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Sammanfattning. 
 

Detta examensarbete har behandlat en treaxlig robot som har till uppgift att betjäna en 

större testmaskin med att flytta de moduler som ska testas, från lagerplats till testplats. 

Roboten är uppbyggd av tre linjärenheter varav två är standardkomponenter av kulskruvstyp 

och en specialbyggd enhet av trapetsskruvstyp. Arbetet har främst fokuserat på den 

specialbyggda enheten för att se om även den skulle kunna bytas ut till en 

standardkomponent. En del av arbetet har även inneburit att titta på plockverktyget och om 

det finns möjligheter att förbättra det. 

I rapporten presenteras två olika förslag som jag valt att kalla Robot 1 och Robot 2 och har 

till syfte att åtgärda de problem som uppkommer i den specialbyggda linjärenheten samt 

drivlinans problem. Robot 1 fokuserar på att eleminera de problem som uppkommer runt 

robotens X-axel, med så enkla medel som möjligt och utan att göra allt för stora materiella 

ändringar. Tanken med Robot 1 är även att den ska kunna appliceras på befintliga maskiner 

utan för stora ingrepp. Robot 2 är betydligt mer avancerad och innebär även stora materiella 

förändringar. Fördelen med Robot 2 är att den tar hänsyn till både X-axelns och Y-axelns 

brister och bör absolut övervägas vid nykonstruktioner men även för nuvarande maskin. För 

plockverktyget presenteras lösning i form av både ett modifierat befintligt vakuumverktyg 

och en helt ny pneumatisk greppare till Robot 2 som frångår vakuumsystemet. Jag anser att 

vakuumverktyget som presenteras bör övervägas att implementeras även om inga andra 

föreslagna modifikationer görs på roboten då denna är en enkel lösning. 

Arbetet redogör funktionen och de problem som finns med nuvarande robot och dess 

plockverktyg. För de beskrivna problemen har de olika lösningsförslagen presenterats, delvis 

genom att hitta helt nya marknadskomponenter men även genom nya egendesignade 

komponenter. Under arbetets gång har val av material och materialdimensioner baserats på 

tidigare materialval och överdimensioneringar. Efter det har de kontrollerats med hjälp av 

FEM-analyser i CAD-miljö som är ett mycket kraftfullt verktyg till att räkna ut annars mycket 

komplicerade hållfasthetsanalyser.  

  



 
 

Abstract. 
 

This thesis has treated a three-axis robot which task is to serve a larger test machine to 

move the modules to be tested, from the storage to the test site. The robot is composed of 

three linear actuators; two standard components of ball screw type and a custom-built 

actuator of trapezoidal type. The work has mainly focused on the custom-built device to see 

if it could be replaced with a standard component. Part of the work has been to look into the 

picking tool and to see if there are any possibilities to improve its function. 

The report presents two different proposals which I decided to call Robot 1 and Robot 2 and 

they aim to address the problems arising in the purpose-built linear unit and the X-axis 

linearity problems. Robot 1 focuses on eliminating the problems that arise around the 

robot's X-axis, with such simple means as possible and without making excessive material 

changes. The idea behind the solution of Robot 1 is also to be able to apply it onto existing 

machinery without too much interference. Robot 2 is significantly more advanced and also 

implies considerable material changes. The advantage of Robot 2 is that it takes into account 

both the problems with the X-axis and Y-axis, and should absolutely be considered on new 

machines, but also for existing machines. For the picking tool the thesis presents the solution 

in the form of both a modified existing vacuum tool and a brand new pneumatic gripper for 

Robot 2 which differ from the vacuum system. I think that the vacuum tool presented should 

be considered to be implemented even if no other modifications are made on the robot 

because of its simple construction. 

The thesis presents the functions and problems with the current robot and its picking tool. 

For the described problems the different solutions have been presented, partly by finding 

completely new market components but also through new self-designed components. 

During this time, choices of materials and material dimensions have been based on 

overestimates and previous material selections, which later were controlled by using FEM-

analysis in CAD-environment. 

The work is considered to have gone well and the goals that have been set have been 

achieved in a satisfactory manner. 
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1. Inledning. 

1.1 Allmänt. 

Det här är ett examensarbete inom området mekatronik på högskoleingenjörs nivå. Arbetet 

är utfört under veckorna 5-23 av Per-Martin Häggström via fakulteten för hälsa, natur och 

teknikvetenskap under institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Utnämnd handledare 

vid universitetet är Jorge Solis och uppdragsgivaren är Midroc Automation Karlstad. 

Handledare vid Midroc är Stefan Andersson och Björn Johansson. 

Midroc Automations kontor i Karlstad är inriktad mot industriell IT och tekniska 

konsulttjänster. Deras kunder återfinnes främst inom industrin.  

De tillhandahåller kompetens och resurser för kompletta projekt inom områdena: 

 Automation (process och produktion) 
 Överordnad produktionsstyrning och optimering (MIS/MES) 
 Test- och mätsystem (meningsfulla mätningar ger bättre beslutsgrund) 
 Avancerade Vision-system 
 Projektledning, utredningar och förstudier 
 Processutveckling 
 Systemering och programmering 

Som fristående integratör samarbetar de med branschens ledande produktleverantörer och 

har då alltid möjlighet att helt anpassa sig till kundens behov och önskemål utan att behöva 

kompromissa med funktion, kvalitet eller säkerhet. [1] 

1.2 Bakgrund. 

Midroc Automation Karlstad har ett projekt där man levererar ett komplett testinstrument 

till kund. Testinstrumentet består av ett flertal komponenter som alla ska arbeta tillsammans 

på bästa möjliga sätt och enligt de krav som kunden har ställt. Nuvarande instrument 

fungerar bra men man vill nu se om det finns förbättringsmöjligheter på vissa av 

komponenterna. Testinstrumentet har som funktion att testa innehållet i cylindriska 

moduler. Hela testinstrumentet är från början konstruerat av PA Consulting Group i England 

men då kunden kände att de ville ha en nordisk sammarbetspartner för ett närmare och 

bättre samarbete valde kunde att vända sig till Midroc Automation i Karlstad. 

Examensarbetet omfattar plockroboten (figur 1) som består av två Parker-Origa 

linjärenheter och en specialbyggd linjärenhet samt de delar som kopplar ihop 

konstruktionen. Plockrobotens funktion är att plocka en modul åt gången från en bricka och 

levererar denna till ett mätinstrument. Efter att mätinstrumentet har kört sin cykel fraktar 

roboten tillbaka modulen till sin plats på brickan och hämtar en ny modul. 
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Figur 1. Befintlig plockrobot. 
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1.3 Problembeskrivning. 

Examensarbetet omfattar två delar varav den första delen är prioriterad: 

1. Utreda med hjälp av 3D-CAD modellering om de specialdesignade komponenterna 

som y-axeln är uppbyggd av kan ersättas av idag befintliga standardkomponenter och 

samtidigt få plats i det befintliga mätinstrumentet.  

2. Utreda om annan typ av plockverktyg som plockar artiklar kan ersättas av ett annat 

mer exakt verktyg. 

Båda problemen innebär dels en undersökning av vad som idag finns på marknaden men 

även en modellering i 3D-CAD för att utröna om standardprodukter får plats i given geometri 

i mätinstrumentet. 

