, fontäner och djurparker). Weda tillverkningsanläggning befinner sig i Sverige 

men deras produkter säljs över hela världen genom sina dotterbolag och distributörer (Weda Sweden 

AB, mars 2019). 

B600 är en av Wedas största och mest effektiva städningsrobotar inom den offentliga sektorn. Weda 

B600 levereras med en vagn som är utrustad med en säkerhetstransformator med en arbetsspänning på 

42 V. B600 har varit i marknaden sedan 1981 och har uppgraderats över tid med ny elektronik och 

material för att kunna tillfredsställa kundens önskemål och hinna den takt som marknaden efterfrågar. 

Robotbasen består av en kraftfull pump, den kombineras med två roterande valsborstar både bak och 

fram, och med hjälp av den starka pumpsugningskraften kan den också köra på väggar och rengöra dem 

(Weda Sweden AB, mars 2019). 

1.1 Problembeskrivning 

Detta examensarbete är en fortsättning på de tre tidigare projekten utförda på Kungliga Tekniska 

högskolan: WEDA BORSTMODUL B600 & W2000, Undervattens robotar och Moment på 

borstmodulsystemet. Projektet hade som målsättning att leverera en fungerande prototyp som baserades 

på olika konceptframtagning. Önskemål från företaget Weda var att undersöka möjligheten att använda 

tallriksborstar som skall komplettera valsborstarna för att se vilken extra skrubbeffekt som tillfördes. 

Examensarbetet kommer att vidareutveckla de eventuella brister som dök upp i de tidigare projekten, 

där borstmodulen inte är anpassad till olika typer av underlag och borstarna inte är utbytbara. 

Drivsystemet på borstmodulen drivs nu av en motor med kedjekoppling, drev och kuggkrans. Istället ska 

drivsystemet ersättas med bara två motorer och växlar. 

1.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att ta fram ett lösningsförslag samt en prototyp av en extern 

borstmodul som anses uppfylla alla uppdragsgivares krav. CAD modeller och ritningsunderlag ska tas 

fram för att möjliggöra framtida produktion. 
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1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att fördjupa kunskaper inom design och produktframtagning genom att tillämpa 

förvärvade kunskaper och färdigheter från studietiden, samt uppleva hur det är att arbeta inom ett 

företag och bli bättre rustade för arbetslivet.  

1.4 Kundkrav 

Uppdragsgivaren har listat några krav som en prototyp ska uppfylla och som visas i de följande 

punkterna: 

• Borstar ska vara utbytbara för olika underlag/ändamål. 

• Borstmodulen ska kunna passa de flesta standardiserade borstar för flexibilitet. 

• Ritningar på två borstplattor ska tas fram med hjälp av 3D programvara som visar hur borstarna 

kan placeras. 

• Designa en vattentät kåpa/box som ska täcka över de två motorer som kommer att vara 

monterade ovanför borstmodulen. 

1.5 Kundbehov 

Projektgruppen har identifierat 5 kundbehov som borstmodulen ska tillfredsställa: 

• Den ska vara stabil. 

• Den ska vara hållbar. 

• Effektiv städning. 

• Den ska ha en tilltalande design/utseende.  

• Enkel att montera och montera av. 
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1.6 Quality function deployment (QFD) 

QFD används för att integrera kvalitet samt säkerställa att de tekniska egenskaperna återger produktens 

tillfredsställer av kundbehoven. Målspecifikationer upprättades efter att kundbehoven har identifierats 

och innan produktkoncept har genererats, för att veta vilka utgångspunkter detta projekt ska inrikta sig 

mot. Väsentliga attribut samlades in där raderna i matrisen motsvarar kundbehoven och kolumnerna 

egenskaperna, som gruppen har tagit fram med hjälp av kravspecifikationer enlig figur1.1. En etta som 

poängsättning innebar att det var den minst viktiga medan poängsättning med en sexa innebar att den 

hade det absolut viktigaste attributet, enligt författarnas perspektiv.   

Förhållandet mellan egenskaper och behoven är viktigt för specifikation av konceptet, där avgörs vilket 

attribut som kommer att vara prioritet under design och konceptgenerering. Resultatet som matrisen 

gav, är de tre första tekniska designparametrar som behöver uppfyllas. Den viktigaste parametern är att 

konceptet ska klara friktionskrafter som uppstår mellan borste och underlag samt konceptet ska ge ett 

kontinuerligt vridmoment för en effektiv städning. Böjspänning som uppstår under vridmoment 

kommer att vara den tredje viktigaste parametern.  

 

Figur 1.1:Quality function deployment (QFD). 
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1.7 Avgränsning 

För att målet ska uppfyllas har i detta projekt valts följande avgränsningar: 

• Ingen hänsyn ska tas till elinkopplingar mellan komponenter. Detta kommer utföras av Weda 

AB. 

• Dimensioner ska inte överstiga det angivna måttet (L600xB300xH500mm). 

• Borstmodul kommer anpassas endast till modell B600. 

• Borstmodul kommer inte vara anpassad för vertikala ytor. 

1.8 Lösningsmetoder 

För att kunna identifiera problem och hitta ett lösningsförslag som kommer att vidareutvecklas i 

prototypform har gruppen bestämt sig för att använda de följande produktutvecklingsverktygen: 

• Faktainsamling (material, tillverkning, toleranser och komponenter). 

• QFD för att identifiera vilka egenskaper som ska vara prioriterade vid konceptframtagning. 

• Brainstorming för att komma på olika koncept. 

• Modulindelning för att dela komponenter i olika moduler vilket kommer att underlätta 

modellering och placering. 

• Funktionsanalys för att identifiera modulens funktioner. 

• CAD-modellering (med hjälp av Creo Parametric) för att kunna modellera en 3D-modell av 

lösningsförslaget. 