De problem som finns med nuvarande Y-axel (figur 2) är att den glider dåligt och vibrerar, 

detta på grund av både trapetsskruven som driver linjärförflyttningen och själva 

konstruktionen av enheten som är specialbyggd. Anledningen till att man valde en 

specialbyggd linjärenhet för Y-axeln var att det inte fanns plats för en standardkomponent 

som X och Z-axeln består av. Detta för att utrymmet mellan tak och toppen av modulen är 

begränsat (figur 3), dels p.g.a. skåpet där allt är monterat samt en ”tilltagen” design av 

resterande robot som gör att hyllorna inte går att flytta utan att roboten slår i kanterna av 

hela mätenhetens yttre ram.  

 

Figur 2. Sprängskiss Y-axeln. 
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Figur 3. Illustration begränsat utrymme mellan nivåer. 

De huvudsakliga problemen med linjärenheten uppstår på grund av trapets-skruvens 

hastighet som gör att den börjar oscillera. Då glidmuttern till trapets-skruven har 

rörelsefrihet i Z-led och ett håll i X-led (figur 4) har trapets-skruven större möjlighet att 

vibrera i dessa led. För att se om några fel kunde bevisas rent akademiskt talade jag med 

Hans Löfgren [2] på Karlstads universitet och med hans hjälp undersökte vi om krafterna i 

vagnen var i jämnvikt vid drift (figur 5). Formel (1) är summan för det momentet som 

uppkommer runt trapetsskruven och motverkande normalkrafter från vagnens glidelement. 

Formel (2) är summering krafter i Y-led vid drift. Formel (3) är summering för krafterna på 

vagnen i Z-led vid drift. Efter uträkningarna visade det sig enligt  formel (8)* att vagnens 

glidelement skulle behöva ha minst 7 gånger så högt friktionstal µ som det tillverkaren har 

specificerat, för att jämnvikt ska råda. Eftersom vagnen har en sned belastning vid drift fick vi 

anledning att vidare undersöka ifall vagnen kunde råka ut för självlåsning [3]. Efter uträkning 

med formel (9) för självlåsning såg vi att det inte fanns någon risk för att vagnen skulle kunna 

fastna på det viset i skenan. Efter vidare diskussion med Hans Löfgren om möjlig 

bakomliggande orsak till problemen kom vi fram till att det måste bero på 

tillverkningstekniska skäl. Alla dimensioner är relativt små och kräver toleranser som helt 

enkelt blir omöjliga att uppfylla på ett rimligt vis och därför uppkommer vibrationerna.  

 

 

Figur 4. Röda pilar Illustrerar glidmutterns frihetsriktningar. 

 

                                                      
*
 Med de insatta verkliga värdena för r,r1,r2 
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Figur 5. Friläggning över vagn och del av trapetsskruven. 

∑           (     )               (           )   ( )  

∑            (        )            (        )   ( ) 

∑      (     )       ( ) 

( )     ( )             ( ) 

( )     ( )                  ( ) 

( )     ( )              (     )    ( ) 

( )     ( )            (     )    ( ) 

( )    √
     
  

     ( ) 

Formel för självlåsning: 

  
 

(     )
     ( ) 



6 
 

  



7 
 

1.4 Fortsättning problembeskrivning. 

Drivmotorn till Z-axeln sitter monterad på X-axeln (figur 6), momentet överförs med en 

splinesaxel in i vinkelväxeln och sedan med trapetsskruven ut till vagnen. Detta är en 

invecklad drivlina med många potentiella felkällor, bland annat kan en torsions-effekt 

uppkomma i splinesaxeln enligt uträkningen i bilaga 2. I uträkningen ser vi att 

förvridningsvinkeln ϕ bland annat beror på längden för axeln och det mot moment M1, som 

uppstår i trapetsskruven och växellådan. Denna torsions-effekt bidrar till att hela drivlinan 

går ryckigt och därför har jag valt att försöka avhjälpa detta. Det har det även visat sig vara 

svagheter mellan glidlagret som sitter i den specialbyggda vinkelväxeln och axeln som ska 

glida mot lagret (figur 7). Splinesaxeln (figur 8) har även visat sig vara mycket känslig för 

linjäritetsfel och injusteringen av den är svår och tidskrävande. Man kan även här anta att de 

vibrationer som uppkommer runt trapetsskruven i längden påverkar de inställningarna som 

görs för att få splineshylsan att glida bra på splinesaxeln. 

Syftet med att montera Y-axelns motor på den yttre delen av X-axeln och använda en 

splinesaxel är okänt. Anledningen till detta kan ha varit för att förenkla kabeldragningen till 

motorn som på så vis blir stationär. Dock har praktisk erfarenhet visat att den invecklade 

transmissionen är mycket känslig och att eventuella kabeldragningssvårigheter lättare hade 

kunnat övervinnas än en allt för invecklad transmission. 

Plockverktyget (figur 9) är konstruerat så att den ska bygga så lite som möjligt på höjden när 

en modul är under förflyttning, d.v.s. den höjd som går från toppen av plockverktyget till 

botten av modulen. Problemen med plockverktyget är att den inte är anpassad efter att 

modulerna varierar i storlek. Storleksvariationen beror på att skalet på modulerna saknar 

specificerad tolerans och därmed varierar de i diameter med ca 1 millimeter från den minsta 

till den största. För skalets funktion har detta ingen betydelse men skillnaden i 

plockverktyget blir att den modul med störst diameter har lite rörelsefrihet i plockverktyget i 

kontrast till den med minst diameter som har utökad rörelsefrihet. En liten diameter på en 

modul tillsammans med de vibrationer som finns medför då att modulen vibrerar och skakar 

i plockverktyget och detta vill man undvika. Ett annat problem blir att om modulen hänger 

för snett riskerar den att missa hålet som den ska levereras till av roboten, detta medför att 

roboten kraschar och kräver att den manuellt körs till ett läge där kraschsensorn inte är 

aktiv. För att få mer förståelse för hur mycket modulen kan förskjutas i plockverktyget har 

jag med hjälp av trigonometri tagit fram en formel för modulförskjutningen formel (17) (figur 

10) som används i avsnittet där modulen behandlas. Modulen kan hänga snett på grund av 

vibrationerna eller att modulen har plockats upp snett från början. Ibland kan en annan del 

av maskinen som har till uppgift att vända modulen placera den snett i sitt fack. Det faktum 

att drivningen i vagnen har ett litet spel som är visat i (figur 4) kan också påverka vagnens 

position vid plockning, och om den är förskjuten kommer modulen att tryckas snett in i 

verktyget och då också att sugas fast snett.  
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Figur 6. X-axel med spline-axel och växellåda. 

 

 

Figur 7. Genomskärning vinkelväxel. 
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Figur 8. Splineskada på splinesaxeln. 

 

Figur 9. Plockverktyg och snitt plockverktyg med modul. 
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Figur 10. Friläggning och beräkningsunderlag för modulförskjutning L. 
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Fullständig formel för modulförskjutningen L:  

(  )     (  )   

      (    (     (
 

√     
)       (

 

√     
)))  (  (     ))    (  ) 

 L är förskjutningen för modulen 

 C är cylinderns inre diameter, denna parameter är redan optimerad och går inte att 
ändra utan rörliga eller flexibla delar. 

 B är den längden som cylindern täcker modulens raka del. 

 D är moduldiametern och varierar inom ett visst intervall. 

 G är modul och verktygets totala höjd. 

 E är modulens inneslutna krökta höjd. 

 H är avståndet mellan toppen på modulen till toppen på plockverktyget 
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1.5 Mål. 

Målet för detta examensarbete har varit att finna standardkomponenter för att byta ut den 

idag specialtillverkade Y-axelns linjärenhet. Speciell hänsyn ska tas till nuvarande utväxling 

och de lägessensorer som finns då styrsystemets styrenheter så långt som möjligt ska vara 

oförändrade. Detta för att alla ändringar av programvara kräver ett massivt arbete i form av 

uppföljning och validering för att garantera bibehållen funktion och undvika nya felkällor, 

vilket är speciellt känsligt inom det typ av område som arbetet behandlar.  En ren mekanisk 

förbättring kräver dock inte samma arbete. Målet innefattar även att hitta en bättre lösning 

på nuvarande plockinstrument, standard eller specialbyggt spelar här mindre roll då 

funktionen måste komma i första hand på denna kritiska komponent. 

1.6 Avgränsningar. 

En ny robot, framförallt dess Y-axel, måste rymmas i befintlig struktur och den ska passa till 

nuvarande bricksystem (figur 11) där fyra av dessa brickor ska användas samtidigt. Befintligt 

drivsystem till linjärenheternas elmotorer ska också användas och motorstyrningens 

programvara ska inte ändras vilket medför att även elmotorerna och utväxlingen bör vara 

oförändrade.  

 

Figur 11. Bricka med moduler. 
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2. Genomförande. 

2.1 Planering. 

Projektet började med ett möte tillsammans med Stefan Andersson [4] och Björn Johansson 

[5] i Midrocs lokaler i Karlstad där de informerade mig om uppgiften och vilka moment det 

kunde innehålla. Därefter gjordes en projektplan för projektet och en tidsplan för de olika 

momenten i ett ganttschema, se bilaga 1. 

2.2 Förstudie. 

När examensarbetets uppgift var godkänd för genomförande från universitetet fick jag 

möjlighet att studera ett verkligt testinstrument som var inne på service. Markus Jorholm [6] 

tillsammans med Björn Johansson visade då de brister och önskemål som fanns med 

roboten. Detta gav mig en bra känsla för vilka dimensioner maskinen har. De gav även tips 

och idéer på olika lösningar. Till mitt förfogande fanns en CAD-modell av hela maskinen som 

jag har studerat för att överväga möjliga nya lösningar och jag har även kunnat ta mått ifrån 

den för att se huruvida nya enheter passar. Jag tittade på olika leverantörer av linjärenheter, 

bland annat fanns det några alternativ från Bosch Rexroth och THK, men upptäckte tidigt att 

det var att föredra komponenter från Parker-Origa [7] då de redan levererar X och Z-axeln 

samt styrsystemen. För att få en bättre uppfattning om vad Parker-Origa har att erbjuda 

träffade jag en av deras försäljare, som bistod med visningsexemplar och kataloger över 

deras linjärenheter. I Parker-Origas omfattande sortiment hittade jag några intressanta 

alternativ till linjärenhet för Y-axeln. Jag tittade också på plockverktyget och hur man skulle 

kunna förbättra det. Tillsammans med Björn Johansson diskuterade vi fram några olika 

intressanta koncept för ett nytt plockverktyg. Jag kontaktade sedan Mikael Åsberg [8] vid 

Karlstads universitet för att se om det fanns möjlighet att använda universitetets 3D-skrivare 

till att testa olika prototyper av nytt plockverktyg, och det gick bra. Mikael Åsberg försåg mig 

även med arbetshäftet ”MSGC27 Konstruktiv utformning och CAD”, som är en 

fortsättningskurs till Konstruktionsteknik 1, vilken är den CAD-kursen jag har läst via min 

utbildning. I arbetshäftet har jag studerat Top-down metodik med skelett-teknik, 

mekanismer och animeringar samt FEM-modulen [16] som med hjälp av finita 

elementmetoden kan räkna ut hålfasthetsberäkningar. Materialdata och formler är hämtat 

ur formelsamling som finnes i referenslistan under [14] och [15]. 
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2.3 Plockverktyg. 

Jag har valt att först titta på plockverktyget då det är en mycket central del i robotens 

funktion. Då roboten ska förflytta en modul använder den sig av ett plockverktyg i form av 

en ihålig cylinder med en vakuumklocka i botten. Cylinderns väggar är till för att hålla 

modulen centrerad medan sugklockan är till för att hålla fast modulen med hjälp av vakuum 

(figur 9, se tidigare i rapporten).  

2.3.1 Arbetsgång plockverktyget. 

Jag inledde arbetet med att titta på original-cylindern för att ta reda på vilka begränsningar 

som resulterade i att modulen inte var helt stabil. Enligt formeln för förskjutningslängden L 

formel (17) började jag fundera på vilken eller vilka parametrar som kan förändras. Jag valde 

först att titta närmare på parametern C fast den redan är optimerad. Tanken var att främst 

försöka påverka den parametern på ett nytt sätt med att ändra på material och utformning 

av cylindern. Jag utgick från det existerande plockverktyget, som bestod av en aluminium-

cylinder, och med hjälp av CAD konstruerade jag om den i plastmaterial då det gav mig en 

betydligt större frihet i utformning av cylindern ur tillverkningshänsyn. I CAD-verktyget 

testade jag även mina nya konstruktioner med hjälp av ”mechanism” funktionen där man 

kan simulera rörelserna och testa att delarna rör sig som de ska. Totalt har jag tillverkat tre 

olika prototyper; två där främst parameter C ändras och en prototyp som fokuserar på att 

klämma tag om den böjda övre delen av modulen. Som ett extra alternativ har jag även tittat 

på att förändra parameter B, då man på ett mycket enkelt sätt kan ändra den parametern 

för att minska L. Jag har även med hjälp av Mikael Åsberg tillverkat prototyperna i 3D-

skrivare för att testa om de skulle fungera i verkligheten.  För att vidare utforska 

möjligheterna att förflytta modulen har jag även tittat på en lösning i form av ett gripverktyg 

som ska gripa tag om modulen med hjälp av tryckluft istället för att suga fast den med hjälp 

av vacuum. Ett gripverktyg skulle dock omöjligt få plats i befintlig Y-axel och därför är denna 

endast aktuell för en ny linjärenhet och kommer att presenteras tillsammans med ”robot 2”.  
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2.4 X-axelns spline axel ”Robot 1”. 

På X-axeln sitter det en splinesaxel för att överföra Y-axelns motors moment till Y-axeln 

enligt föregående (Figur 6). Jag började med att titta på om det på något enkelt sätt skulle gå 

att konstruera om motorupphängningen så att man kunde ta bort befintlig splinesaxel och 

därmed också bli av med en av felkällorna. Tanken är att genomföra detta med så lite 

modifikationer som möjligt och avsikten är att eventuellt kunna använda detta som ett 

förbättringskitt till redan befintliga maskiner. 