• Mekaniska analyser (med hjälp av Creo Simulate) för att förstå beteende hos 3D-printade 

delar i den tänkta arbetsmiljön. 
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2 Förundersökning 

Kapitel två presenterar fakta om tidigare arbete, hur man kan teoretiskt beräkna det resulterande 

momentet på en roterande borstrondell, om materialval och olika tillverkningsprocesser samt om 

komponenter som det är tänkt att användas vid prototypframtagning. 

2.1 Förstudie av tidigare arbetet  

Detta delkapitel kommer att lyfta fram relevant information från de tidigare nämnda projekten och deras 

mål, slutliga resultat och de problem som inte löstes under projekten gång.  

Projekten WEDA BORSTMODUL B600 & W2000, Undervattens robotar och Moment på 

borstmodulsystemet hade ett gemensamt mål, vilket var att ta fram en prototyp av en fungerande extern 

borstmodul för B600 och W2000 robotar. Det första nämnda projektet hade ett annat mål som blev 

grunden till vidare projekt, detta var att undersöka om tallriksborstarna städar mer effektivt än vanliga 

valsborstar. 

Slutresultatet på första projektet visade med hjälp av en prototyp och prototyptestning att tallriksborstar 

städar mer effektivt än valsborstar. Slutresultat på andra projektet (examensarbete) blev en Cad modell, 

därför att tiden inte räckte för prototypbyggande och testning. Tredje projektet var en fortsättning av det 

andra projektet vilket leder till att deras slutresultat blev en prototyp som baserades på fakta från 

examensarbetet och cad konceptet.  

Prototypen på första projektet kunde inte tillfredsställa alla kraven från uppdragsgivaren, därför att 

deras lösning drevs med en kedja och remmar vilket skapade mycket friktion vid rotationen samt 

infästning blev inte stabil och hållfast. Prototyp på tredje projektet drevs med kugghjul, detta skulle lösa 

friktionsskapandet men problem som dök upp var att motorn inte kunde leverera det moment som 

krävdes för att rotera en borsttallrik samt infästning kunde inte placera modulen parallell med poolens 

yta. 

2.2 Beräkning av moment i borstrondellen 

För att kunna förstå hur en borste beter sig under rengöringsfasen gjorde gruppen en 

internetundersökning om dessa krafter som skapas i borstarna vid städning. Beroende på placering av 

borste i maskin och vid vilket plan de kommer att roteras kommer krafterna att se annorlunda ut.  

I detta projekt roterar borstarna kring y-axeln och axlarna i vilken borstmodulerna kommer att vara 

monterade är parallella med y-planen. När borstarna börjar att rotera skapas två olika krafter: de som är 

parallella med z-planen och de som är vinkelrätta med rörelse, det vill säga parallella med x-planen. 

Momenten i tallrik är totala summan av axelmoment, summan av moment som är beroende av Z-

krafterna och summan av moment som är beroende av X-krafterna.  
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Figur 2.1: Fördelnings av krafter. 

Gruppen gjorde en representation av borstrondellen under städning. FTangentiella motsvarar Fuk som skapas 

när borstarnas fransar nuddar golvytan, Ftryck representerar den kraften som skapas av vattentrycket och 

Myv är momentet som fås från motor och växelmodul (Parker G. Wang C. 2007). I bilderna ovanför visas 

krafter som sker i en borste, FTangentiella och FRadiella simplifierades till en kraft i bilderna men i verkligheten 

skapas en av varje i varje fläns. Genom att användningen av principen om jämviktsläge och läggning av 

ett ekvationssystem kunde gruppen beräkna ett teoretiskt moment för en rondell. 

1. ↑: 𝑁 + 𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 − 𝑚𝑔 − 𝐹𝑎𝑥𝑖𝑒𝑙𝑙 = 0 

2. ↘: 𝐹𝜇𝑘 = 𝑁 ∗ 𝜇𝑘   (𝑁) 

3. ↙: 𝐹𝑅𝑎𝑑𝑖𝑒𝑙𝑙 =
𝑀𝑦𝑣∗𝐾∗𝑓∗𝑔

𝑟
   (𝑁) 

4. 𝑀𝑦𝑝 = 𝑀𝑦𝑣 − ∑ 𝐹𝑧𝑛 ∗ 𝑋𝑜
𝑛
1 + ∑ 𝐹𝑥𝑛 ∗ 𝑍𝑜

𝑛
1   (𝑁𝑚) 

2.3 Eko design  

Dagens problem med att uppnå hållbar utveckling utmanar tillverkaren, konstruktörer och konsumenter 

att överväga resurser och processmetoder. Att beakta miljö innebär minimering av energiförbrukning, 

naturresurser samt produktion av resthantering och utsläpp. Ekologiskt tänkande ger nya utmaningar 

som samtidigt ger nya möjligheter, en hållbar design (formgivning) är huvudnyckel som påverkar 

processmetoder samt material som används vid tillverkningen av produkter. (ECO-DESIGN 

EXHIBITION, 2019) 
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2.3.1 Livscykelanalys (LCA)  

 

Figur 2.2: Livscykelanalys hos en produkt. 

Livscykelanalys är ett verktyg som hjälper designer och ingenjörer att värdera miljöpåverkan hos en 

produkt, tjänst eller system. Ur ett helhetsperspektiv visar analysen miljöpåverkan från utvinning av 

råmaterial till återvinning av material. Med hjälp av LCA kan man fokusera utvecklingsarbetet så att man 

kan uppnå störst miljöförbättring och kan försäkra att processen, produkten eller företaget inte orsakar 

hög miljöpåverkan. (Swerea AB, 2018, Sveriges lantbruksuniversitet, april 2019) 

2.3.2 Material  

Med miljömedvetenhet för att skydda miljön ökar ansvaret hos företag, industrier och konsumenter. 