2.4.1 Arbetsgång för X-axeln ”Robot 1”. 

Jag började med att skapa en kopia av original CAD-konstruktionen och kalla den för  

Robot 1. Sedan plockade jag bort alla komponenter som var till för att centrera eller hålla 

fast splinesaxeln. Nästa steg var att konstruera ett motorfäste som ska åka med X-axelns 

vagn så att Y-axelns motor sitter fastmonterad tillsammans med Y-axelns linjärenhet. I det 

tidigare motorfästet satt även en ”home sensor” som känner av Y-axelns hemläge. Jag 

konstruerade ett nytt fäste till ”home sensorn” med hjälp av en gammal del från Y-axelns 

motorfäste och en ny komponent som fäste för själva sensorn. När Y-axelns motor var 

fastmonterad på X-axeln var även dess kablage det, men när motorn nu ska åka med X-

axelns vagn så måste en flexibel kabeldragning konstrueras. Jag valde en flexibel energikedja 

från Igus till detta och konstruerade de fästen som behövdes för fastsättning; ett fäste för 

montage nära motorn och ett fäste för montage på X-axelns upphängningsanordning. Med 

motorn monterad intill Y-axelns växellåda blev det också nödvändigt att konstruera en ny 

drivaxel där splinesaxeln tidigare har suttit. Här gjordes två olika varianter på lösningar och 

valet måste falla på hur mycket man är beredd att förändra konstruktionen. Jag tog extra 

hänsyn till materialet på axeln som ska glida i glidlagret, då jag enligt tillverkarens 

specifikationer [12] upptäckte att nuvarande glidaxel av aluminium har ett nötningsvärde på 

ca fem gånger mer än det den skulle ha om den tillverkas av rostfritt stål. När alla delarna 

var klara och de passade ihop med Robot 1 gjorde jag FEM-analyser på komponenterna där 

jag inte var säker på vilka materialdimensioner som skulle behövas. Med hjälp av FEM-

analyserna ändrade jag vissa komponenter så att de enligt de pålagda uppskattade krafterna 

ska hålla. 

2.5 Y-axeln ”Robot 2”. 

Y-axeln består av en specialbyggd linjärenhet med delar från olika tillverkare och vissa helt 

specialtillverkade komponenter. I tidigare avsnitt för problembeskrivning har jag visat att 

hela linjärenheten får problem just på grund av att det är så många olika delar som ska 

passas in i konstruktionen. En stor del av projekttiden har jag därför ägnat åt att hitta och 

byta ut hela Y-axeln till en ny variant som är serietillverkad, enligt de mål som beskrivs i kap 

1.3 Projektbeskrivning. 
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2.5.1 Arbetsgång för Y-axeln ”Robot 2”. 

Jag började med att söka efter tillverkare för olika linjärenheter för att se vilka olika varianter 

av serietillverkade linjärenheter som finns att tillgå på marknaden. Det jag sökte efter från 

början var en lika smal linjärenhet som den befintliga specialbyggda, men det visade sig vara 

svårt att hitta en lämplig variant med samma dimensioner. Efter ett möte med en säljare 

från Parker-Origa, där han visade några olika varianter på linjärenhet i deras sortiment, valde 

jag att försöka passa in en av deras modeller i roboten. Anledningen var dels för att de redan 

levererar de två andra linjärenheterna men även för att den linjärenheten jag valde att 

fortsätta med kändes mycket stabil och smidig. Nästa steg blev att spara en ny kopia av 

original CAD-konstruktionen och kalla den för Robot 2, sedan plockade jag bort hela Y-axeln 

ur konstruktionen för att ersätta med den nya linjärenheten. För att få plats med den nya 

linjärenheten då den har en högre profil än den specialtillverkade fick jag vända uppochner 

på hela X-axeln och konstruera om upphängningen till X-axeln till en mer kompakt 

konstruktion. Nästa steg blev att bestämma de längdmått som den nya linjärenheten skulle 

behöva. Detta gjordes med skisser och mätningar i CAD-konstruktionen. Sedan laddade jag 

ned en modell av den valda linjärenheten från Parker-Origa, som kunde placeras in i CAD-

konstruktionen. Med linjärenheten vald och inpassad fick jag justera höjden mellan 

hyllplanen som modulerna står på. Detta var möjligt med den nya mer kompakta 

konstruktionen av upphängningen för X och Y-axeln. Nästa steg blev att titta på vilken typ av 

plockverktyg man kunde montera på den nya enheten. Jag valde en pneumatisk gripklo från 

Bosch-Rexroth [9] med funktionen att gripa tag i modulen med tryck istället för att suga fast 

den med vakuum. Detta blev möjligt då den nya linjärenheten har en fyrkantig profil istället 

för en rektangulär och därmed kunde verktyget monteras på sidan av linjärenheten istället 

för under den. En ny sensor som har för uppgift att känna av om en modul finns i gripklon, 

passades också in istället för den gamla som var en vakuumsensor med funktionen att mäta 

vakuumet i kopplingen mellan modulen och plockverktyget. Den nya sensorn är en fotocell 

som ska registrera om en modul är upplockad. Med X-axeln vänd uppochner behövdes ett 

nytt fäste för Y-axelns motor. Jag har även här som i likhet med Robot 1 valt att låta motorn 

åka med hela linjärenheten och därmed slippa en besvärlig transmission. I den gamla 

linjärenheten fanns det en inbyggd vinkelväxel för momentöverföring mellan motorn och 

trapetsskruven, på den nya vinkelväxeln finns det bara en direktkopplad axel till enhetens 

kulskruv. Jag valde att konstruera en remväxel för kraftöverföringen mellan motorn och 

kulskruven. Remväxeln utformades så att ett elmotorvarv i den nya konstruktionen 

motsvarar samma linjära längdrörelse som i befintlig konstruktion. Nya kabeldragningar för 

att anpassa till en rörlig motor har jag också konstruerat. När huvudkomponenterna var 

utformade och på plats gjorde jag FEM-analyser på viktiga komponenter för att kontrollera 

materialval och dimensioner.      
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3. Föreslagna lösningar 

3.1 Plockverktyg. 

Med hjälp av Creo [10] har jag testat mig fram på olika lösningar av plockverktyg, där målet 

är att minska förskjutningen L enligt formel (17). Varken plockverktyg 1, 2 eller 3 gav önskat 

resultat. 

3.1.1 Plockverktyg 1. 

Den första (figur 12) varianten av plockverktyg som jag konstruerade ska med hjälp av 

stödpunkter och flexibla klaffar stödja upp modulen. Måttet D2 och D1 konstruerades efter 

den minsta modulen och måttet B har förlängts genom att flytta ena kontaktpunkten upp på 

den konvexa ytan av modulen. Genom att modulen i denna variant alltid vilar mot 

stödpunkterna är glappet mellan hylsan och modulen helt borttaget och därmed blir θ2 och 

θ3 tillsammans 90°, med avsikt på (figur 10), och i formeln för L, (formel 17), ser vi att vi får 

sin(90-90)=0 och därmed är även L=0. En prototyp av konstruktionen tillverkades sedan för 

att testa den i verkligheten (figur 12). Med hjälp av prototypen upptäcktes det att på grund 

av modulens lätta vikt tillsammans med modulskalets material, som är en mjuk högfriktions 

plast, fanns det tendenser att modulen inte ville släppa direkt. Med en liten ökning av 

måtten D1 och D2 lossnade dock modulerna utan problem men eftersom att L nu är bättre 

än ursprunget men inte 0, bestämde jag mig för att gå vidare och konstruera en variant som 

endast klämmer på den konvexa ytan av modulen. 