Många företag strävar efter en hållbar produkt och det är ett viktigt ämne. Man försöker därför integrera 

miljöaspekter redan vid val av material för att betrakta produktens hela livscykeln. Materialkunskap och 

tillverkningsprocess är de två viktigaste aspekter vid utformning av produkt.  

Polymerer 

Det är viktigt att kunna skilja olika plaster: härdplaster och termoplaster. Härdplaster går inte att 

återvinna på annat sätt än som energi eller malas ner som fyllmedel. Vid högtemperatur mjuknar 

härdplast inte lika kraftig som termoplast därför kan det krävas helt annorlunda tillverkningsmetoder. 

De idag förekommande termoplasterna delas in i amorfa och delkristallina plaster. Amorfa plaster har 

ingen tydlig smältpunkt, utan mjuknar gradvis, på grund av detta är de enklare att formblåsa och 

vakuumforma. Exempel på termoplaster är PP (polypropen), PE (polyeten), PVC (polyvinylklorid). För 

materialegenskaper hänvisar till appendix A och B. (Karlebo Materiallära, 2014) 

 

Figur 2.3: Polymera material. (Karlebo, 2014) 
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2.3.3 Tillverkning  

Delavsnittet kommer att presenteras med fokus på de relevanta processerna för tillverkning av 

plastprodukter. 

Formsprutning – Plastmaterial i form av granulat matas ner till en skruv som sedan skruvar fram 

materialet mot verktyget samtidigt som materialet smälts ner. Sedan sprutas materialet under högt tryck 

in i ett tempererat stålverktyg, när smältan har svalnat och stelnat kan den färdiga produkten stötas ut 

ur verktyget. Denna metod används främst för termoplaster såsom PP, ABS och PC. Investeringar för 

dessa verktyg är ganska stora vilket leder till att denna metod lämpas för hög automatiseringsgrad, för 

produktion i stora serier från cirka tusen till flera hundra tusen per år.  

 

Figur 2.4: Formsprutning. (Karlebo, 2014) 

Vakuumformning – En plastskiva värms till en lämplig temperatur för att bli plastiskt formbar. 

Skivan sugs ner i en form genom vacuumapplicering, när skivan når formvägg stelnar materialet. 

Metoden behöver efter bearbetning såsom kantresning för färdig detalj.   

 
Figur 2.5: Varmformning med a) vakuum, b) drapering. (Karlebo, 2014) 
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Formpressning – Material placeras på ena formhalvan varefter formarna stängs och materialet värms 

till smälttemperatur, varpå materialet sedan fyller ut formerna till en önskad form. Processen formas 

under förhöjt tryck och förhöjd temperatur. Denna metod kräver en hel del manuellt arbete såsom 

efterbearbetning för att ta bort överskott av material. (Karlebo Materiallära, 2014) 

2.3.4 Återvinning  

Plast kan återanvändas eller återvinnas. Vid mekanisk återvinning kan den plast som spills vid 

tillverkningen malas ner eller återvinnas till den ursprungliga produkten. För redan använt material kan 

man bevara och utnyttja det för att tillverka en helt ny produkt. Andra sätt att återvinna är att låta plasten 

brytas ner till ursprungliga råvaror. Med råvaruåtervinning kan alla plaster återvinnas även med 

materialblandning och förorenande plaster. (Karlebo Materiallära, 2014) 

 

Figur 2.6: Återvinningssymbol. (Karlebo, 2014) 

2.4 Tätning 

Tätningar är komponenter som förhindrar eller begränsar flöde av vätskor eller smuts mellan två 

komponenter. Det finns olika typer av tätningar beroende på tillämpningsområde och de brukar 

kategoriseras i två olika områden: dynamiska och statiska tätningar. 

Statiska tätningar: Är det som används vid två komponenter som inte är rörliga, som ringtätningar och 

packningar. Dynamiska tätningar: benämns de som används vid två komponenter som rör sig i 

förhållande till varandra, som till exempel vid rotation eller vid fram och bak rörelse (Peter R, 2013). 

Prototypmodulen kommer att inneha två roterande axlar som medför att konstruktionen behöver tätas 

med någon dynamisk tätning. Nedan kommer tre dynamiska tätnings typer att presentera. 

Radiella tätningar, även kallad läpptätningar, är en typ av dynamisk tätning som brukar användas mellan 

roterande eller stationära komponenter och används i många applikationer. De består av ett cylindriskt 

ytterhölje och en läpptätning, de flesta har en fjäder som trycker läpptätningen mot axeln. (SKF, 2013). 

Cylindriskt ytterhölje tätar statisk mot tätningshål och kan vara tillverkade av stålplåt eller av en elaster. 

Den andra delen kan tillverkas av en elaster eller av ett termoplastmaterial samt som tätar axeln både 

dynamiskt och statiskt. Några radiella axeltätningar har en design som har en extra läpp som skyddar 

den primära läpptätningen från smuts eller andra partiklar (SKF, 2013).  
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Figur 2.7: Radiell tätning på en axel. 

Axiella tätningar är de som är designade för att täta axiellt mot en yta som är vinkelrätt mot en axel 

eller pinne/stift, som metalliska ytor tätningar och v-ringar. 

Metalliska tätningar används vid applikationer med låg vinkelhastighet och erbjuder skydd mot fasta 

eller flytande föroreningar samt säkerhet mot läckage av smörjmedel/vätskor (SKF group, 2014). 

Metalliska tätningar består av två identiska metalliska ringtätningar och två likadana Belleville fjädrar. 

Belleville fjädrarna ger nödvändig belastning och effektiv tätning vid borrhålen och den yttersta 

diametern. De behöver smörjas för att förhindra haveri. (SKF group, 2013). 

 

Figur 2.8: Metallisk tätning. 

V-ringar är en tredje typ av dynamiska tätningar. De är tillverkade av endast gummi och används vid 

roterande applikationer. V-ringar kan också användas som skydd för lager mot smuts eller andra 

föroreningar. De kan även användas som extra tätningar som skyddar den primära tätningen i 

förorenande miljöer. De kan förlängas och tryckas över andra komponenter (SKF group, 2014).  
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Figur 2.9: V-ring. 

Tätningslim 

Tätningslim används vid tätning av två stationära komponenters koppling som kommer att vara utsatta 

för vatten. Silikonslim är den mest vanliga tätningslimtypen som används i branschen på grund av dess 

prestanda och sitt billiga pris. 

2.5 Kapslingsklass (IP68) 

 

Figur 2.10: Klassificering av inkapslingen av första siffran och andra siffran. (RISE Research Institutes of Sweden, 2017) 
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För elektriska komponenter krävs en god kapsling för att minimera riskerna för elchock, brand och 

explosion. I krävande miljöer där vatten, damm och kemikalier kan tränga in behöver elektrisk och 

elektronisk utrustning skydd i form av extra skal. Klassificeringen ställer höga krav och gör produkten 

tillförlitlig. Klassificeringen har formen IP (International Protection) som sedan följs av två siffror, den 

första siffran karakteriserar hur bra skyddet mot damm är och den andra siffran hur bra skyddet mot 

vatten är.  

Provning av kapsling utförs normalt av den standardiserade IEC 60529, för den europeiska motsvarar 
EN 60529 och för svenska standard SS EN 60529. Den högsta nivå av täthet mot damm och inträngande 
föremål är nivå 6 och för nedsänkning vid vattendjup djupare än 1 meter och för att klara vattentryck bör 
det vara nivå 8. (RISE Research Institutes of Sweden 2019, Elgiganten AB 2019) 

2.6 Axelkopplingar 

Axelkopplingar är komponenter som används för att överföra moment från en axel till ett annat. 

Beroende på funktionen och miljön i vilket de kommer att användas, finns tre olika typer: fasta (rigid), 

rörliga (flexibla) och universella (kardanknut).  

Fasta kopplingar benämns till dessa kopplingar som används vid applikationer i vilket axlar ska placeras 

i samma linje och ingen axiell, radiell eller vinkelförskjutning får ske. Åt andra sidan rörliga axlar tillåter 

en viss typ av förskjutning vid överföring av moment. Universella kopplingar används vid applikationer 

som kräver mer förskjutning (Peter R, 2013).   
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3 Genomförande 

Kapitel tre innefattar processerna designframtagning, prototypframtagning och prototyptestning. 

Designprocessen består av konceptframtagning av olika former på kåpan, val av komponenter som 

modulen kommer att bestå av, placering av dem, CAD-modellering och mekaniska simuleringar. 

Prototypframtagningsprocessen omfattar byggande av ett fysiskt exemplar. Sista prototyptestning 

omfattar provning av lösningsförslaget i den tänkta arbetsmiljön. 

3.1 Modulindelning 

För att underlätta designprocessen gjorde gruppen en modulindelnings analys på gamla projekt. 

Gruppen har identifierat 4 sub-moduler från föregående projekt vilka är: drivandesystem, borstprofil, 

kropp och infästning. 

 

Figur 3.1: Modulindelning av externborstmodul. 

Efter identifiering av moduler började gruppen att tänka på vilka komponenter varje sub-modul ska 

inneha och resultatet visas i figur 3.1. Kropp sub-modulen omfattar en vattentät IP 68 kåpa och en platta 

i vilken två motorer kommer att fästas samt två tätningar som kommer att sättas runt två utgående axlar. 

I borstprofil sub-modulen medräknas en cirkulär borstrondell, flera metalliska spår och borstar. 

Drivandesystem sub-modulen består av en motor, en växel, en axelkoppling (flange coupling), en axel 

(utgående axel) och en kopplingskomponent (shaft coupling) mellan utgående axeln och borstrondellen. 

Som sist infästning sub-modulen kommer att inkludera kopplingskomponenter mellan kåpan och Wedas 

robot B600. 
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3.2 Funktionsanalys 

Med hjälp av funktionsanalysverktyget tog gruppen fram primära och sekundära funktioner för den 

tänkta externa borstmodulen. I figur 3.2 visas primära och sekundära funktioner för varje sub-modul 

som gruppen hade kommit på. Primära funktioner för den tänkta modulen i detta projekt är: täta 

komponenterna från vatten, skrubba poolens bottenyta, omvandla spänning till rörelse, överföra 

vridmoment till borstrondellen i vilket borstarna befinner sig och vara ett tillbehör till endast B600 

roboten. 

 

Figur 3.2: Funktionsanalys av extern borstmodul. 

3.3 CAD-modellering 

När aktiviteterna modulindelning och funktionsanalys var klara började gruppen med CAD-modellering. 

Uppdragsgivaren tillhandahöll motorn och växeln i form av STEP-filer (CAD-modeller) och en 3D ritning 

av infästning för Weda robot B600. Andra delar som kåpan, tätningar, hela borstprofilens sub-modul, 

kopplingskomponenter mellan växelaxeln och borstplattan samt hela infästningens sub-modul 

modellerades från grunden. 

 

Figur 3.3: CAD-modellering av lösningsförslag. 
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3.3.1 Borstprofil 

Första sub-modulen som modellerades var borstprofilen. Anledningen var att uppdragsgivaren redan 

hade en idé om hur den skulle se ut, liksom tänkta dimensioner och tänkta komponenter. I figuren 3.4 

visas borstprofilen och komponenter i vilka borstarna är monterade, vilka kallas för C-track och är 

metalliska spår som håller borstarna still under städning. 