 

Figur 12. Plockverktyg 1 i prototyp och genomskärning. 
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3.1.2 Plockverktyg 2 

Den andra typen av plockverktyg (figur 13) konstruerades med avsikten att den endast skulle 

beröra den konvexa ytan på modulen. Här har förskjutningen L tagits bort på samma sätt 

som tidigare med hjälp av stödpunkter. Tanken är att endast den konvexa ytan greppas och 

därmed ska modulen släppas lättare. Tester med prototypen har dock visat att plasten på 

modulen är så mjuk att det blir märken på modulen när man trycker fast den samt att 

modulen lätt fastnar på grund av just detta. 

 

Figur 13. Plockverktyg 2 i prototyp och genomskärning. 

 

3.1.3 Plockverktyg 3 

Den tredje typen av plockverktyg (figur 14) konstruerades med erfarenheterna från de två 

föregående och med ett nytt tillvägagångssätt för att klämma fast modulen. Plockverktyget 

är tänkt att med hjälp av vakuumsuget dra modulen mot den nedre klaffen och skapa 

kraften F1, som sedan skapar ett moment runt axeln som i sin tur skapar kraften F2 (figur 15), 

F2 trycker i sin tur mot modulens sida och därmed centrerar den. Tester med prototypen 

visar att ett plastmaterial inte är bra till klaffarna, utan aluminium är att föredra. Detta för 

att få styvhet i delen och rätt toleranser i framförallt den ledade punkten för att inte ett 

glapp ska uppstå. Detta i sin tur medför att komponenterna blir dyra och mycket 

komplicerade att tillverka vilket var anledningen för mig att försöka se till ytterligare en ny 

lösning.  
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Figur 14. Gripverktyg 3 i prototyp och genomskärning. 

 

 

Figur 15. Gripverktyg 3 funktionsskiss. 
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3.1.4 Plockverktyg 4 

Med de tre ovanstående konstruktionerna utvärderade och testade bestämde jag mig för att 

närma mig problemet så okomplicerat som jag kunde. Efter att ha studerat formel (17) för L 

insåg jag att om man förlänger cylindern (figur 16) så att höjden B dubblas kommer 

förskjutningen L att minskas med ca 5 gånger. I (figur 16) har jag illustrerat skillnaden på en 

original cylinder och en förlängd cylinder. Den här lösningen anser jag som det mest 

optimala alternativet. Fördel med denna variant av plockverktyg är att i och med att den 

utgår från det existerande verktyget innebär detta att den blir enkel att tillverka och byta ut.  

 

 

Figur 16. Gripverktyg 4 genomskärning och illustration. 
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3.2 Robot 1 

Robot 1 (figur 17) har som tidigare beskrivet i kapitel 2.4, fått färre komponenter än 

originalroboten och splinesaxeln är borttagen. Detta medför att kalibreringen av roboten 

kommer att bli betydligt enklare med denna nya modell. Jag har även följt alla avgränsningar 

då samma motorer och utväxling används, samt att själva Y-axeln i alla sina dimensioner är 

oförändrad. Robot 1 påverkar dock inte alla de vibrationer som uppkommer av 

trapetsskruven, mer än att den får en stabilare drift, sett utifrån vibrationer som kan 

uppkomma i drivlinan, och enklare drivlina än tidigare. Här krävs ytterligare tester för att se 

hur mycket en stabilare drivning påverkar vibrationerna i splinesaxeln. En positiv egenskap 

blir att linjeringen av splinesaxeln inte kan påverkas av vibrationerna med Robot 1 och 

därmed blir även hela robotens tillförlitlighet bättre. Om man dessutom använder ett nytt 

gripverktyg tillsammans med de övriga förändringarna ska risken för att modulen missar 

hålet i brickan vara minimerat. De delar som är nykonstruerade är designade efter 

riktlinjerna att delarna ska vara tillverkningsbara och funktionella för dess angivna syfte. 

Detaljbeskrivningar för komponenterna till Robot 1 följer. 

 

Figur 17.  Ny konstruktion utan splinesaxel. 
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3.2.1 Detalj: vinkelväxel robot 1. 

Jag har valt att konstruera två olika alternativ till vinkelväxeln i Robot 1. I alternativ 1 (figur 

18) har en ny drivaxel konstruerats i något mindre diameter än den tidigare splinesaxel-

hylsan, för att passa hålet i ”Axel för kuggmontage” och för att möjliggöra ett litet 

spelutrymme då motorn och växellådan inte kommer att kunna linjeras helt exakt.  Axel för 

kuggmontage har bytt material från aluminium till rostfritt-stål då nötningen på glidlagret 

blir ca fem gånger mindre med rostfritt [12]. Den har också fått en preciserad ytjämnhet för 

glidytan på 16-20 RMS enligt tillverkaren för glidlagret [12]. Stopp-brickan har också bytt 

material från aluminium till rostfritt stål för att minska slitaget på kanten av glidlagret. Enligt 

tillverkaren ser man även att toleranserna för inpressningen av lagret är viktiga, extra hänsyn 

bör tas så att dessa anvisningar följs och att eventuella justeringar görs innan drifttagning. 

Detta alternativ finns med för att det förändrar så lite som möjligt i själva växellådan. De 

huvudsakliga förändringarna är materialvalen och att splinesaxeln är utbytt mot en ny kort 

drivaxel som, tillskillnad från splinesaxeln, inte kan råka ut för några torsionsproblem. 

Alternativ 2 (figur 19) har förändrats med konceptet att färre delar är bättre. I denna version 

har en ny drivaxel konstruerats som ska fungera som både drivaxel och stöd för kugghjulet. 

Detta är möjligt då kugghjulet inte har ett förborrat hål utan kräver bearbetning för hålet 

och kilspåret. I denna variant har glidlagret helt tagits bort och drivaxeln får bära upp 

kugghjulet som hålls på plats med en stoppbricka, momentet överförs nu med en plattkil. 

Fördelarna med denna variant är att linjeringen av motorn inte blir för känslig samt att allt 

slitage av glidlagret är borta och därmed kommer en stabilare och jämnare drift av 

trapetsskruven att uppnås. Eftersom trapetsskruven även på detta alternativ är utbytt mot 

en ny kort drivaxel ska inte några torsionsfenomen kunna uppstå. Det tidigare glidlagrets 

funktion var också främst avsett för en robot med splinesaxel och med den nya 

konstruktionen utan splinesaxeln behövs inte det stödet som glidlagret tidigare gav. 

Alternativ 2 är det alternativet jag som konstruktör rekommenderar, då den har betydligt 

färre komponenter som kan haverera eller slitas ut. Konstruktionen är också utformad på ett 

mycket enkelt vis och blir därmed mycket enklare att övervaka. 
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Figur 18. Genomskärning vinkelväxel1. 

 

Figur 19. Genomskärning vinkelväxel2. 
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3.2.2 Detalj: motorfäste Robot 1 

Eftersom målet med Robot 1 är att ta bort splinesaxeln för att avhjälpa den påvisade 

torsionseffekten samt de linjäritetsproblemen som finns, blev det nödvändigt att konstruera 

en ny motorupphängning (figur 20). Motorupphängningens konstruktion ser till att motorns 

drivaxel är i linje med växellådan och att motorns baksida inte går utanför maskinens 

arbetsområde när X-axelns vagn är i sina yttersta lägen. Delen är även anpassad för att passa 

in på den nuvarande monteringsplattans yttermått. 