 

Figur 3.4: Borstrondell och borstprofil. 

Borstarna och C-track är produkter från Mink Bürsten, på uppdragsgivarens uppmaning används de vid 

skapande av prototyp. Vid utformningen av borstarna och C-track hämtades dimensioner från Mink 

Bürstens hemsidan. Det skapades två typer av borstar och C-track, en lång och en kort. I C-track delarna 

gjordes hål för att användas vid fästning på borstrondellen.  

Det utformades också två borstrondeller, en hel slät rondell och en rondell med former för spåren i C-

track. Detta gjordes för att se om formen kan påverka kvalitén på skrubbningen men också för att se om 

monteringen kan underlättas. För att visa tydligt hur borstarna ska monteras finns spår på undersidan 

av borstrondellen. 

 

Figur 3.5: Fram- och baksidan av borstrondellen. 
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3.3.2 Drivandesystem 

I delkapitlet modulindelning nämndes att det behövs en eller flera komponenter som kan koppla ihop 

växelns axel med borstprofilen och samtidigt överföra moment. 

Den första delen som skapades i denna modul var en 

axelkoppling (se punkt 2.6). Funktionen i 

drivandesystemet kräver en axelkoppling som inte 

tillåter någon typ av förskjutning, en så kallad rigid 

koppling. En rigid koppling som har en ingående axel på 

8mm, som i prototypen, har som mest 10mm som inre 

diameter i den andra änden av axeln. Eftersom denna 

dimension inte skulle fungera för prototypen, som 

krävde mer än 10mm i andra änden, fick gruppen 

designa en egen rigid koppling. 

Figur 3.6: Axel från växel. 

 
Figur 3.7: Gruppens rigida kopplingar. 

Gruppens rigida koppling består av en kropp som liknar en bälgkoppling och som har samma längd som 

bälgkopplingen MJk45 (Bengtssons Maskin, 2019), med en inre diameter på 8 och utgående diameter 

på 20 mm samt en öppning på 2 mm som skär radiellt längs med hela komponentens axel. Denna 

öppning gjordes för att kunna klämma kopplingen med slangklämmor och för att fästa axlarna. Det kallas 

i denna text för flange coupling. 

Nästa del som modellerades var en 20 mm axeln med längden 150 mm. Därefter modellerades en 

komponent som kopplar ihop stora axeln med borstprofilrondellen. Delen som visas i figuren 3.8 

utformades utifrån en existerande komponent (till höger i bilden) som används vid kopplingar av axlar 

(Mekanex, 2019). För delen användes samma dimensioner som Mekanex axelkoppling med 

serienummer 17–202849, den enda ändring som utfördes skedde i dess geometri, då det byggdes ett 

kilspår. Ett kilspår skulle också byggas i storaxeln för att kunna sätta ett nav mellan komponenterna för 

att på så sätt fästa dem. Detta har benämnts som shaft coupling. 
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Figur 3.8: Axelkoppling (Shaft coupling) och sammanställning av drivsystem. 

3.3.3 Kropp 

När modellen för drivandesystemet var klart påbörjades utformning av plattan, i vilken motorer och 

växlar kommer att sättas fast. Denna platta redigerades flera gånger på grund av att gruppen inte hade 

en fast modell på kåpan. Nästa komponent som modellerades var en radiell tätning, vilket kommer att 

sättas runt stora axeln (utgående axel) och fästas under kåpan. Tätningens utseende hämtades från 

Sverull Elektrodynamo pdf-katalog för radiella tätningar. 

 

 

Figur 3.9: Olika design av plattan. 
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Figur 3.10: Radielltätning. 

För att kunna komma på olika former på kåpan genomfördes en brainstorming session. I denna aktivitet 

försökte gruppen komma på minst två koncept på varje detalj, antingen med skisser eller cad-modeller.  

 

Figur 3.11: Olika design av kåpa. 

Uppdragsgivaren föreslog att gruppen skulle leta efter en befintlig kåpa på marknaden att beställa och 

använda för prototypen. Gruppen hittade dock inte någon billig IP68 kapseln som kunde anpassa sig 

efter drivandesystemets minimala höjd. Alternativet att hitta ett lämpligt muffrör innebar för lång 

leveranstid och skulle även innebära problem med att täta röret. Gruppen beslutade sig därför för att 

skapa en egen kåpa som printades ut med hjälp av KTH:s 3D-printer.  
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Figur 3.12: Slutgiltiga design av kåpan. 

Kåpan delades i fyra delar därför att printerns dimensioner inte räckte till för att printa en hel kåpa. För 

att säkerställa att kåpan var tät tätades den på samma sätt som tätningen av kapslar. 

Tätningsmekanismen består av ett spår i vilken någon typ av tätningslist placeras på en del av kåpan och 

som kommer att tryckas ihop med en utstickande kant från en annan del av kåpan. Denna princip 

förklaras i figur 3.13. 

 

Figur 3.13: Spår för tätning och utstickande kant. 
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3.3.4 Infästning 

Den sista sub-modulen som modellerades var Infästning. I detta projekt utvecklades infästning modell 

av ”Undervattens robotar”, från en två stegs infästning till en tre stegs infästning. Idén med tre stegs 

infästning är att kunna ha två fasta komponenter, en på kåpan och en annan på B600 infästning och ha 

komponenten som sitter däremellan rörlig när den inte är fast skruvad. 

 

Figur 3.14: Infästning. 

På detta sätt undviks att modulen inte håller sig parallell med ytan på botten av pooler vid körning som 

två stegs infästning gjort samt modulen blir justerbar för att anpassa sig efter olika höjder på borstar. 

3.4 Mekaniska simulationer 

För att förstå beteendet hos kåpan i sin arbetsmiljö användes i detta projekt mekaniska analyser. 