När Robot 1 var färdig som koncept tittade jag på de delar jag har konstruerat och använde 

PTC Creo simulate för att testa delarna och se att delarna håller för de påfrestningar som 

uppkommer. Materialvalen är densamma som tidigare komponenter i original roboten. Den 

första delen jag testade var det nya motorfästet (figur 20). För beräkningen har friläggning i 

(figur 20) använts och kraften F har lagts på i alla motorns monteringshål.    
(
 

 
)

 
  och som 

säkerhetsmarginal har F även multiplicerats med godtyckligt tal 6. Elasticitetsmodulen för 

valt material i motorfästet är 70 MPa. Vi kan se att maximalt uppmätt tryck ligger under 

gränsvärdet på 70 MPa, detta trots att en kraft som är 6 gånger större har applicerats i 

testet. I (figur 20) ingår även en mätning över materialets förflyttning, enlig simulationen blir 

den maximala förflyttningen med 6 gånger maxmoment endast ca 0.02 mm, vilket tolkas 

som att motorfästet i princip är styvt och opåverkat vid normal användning. 
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Figur 20. Motorfäste och FEM-analys. 
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3.2.3 Detalj: upphängning robot 1 

Då Y-axelns motor inte längre är tänkt att vara stationär på X-axeln gjorde jag även en 

simulering över krafterna som uppstår i X-axeln och fästet till denna när Y-axeln är i ett 

förskjutet läge efter X-axeln. Simuleringen gjordes med en antagen kraft F enligt (figur 21) på 

fästet till Y-axeln som överstiger hela Y-axelns vikt med ca 10 gånger, för att ha en god 

säkerhetsmarginal. Enligt simuleringen fick jag ett maximalt tryck på ca 35 MPa vilket 

understiger det svagaste materialets gräns som är 70 MPa. Den största förskjutningen i 

materialet simulerades till ca 0.2 mm, vilket är en helt acceptabel nivå med de pålagda 

krafterna. Inga konstruktionsändringar har genomförts på upphängningen då ett av målen 

med Robot 1 är att förändra så lite som möjligt. 
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Figur 21. FEM-analys för upphängningen. 
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3.2.4 Övriga nya detaljer för robot 1. 

De återstående detaljerna har även testats för hållfasthet men för dem delarna finns inga 

stora krav på hållfastheten utan kravet ligger främst på funktionen. Resultaten av 

simuleringarna visade också att de inte påverkas på ett betydande sätt av de krafter de 

utsätts för och jag har därför valt att endast presentera dessa delar med en skiss och kort 

beskrivning av funktion. Energikedjan är en färdig komponent från Igus [11], dess syfte är att 

kablaget till motorn och plockverktygets vakuumslang ska kunna åka med Y-axeln utan att 

klämmas någonstans. Fästena består av rostfri bockad plåt och är specialtillverkade (figur 

22). Fäste mot upphängning är monterad på samma plats som befintlig energikedja och 

fästet mot motor är monterad i motorfästet med samma bultar som motorn. De nya 

drivaxlarna till alternativ 1 och 2 (figur 23) är konstruerade för att ersätta 

momentöverföringen från motorn till trapetsskruven. Axlarna är även konstruerade med tre 

hål i stjärnform för att den lättare ska kunna centreras på elmotoraxeln. Materialet i axlarna 

är rostfritt stål och komponenterna måste specialtillverkas. Fästet för ”home sensorn” (figur 

23) är en bockad detalj i rostfri plåt och ska bära upp en givare för hemläget.  

Y-axelplattan (figur 24) är identisk med tidigare variant förutom nya hål för det nya 

motorfästet. I (figur 24) illustreras även en simulering för hållfastheten där kraften F är en 

grovt överskattad vikt för Y-axeln och de kornade hålen är fasta punkter. Resultatet är 

liknande de andra delarna som jag har valt att inte presentera med hållfasthetsanalys, det 

vill säga väldigt lite påverkan då delen redan från början är överdimensionerad ur 

hållfasthets-synpunkt.  

 

Figur 22. Skiss för energikedja och fästen till denna. 
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Figur 23. Skiss över nya drivaxlar och fäste till homesensor 

 

Figur 24. Figur för den nya monteringsplattan för Y-axeln 
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3.3 Robot 2. 

Med Robot 2 (figur 25) är alla önskemål som finns specificerade i problembeskrivningen 

lösta. Enheten har en ny serietillverkad Y-axel från Parker-Origa [7], enheten har också fått 

en ny typ av gripverktyg i form av en pneumatisk gripklo som inte längre tillåter modulen att 

röra sig. Alla motorer och sensorer är likadana som original förutom att en sensor för 

avkänning av modulen har ändrats från en vakuumsensor till en optisk sensor. För att tillåta 

den nya högre Y-axellinjärenheten har hyllplanen där modulerna står dragits isär. Detta är 

möjligt då hela upphängningen har konstruerats om så att inte linjärenheten ska slå i taket 

eller botten av arbetsutrymmet. Med den nya linjärenheten är alla de vibrationer som 

uppstår i trapetsskruven borta då Parkerenheten är byggd på ett stabilare sätt och den 

innehåller en kulskruv som är mer lättdriven än en trapetsskruv. 

 

Figur 25. Skiss över robot 2 
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3.3.1 Detalj: upphängning Robot 2. 

Upphängningen på Robot 2 har förändrats för att anpassas till den uppochnervända X-axeln 

samt att hela upphängningen har optimerats i höjdled och är ca 0,72 gånger lägre än tidigare 

(figur 26), för att ge utrymme åt den nya högre Y-axelenheten. Upphängningen är också 

anpassad för att den gamla energikedjan ska kunna löpa fritt som tidigare. För att rymma 

den nya linjärenheten mellan hyllplanen flyttades det lägre hyllplanet neråt (figur 27) medan 

det övre hyllplanet är på samma plats som tidigare. Övre hyllplanet kan behålla sin plats 

eftersom den nya upphängningen är mer kompakt och därmed kan roboten köras längre upp 

i Z-led. X-axeln har en funktion som innebär att om roboten kör på någonting för hårt i Z-led 

ska den vicka och kraschsensorn ska då ge utslag som indikerar en krock. I den gamla 

varianten hängde hela X-axeln i upphängningen och vickpunkten var längst ut på 

upphängningen och vicktrögheten ställdes in med en fjäder i bakkant (figur 26). Robot 2s X-

axel ligger istället och vilar på upphängningen (figur 26) och därmed behövs det också att 

vickpunkten flyttas till bakre kanten av X-axeln, detta löstes med de gamla gångjärnsdelarna. 

Kraschsensorn och styvhetsfjädern har fått byta plats så de är på framkanten istället för den 

bakre kanten av X-axeln. Denna lösning av vickpunkten gör att en något högre kraft kommer 

att behövas för att vicka enheten men detta kan man kompensera genom att fjädern ställs in 

lättare än på Robot 1. En FEM-analys genomfördes på den nya upphängningen för att 

kontrollera materialvalen och dimensionerna (figur 28). Enligt simuleringen, där en ca 10 

gångers överdimensionerad kraft har lagts på, kommer den nya upphängningen att hålla för 

de belastningar den utsätts för och den maximala förskjutningen är ca 0.35 mm vilket är helt 

acceptabelt för enheten. 
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Figur 26. Genomskärning för höjdskillnad på robotarna samt vickpunkten. 
 