Scenariot som ställdes under simulation skulle analysera hur kåpan beter sig när den är sänkt tre meter 

under vatten. Genom att skapa en sammanställning och sätta två randvillkor som vattentrycket i Pa och 

att det finns två roterande axlar vid tätningsplaceringar kunde simulationen utföras. Det testades två 

olika geometrier på underdelen av kåpan och deras resultat visas i den följande tabellen.  
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Geometri 1 Geometri 2 

Datatabell 

av 

böjspänning 

i MPa 

 

Böjspänning 

över 

modellen 

 
 

Området 

som får 

största 

böjspänning 
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Datatabell 

av 

deformation 

i mm 

 

Ursprunglig

t läge 

perspektiv 

vy 

 
 

Läge vid 

största 

deformation 

perspektiv 

vy 

 

Maximal deformation: cirka 4,2 mm 

 

Maximal deformation: cirka 4 mm 

Tabell 1: Mekanisk analys av kåpan under vattentryck. 

Datatabellen visar färger som representerar ett visst värde mellan minsta och största värde som modellen 

får under simulering av spänning och deformation. Analyser visar att spänningsfördelningen blir den 

samma i båda scenarion och de områden som får mest spänning är vid utgående axlars placering (hål). 

Å andra sidan, analyser av deformation visar att ändringen som utfördes i geometri 2 ger cirka 0,2 mm 

mindre deformation än den som visas i geometri 1 analysen.  

Simulationer utfördes även på borstrondellerna som visar hur de beter sig under rotation och de finns 

hänvisade i Bilaga C. 
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3.5 Prototypframtagning 

Delkapitel 3.5 kommer att beskriva prototypframtagningsprocessen som innefattar 3D-printning, inköp 

av komponenter, bearbetning av 3D utskrivna komponenter, cad justeringar, byggande av varje sub-

modul och montering av hela modulen.  

3.5.1 3D-utskrivna komponenter 

En viktig del av konceptutvecklingsfasen var byggande och testning av prototyper. Projektet har använt 

en additiv tillverkningsmetod för snabb framställning av de komplexa komponenterna och för att minska 

produktionskostnader under prototypframtagningsprocess. Design lösningar som inte var 

tillfredställande förbättrades omgående i CAD-modellering, vilka sedan gjordes om för validering. 

Material som användes vid utskrift var PLA (Polylaktid). Komponenterna tillverkades upprepade gånger 

tills en tillfredställande produkt uppnåddes, vilket har gjort den tillverkande processen till en iterativ 

process. 

Tolerans på 3D-printern var en viktig faktor under prototypframtagning, där gruppen började med att 

testa vilka toleranser som behövdes för passande delar. Toleranser som testades var 0,25, 0,5 och 0,7 se 

figur 3.15. Slutligt val som användes var tolerans 0,25 för att passande delar skulle inte sitta för tajt eller 

för löst. För skruvhål ska man ha exakta mått, till exempel M6 skruv har ca 5,9 mm då ska man ha 

skruvhål på ca 5,9 mm vid CAD-modellering. Toleransen på skruvhål kan variera beroende på material 

som används under prototypframtagning, i detta fall var plastmaterialet PLA det som användes. PLA 

kommer att vidga ut sig efter några gånger under monteringen. Vid feltolerans kan även efterbearbetning 

som slipning förekomma. 

 

Figur 3.15: Tolerans som testades på 3D-printern. 

Utskrivningen av komponenter gjordes på KTH:s Ultimaker Cura2+ printern med både munstycken med 

både 0,4 och 0,6 mm. Påfyllningsdensiteten som gruppen ansåg vara lämpligast på Ultimaker Cura2+ 

programvaras inställning var 20 procent, detta skulle räcka för att komponenter ska klara konstruktion, 

hållfasthet och för att minska den totala tiden på varje utskrift. 

Borstrondellen var de första komponenter som printades ut, sedan skrevs flange coupling och shaft 

coupling ut. Komponenterna gjordes med olika geometrier för att kunna testa och jämföra vilka 

geometrier som kommer att bli mest robusta.  
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Figur 3.16: Shaft coupling och flange coupling. 

 
Figur 3.17: ¼ utskrivet av kåpan. 

Kåpan delades i fyra delar på grund av 3D-printerns begränsade dimensioner. Delarna var tänkta att 

placeras ihop med skruvar och kommer att tätas med hjälp av o-ringsnöre och flytande silikon.  
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Figur 3.18: Plattan som gjordes i polyuretan och med 3D-print. 

Plattan till drivandesystemet var först skapat av ett utskuret polyuretanblock. Plattan var handgjord 

vilket gjorde att dimensionerna inte riktigt stämde med CAD-ritningen. För att få mer precision på 

plattan valde gruppen att 3D-printa plattan som delades i 2 delar som sedan sattes ihop med 

skruvförband. 

Högre påfyllnings densitet användes på infästning med 80 procent densitet, med avsikt att infästning 

behövde vara mer robust med tanke på dragande krafter och att infästning skulle kunna hålla fast 

borstmodulen parallell med B600 infästning.  

 

Figur 3.19: Slutgiltigt design på infästning. 
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3.5.2 Inköp av komponenter 

Några komponenter kunde inte printas ut på grund av att deras geometri blev för komplicerade för 3D-

printern, eller hållfasthetsegenskaperna som 3D-printade delar erbjuder är inte de som krävs inför 

testning. De komponenter som köptes in var axlar, radiella tätningar och slangklämmor. 

Inköpsaktiviteten bestod till en del av att hitta förmånliga priser på de nämnda komponenterna och detta 

gjordes genom nätundersökning, en annan del i inköpsaktiviteten bestod av att besluta vilka 

komponenter i kropp sub-modul som skulle köpas in och vilka som skulle 3D-printas. Efter att pris på 

komponenterna hittats från olika företag skapades ett Excel dokument som kombinerar priser för att 

bilda olika prisförslag på den totala kostnaden, dessa prisförslag finns i Bilaga C. 

3.5.3 Sammanställning av prototyp 

Denna aktivitet började direkt efter att borstrondell och shaft coupling hade printats ut och slipats klart. 

Hos Weda fanns det tillgängligt 1 meter av C-track och 1 meter valsborste, vilka kapades och borrades 

enligt cad-specifikationer. Första sub-modulen som byggdes upp blev borstprofil, men sub-modulen blev 

annorlunda jämfört med cad-modellen därför att bara den långa C-track på borstrondellen skruvades 

fast. 

Efter borstprofil sub-modulen byggdes klart och inköpta komponenter levererades började infästning av 

motor och växel med plattan. Efter det byggdes drivandesystem sub-modulen upp och borstrondellen 

skruvades fast med shaft coupling.  

 

Figur 3.20: Andra test som gjordes. 

Som inget kilspår byggdes på axeln kunde inte shaft coupling fäste den, vilket gjorde att en ny design 

skapades och visas i figur 3.21. Den nya designen ska använda slangklämmor för att klämma en del av 

shaft coupling med utgående axeln, på det sättet kommer axeln att bli fastspänd. 
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Figur 3.21: Slutgiltigt shaft coupling. 

Kåpans uppbyggnad skulle bestå av kåpans printade delar, skruvar för att skruva fast kåpans delar och 

o-ringsnören. EPDM (Etenpropengummi) o-ringsnöre skulle användas vid tätning av kåpans printade 

delar men montering av dem visade att det inte gick att klämma fast. EPDM o-ringsnöre hade hårdheten 

på 70° Shore A, vilket gör att o-ringsnörena inte var tillräckligt mjuka och flexibla för att användas. Efter 

det uppdagades köptes silikonlim och sanitär silikon in, där det sanitära silikonet skulle ersätta o-

rimgsnörens funktion och silikonlimmet skulle sättas runt modulen när den byggdes klart.  

Beroende på hur mycket sanitär silikon som fylls i spåret kommer kåpan inte att vara helt tät eller inte 

gå att klämma ihop alls. På grund av detta beslutades att kåpans underdel ska skruvas fast vid tester på 

land. Infästning sub-modulens sammanställning innefattar placering av skruv runt hål samt 

fastspänning och låsning av dem med mutter. Då testerna var klara sammanställdes hela modulen med 

B600. 

3.6 Testning 

Som det nämndes i föregående delavsnitt så utfördes de flesta tester i detta projekt kördes på land och 

bara ett test utfördes under vattnet. Anledningen är att med 10 veckors projekt kunde det inte byggas en 

kåpa som är helt tät. 

Första testet på land gick ut på att testa om drivandesystem modulen i kombination med borstprofil 

kunde rotera. Detta test visade att borstrondellen skakade, inte var stabil och att utan kilspår kunde inte 

shaft coupling spänna fast axeln. Andra testet på land gick ut på att undersöka om fastspänning av motor 

och växel med plattan kunde göra att borstrondellen skakar mindre och blir mera stabil. Tredje testet 

hade som syfte att undersöka om addering av kåpans underdel förbättrade prestandan av borstrondeller 

samt testa olika rotationer på motorn. Fjärde testet gjordes för att examinera beteendet av det drivande 

systemet samt borstprofilen när en 3D-printad platta som består av två delar används istället för en hel 

platta. Sista testet på land genom att koppla ihop hela borstmodulen med B600 infästning och testa 

beteendet av den externa borstmodulen vid rotation av borstrondellerna. 

Testet på vatten genomfördes med en kåpa med mindre skala och som bestod av bara två delar. Syftet 

med detta test var att granska hur mängden av sanitär silikon och djupet den sänks ner i vattnet kan 

påverka täthet av kåpan. Testet skulle också kontrollera om att sänka kåpan tom jämfört med att sänka 

den med innehåll gör någon skillnad i vattentäthet. 
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4 Resultat och diskussion 

Drivandesystemet testades med olika kopplingar för flange och shaft coupling varpå den slutgiltiga 

designen, se figur 3.16, gav bäst resultat jämför med tidigare design. Genom att ändra geometrin på shaft 

och flange coupling kunde man klämma fast komponenterna bättre med slangklämmor vilket gav bättre 

resultat under testning, då hela drivandesystemet blev mera stabilt och robust. Plattan som skapades för 

hand gav bättre resultat än plattan som var utskriven i två delar. Uppdelandet av plattan i två delar gjorde 

att konstruktionen försämrades och blev mindre robust vilket påverkade konstruktionen under testning, 

där ena delen av plattan tog upp mera vibration än den andra delen. 

Fördelningen av kåpan drog ned hållfastheten och kåpan blev mindre robust vilket leder till att 

borstrondellerna går ostadigt under testning. Gruppen fick inte en helt fungerande prototyp på grund av 

begränsningar på 3D-printern (tolerans, precision och dimension) som medförde att man behöver 

uppdela stora utskrifter i flera delar. Användning av olika munstycken vid utskriften gav även olika 

precisioner på delarna. 

Testning som utfördes på land fungerade. Borstmodulen gav den skrubbeffekt som gruppen hade tänkt 

när modulen monterades på B600, då B600 var i stillastående position. Eftersom borstmodulen aldrig 

testats i vatten så finns det risk att den inte kommer att fungera under vattnet.  