 

Figur 27. Skiss över hyllplan och ny linjärenhet. 
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Figur 28. FEM-analys för den nya upphängningen. 
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3.3.2 Detalj: Monteringsplatta/motorplatta Robot 2. 

 Med X-axeln vänd och Y-axeln utbytt blev det nödvändigt att göra en helt ny 

monteringsplatta till dessa komponenter (figur 29). Monteringsplattan sitter på X-axelns 

vagn och både drivmotorn och Y-axeln sitter monterade i plattan. Med den nya Y-axeln blev 

det nödvändigt att montera motorn parallellt med Y-axeln för att den saknar vinkelväxel. 

Delen är konstruerad på ett sätt som gör att komponenterna ska passa och motorn inte ska 

kunna passera arbetsområdets ytterkant. En FEM-analys av komponenten för att testa 

materialval och dimensioner gjordes, F1 är drivmotorns maximala moment gånger 10 och 

kraften ligger på alla motorns monteringshål. F2 är den kraft som Y-axelns vikt påverkar 

plattan med, även här har en grov överskattning gjorts på ca 10 gånger. Förskjutningen i 

materialet är enligt simuleringen mycket liten med de överdimensionerade krafterna som 

har lagts på och hela motorplattan är stabil under normala förhållanden. 
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Figur 29. Monteringsplattan och FEM-analys. 
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3.3.3 Detalj: Remväxel Robot 2. 

För motorn som på Robot 2 är parallellt monterad med Y-axeln valde jag en remväxel för att 

överföra drivmomentet (figur 30). Jag valde en remväxel för att den tar liten plats och är lätt 

att anpassa efter det utväxlingsbehovet som finns. Utväxlingen på den gamla enheten 

räknades ut med hjälp av kuggantalet i vinkelväxeln samt stigningen på trapetsskruven med 

målet att den nya linjärenheten ska färdas lika långt på ett elmotorvarv som den gamla 

varianten. Formel för utväxling:    
  

  
   (  ) där Z4 är den gamla linjärenheters kuggantal 

och Z3 är den gamla drivaxelns kuggantal. Beräkningen visar att den gamla växellådan har en 

utväxling på        d.v.s. för ett elmotorvarv drivs skruven två varv.  Den nya linjärenheten 

från Parker-Origa innehåller en kulskruv istället för en trapetsskruv, kulskruven har en 

stigning som motsvarar                      
                        

   
 , skillnaden i 

stigning mellan skruvarna påverkar utväxlingen i remväxeln och för att få samma totala 

längdförflyttning per elmotorvarv får vi använda formel (19). Där Z1 är elmotorns kuggantal 

och Z2 är linjärenhetens kuggantal. Jag valde sedan rem-hjul av typen AT5 [13]. Typen AT5 

valdes för att den redan finns på annan plats i maskinen och att remmens egenskaper passar 

bra till applikationen.  Sedan anpassade jag rem-hjulen med hjälp av (formel 19) så att båda 

hjulen skulle få ett jämnt antal kuggar. När jag hade hittat två kugghjul som fungerade 

tillsammans räknade jag ut vilken remlängd som behövs med (formel 20). För att inte behöva 

specialbeställa en speciell rem justerades motorfästets position så att en standardrem ska 

passa. Ingen spännrulle behövs till remmen då motorupphängningen är justerbar i sidled och 

därmed uppnår man tillräcklig remspänning på det viset. 

 

Figur 30. Illustration för remväxeln på Robot 2 

   
      

   
           (  ) 

                  (     )   (  )  

  



37 
 

3.3.4 Detalj: ny Y-axel linjärenhet. 

Den nya linjärenheten valdes efter att jag hade fått titta och testa några olika varianter; en 

med intern remdrift och en som hade en intern trapetsskruv. Den jag till sist valde hade en 

inbyggd kulskruv (tabell 1). Jag valde kulskruvsenheten för att jag ville ha den enheten som 

gick lättast att driva, vilket kulskruven uppnår då kontaktytan mellan skruven och muttern 

sker med hjälp av kulor som i ett kullager och det gör att enheten kan drivas mycket lätt. I 

(tabell 1) får man också en uppfattning om att kuggrems-enheten är anpassad att göra 

snabba rörelser över långa avstånd medan trapetsskruven går sakta men är linjärt stark, 

kulskruven lägger sig någonstans mittemellan och är förhållandevis lättdriven och 

medelsnabb. Eftersom den nya linjärenheten endast har som uppgift att flytta en last i 

horisontalplanet finns det ingen anledning att välja en trapetsskruv, som ofta används till 

domkrafter och liknande på grund av att den kan ta stora linjära laster. Kuggremsenheten 

valdes bort snabbt då den kräver ett förhållandevis högt drivmoment samt att det inte finns 

något behov av så höga hastigheter som den kan leverera. Till linjärenheten (figur 31) 

levereras också två fästen för montage på monteringsplatta/motorplatta.  

Tabell 1. Tabell över olika linjärenhetsdrivningar 

  Kulskruv Trapetsskruv kuggrem 

Max hastighet 0,25 [m/s] 0,1 [m/s] 2 [m/s] 

Linjär 
förflyttning per 
motorvarv 

Orginalskruvens 
stigning/0.6 

Orginalskruvens 
stigning/0.75 

Orginalskruvens 
stigning/0.05 

Vridmoment 
utan last 

0,5xMax 
elmotormoment 

0,75xMax 
elmotormoment 

1xMax 
elmotormoment 

Max 
vridmoment 

1,5xMax 
elmotormoment 

3.9xMax 
elmotormoment 

----------- 

 

 

Figur 31. Skiss över den valda Parker-Origa linjärenheten. 
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3.3.5 Detalj: monteringsplatta plockverktyg. 

Monteringsplattan (figur 32) för plockverktyget är konstruerad med en låg profil och är gjord 

så att plockverktyget ska hänga på sidan av linjärenheten. Tryckluften leds genom plattan 

med urborrade hål för att spara plats. Plattan är utformad på ett sådant sätt att 

plockverktyget ska nå till den yttersta och den innersta modulen på brickan och utnyttja hela 

linjärenhetens verksamma slaglängd. Man kan i tidigare (figur 25) se att plattan är utformad 

på ett sådant sätt att den kan förflyttas ovanför X-axeln och att plockverktyget hänger 

framför den. För att få en linjärenhet med en tillräcklig slaglängd att rymmas i maskinens 

arbetsområde var det nödvändigt att lösa det på detta sätt, detta var även en bidragande 

faktor till beslutet att vända upp och ner på X-axeln.  

 

Figur 32. Skiss över plockverktygets monteringsplatta 
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3.3.6 Detalj: pneumatiskt plockverktyg och modulsensor 

I stället för ett vakuumplockverktyg sitter det en pneumatisk greppare (figur 33) på Robot 2. 