En representativ vattentät box gjordes som följde samma princip som IP68 kapslingsklassning och 

testades under vatten. Första försöket som utfördes var en tom box nedsänkt under vattnet till ett djup 

om ca 10–20 cm och resultatet gav att inget vatten kom in i boxen. Andra försöket utfördes med föremål 

i boxen och nedsänkt till 30–40 cm djup, resultatet blev att vattnet kom in i boxen. Märkligt nog kom 

inga bubblor ut vid andra testet men vatten kunde komma in, vilket betydde att boxen inte kunde uppnå 

standarden. Tidsbrist lät gruppen inte undersöka djupare om hur kapsling IP-68 är uppbyggd. 

 

Figur 4.1: En representativ vattentät box gjordes. 

Under simulationen har man betraktat att alla komponenter var helt solida och resultatet som gavs vid 

simuleringar var approximativ och kunde inte jämföras med verkligheten. Beroende på hur man 

tillverkar prototypen, hur komponenterna är uppdelade, densitet och material kan det påverka 

konstruktionen under testning.  

En avvikelse som gjorde att tiden inte räckte till var problem med DC-motorer. En av motorerna var alltid 

fördröjd under testning vilket gjorde att axlarna inte roterade med samma hastighet, efter några 

rotationer blev det stopp på grund av att borstprofilerna krockade med varandra. Med den begränsade 

tiden kunde inte gruppen helt färdigställa arbetet. Gruppen hann inte heller testa borstmodulen medan 
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B600 är i rörelse, så det gick inte att iaktta beteendet hos infästningen om den kommer klara av 

dragandekrafter. 

 

Figur 4.2: Extern borstmodul kopplades med B600 robot.  
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5 Slutsats 

B600 är en av Wedas robotar som används inom den offentliga sektorn och som idag saknar funktion 

för skrubbning för effektivare städning och kan inte anpassas efter olika underlag. Detta examensarbete 

är en fortsättning på tidigare projekt utförda i KTH åt Weda och har som mål att ta fram ett 

lösningsförslag samt en fungerande prototyp på en extern borstmodul som kommer att vidare utveckla 

tidigare uppdagade brister, effektivisera städningen hos B600, ha en utbytbar borstfunktion och endast 

anpassas för B600 robotar.  

Genom att tillämpa olika produktframtagningsverktyg och underlag som samlades in under 

förundersökningsfasen kunde en 3D-modell av den tänkta externa borsmodulen tas fram. Vid 

prototypframtagning 3D-printades några delar fram såsom kåpan, borstrondeller och axelkopplingar 

medan andra delar som axlar, radiella tätningar och skruvar köptes in. Vid testningsfasen utfördes de 

flesta tester på landet och ett test under vatten.  

Testerna visade att modulen fungerade på land. Ingen vattentät kåpa skapades på grund av 3D-printerns 

toleranser, precision och dimensioner. Kåpan som skulle bestå av två delar består nu av 4, vilket gör att 

dess stabilitet och hållfasthet försämras. Modulen kunde inte testas under vattnet vilket gör att gruppen 

anser att det finns risk att den inte kommer att klara arbetsmiljöns förutsättningar. Slutresultatet på 

detta projekt är inte en hel fungerande prototyp på grund av förutsättningar vid 3D utskrift och 

begränsad tid för att färdigställa arbetet, dock har prototypen förmåga att skrubba en yta och tillåter 

användare att byta borste. 
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7 Appendix   

Appendix A: Diagram egenskaper för olika plaster 

https://www.npgroup.se/om-plast/valj-plast/ 
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Appendix B: Termoplasters egenskaper 

Karlebo Materiallära, Willy Leijon (red.), ISBN: 9789147100057, 2014 

https://www.npgroup.se/om-plast/ 
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Appendix C: Analys av borstrondellens beteende 

 

I delkapitel 2.2 presenterades ett ekvationssystem för att få ut det resulterande momentet som rondellen 

uppnår vid körning. För att kunna simulera ett scenario som visar borstrondellens beteende vid 

användningen behövdes tre randvillkor (värde), vilka är: total vikt ovanpå, Fμ och Fradiell.  

Vid analyser simulerades två scenarion, ett scenario som simulerar beteendet hos borstrondellen med 

vikten på och vattentrycket, det andra scenariot som tar hänsyn även till Fμ och Fradiell. 

 

 

Scenario 1 

 

Scenario 2 
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 Borstrondell med C-track spår Borstrondell med slät bottenyta 

Scenario 1 

(Spänning i 

MPa) 

 

 

Scenario 1 

(Deformation 

i mm) 

 

 

 

Scenario 2 

(Spänning i 

MPa) 

  

Scenario 2 

(Deformation 

i mm) 
  

 

I tabellen visas resultat som mekaniska analyser gav, deformationen som visas i borstrondeller är en 

representation som Creo Simulate skapade. Resultaten visar att borstrondellens maximala spänning sker 

vid shaft coupling och vid c-track placeringar, de maximala värden som fås i scenariot 2 är 3,4 MPa vilket 

är 12 gånger mindre än PLA brottgränsen värden (46 MPa). Den största deformation sker vid kanterna 

där ingen borste är placerad och visar att den är mindre än 1 mm. Allt detta visar att borstrondellen är 

tillräckligt hållfast för att klara arbetsuppgiften. Denna simulation som Creo Simulate skapade liknar 

verkligheten, därför att när den testade på landet, plattan vinglade på detta sätt. 
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Appendix D: Prislistor på komponenter  

Prislista som tar hänsyn till axlar, slangklämmor, tätning och fjäder. Kostnaden är angivet i kr. 
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Appendix E: Ritning på borstrondellen 

Borstrondeller ritning. 

Design 1 
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Design 2 

 

 

  



 
 

 

 

 I 

Appendix F: Ritning på flange coupling 

Slutlig flange coupling modellritning. 
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Appendix G: Ritning på shaft coupling 

Slutlig shaft coupling modellritning.
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