Grepparen är tillverkad av Bosch Rexroth och valdes på grund av dess lämpliga storlek och 

att den är dubbelverkande med fjäderretur så att den är öppen utan tryck. Att grepparen är 

öppen med hjälp av en fjäderretur innebär att endast en tryckslang behöver dras fram till 

enheten vilket var ett krav för att få plats med en greppcylinder av den här typen. Gripklon 

är konstruerad så att två klaffar på utkanten ser till att modulen blir centrerad medan ett 

gummimembran ser till att en fastklämd modul inte glider lös. FEM-analys på gripklon har 

utförts med en kraft motsvarande greppcylinderns maximala kraft vid 4 bars tryck (figur 34). 

Enligt analysen håller delen för max trycket då den har en minsta elasticitetsmodul på 70 

MPa, analysen visar också att en maximal materialförskjutning på ca 0,23 mm uppkommer. 

En uträkning över vilken kraft som behöver läggas på för att modulen inte ska glida lös ur 

fästet har utförts med formeln:        där F=mg, N är den kraft som klon trycker med 

och µs är friktionskoefficienten mellan materialen. Uträkningen visar att om man vill 

förhindra modulen från att glida ur fästet behövs bara ca 0.03 gånger den maximala 

tryckkraften som gripverktyget kan åstadkomma med 4 bars lufttryck, därför finns det gott 

om utrymme att sänka trycket ytterligare för att garantera hållbarheten. 

Sensorn som ska avkänna om en modul är greppad ska ersätta det gamla systemet där en 

vakuumsensor satt monterad för avkänning av modul (figur 35). Den nya sensorn är en 

optisk sensor som kan känna av alla material på ett avstånd mellan 1 och 9 mm. Sensorn är 

tänkt att arbeta tillsammans med en ny trycksensor (figur 36) för att få samma funktion som 

tidigare vakuumsensor gav. Detta uppnås med en logisk &-enhet som gör att både 

proximitetssensorn och trycksensorn måste ge en utsignal, för att en signal om att modulen 

är greppad ska skickas till styrenheten. Trycksensorn finns i samma utförande som befintlig 

vakuumsensor och enda skillnaden är att den känner av tryck istället för vakuum. 

 

Figur 33. Skiss över pneumatiskt gripverktyg.
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Figur 34. FEM-analys för gripklon 
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Figur 35. Nuvarande schema för Plockverktyget. 

 

Figur 36. Nytt schema för plockverktyget. 
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3.3.7 Övriga nya detaljer för Robot 2 

Robot 2 är på liknande sätt som Robot 1 konstruerad så att elmotorn ska åka med 

linjärenheten och därför blev det även här nödvändigt med en energikedja för kablaget till 

motorn och sensorn samt tryckledningen. En Igus energikedja har används till ändamålet och 

fästen på motorn och upphängningen har konstruerats (figur 37). Ett nytt fäste till 

hemsensorn har också konstruerats (figur 38) och en flagga som ska fästas på 

monteringsplattan för plockverktyget. 

 

Figur 37. Energikedja från Igus och moteringsfästen. 

 

Figur 38. Hemsensorfäste och flagga. 
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4. Utvärdering 
 

Jag har i rapporten visat flera av de problemen som finns med roboten och jag har även 

presenterat två olika huvudlösningar på de beskrivna problemen. Det som har tagit längst tid 

i arbetet är att hitta rätt maskinelement och att få dessa att passa in i konstruktionen, då det 

ibland har medfört stora ändringar när en sorts del helt enkelt inte passar. Alla FEM-analyser 

har gjorts med uppskattade krafter men med överdimensionering som grundtanke. För 

komponenterna har det inte funnits någon större oro att de inte ska hålla då man tydligt får 

uppfattningen att originalkonstruktionen är mycket robust byggd med tanke på den lilla 

arbetslasten som i sammanhanget ska hanteras. Ingen prisberäkning har genomförts för 

någon av robotarna då det inte kommer att skilja sig anmärkningsvärt från originalroboten 

samt att funktionen värderas betydligt mer än prisbilden. I rapporten har jag medvetet inte 

angett några mått eller skalor, detta är på grund av sekretesskäl och de som berörs känner 

till måtten och därmed lätt kan applicera dem på rapporten. 

Plockverktygen har tagit upp en stor del av arbetstiden då jag i början var övertygad att ett 

bra alternativ till dagens verktyg skulle kunna konstrueras. Jag satsade mycket tid och energi 

på att ta fram prototyper för olika lösningar och testa dessa. Dock anser jag att mina teorier 

för de olika plockverktygen inte stämde med verkligheten då de alla hade olika brister som 

inte upptäcktes vid simulering men däremot genom prototyperna. I slutändan visade det sig 

att plockverktyg nummer 4 skulle fungera bäst, av de förslagen som jag har presenterat, om 

man ska använda sig av nuvarande vakuumsystem. Lösningen är enkel att konstruera då den 

utgår från en idag beprövad konstruktion och lösningen stöds även av de beräkningar som 

har visats i formel (17). För Robot 2 har jag helt slopat vakuumsystemet och använder istället 

ett pneumatiskt gripverktyg, ett gripverktyg som jag tycker är en mycket bra lösning för 

gripning av modulen. Om man är intresserad av Robot 2 men inte vill gå över till det 

pneumatiska verktyget kan man med största sannolikhet passa in den befintliga 

vakuumgrepparen om man bara gör om monteringsplattan lite, dock räckte inte min tid till 

att titta på den lösningen. 

Robot 1 är det första lösningsförslaget som har presenterats i rapporten och är den 

lösningen som jag rekommenderar då den medför minst ändringar på befintlig maskin samt 

att den bör lösa flera av de problemen som finns med existerande robot. Robot 1 

tillsammans med plockverktygsalternativet nummer 4 och vinkelväxel nummer 2 bör lösa 

många av de problem som finns med roboten. Plockverktyget kommer att minska modulens 

rörelsemöjligheter och vinkelväxeln med dess färre delar kommer att vara utan de 

glidproblem som uppstår i glidlagret. Detta tillsammans med att splinesaxeln är borttagen 

kommer att minska antalet eventuella felkällor och därmed skapa en stabilare robot. Det 

som inte förbättras är Y-axel linjärenhetens svagheter, här finns utrymme för ytterligare 

studier för att se om det finns något bra alternativ att byta ut t.ex. trapetsaxeln med i 

befintlig konstruktion. 
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Robot 2 har avsikten att lösa alla de problem som har beskrivits för roboten och jag tror att 

lösningen är bra. Robot 2 har bl.a. fått en ny stabilare serietillverkad linjärenhet, ett nytt 

gripverktyg som omöjliggör att modulen kan röra sig och en ny kompaktare upphängning 

som gör att linjärenheten och den gamla elmotorn får plats. Dessa förändringar har 

presenterats som lösningar på de givna problemen och en helhetslösning har presenterats, 

för att implementera robot 2 kommer dock praktisk testning att krävas med de aktuella 

komponenterna och därefter eventuella justeringar. Anledningen till att jag rekommenderar 

Robot 1 i första hand beror på försiktighetsprincipen; att ändra så lite som möjligt. Om 

däremot helt nya maskiner ska byggas rekommenderar jag främst Robot 2 då man för en 

nykonstruktion har betydligt bättre möjligheter för testning och justering av de 

komponenter som jag har konstruerat och valt. 

5. Slutsats 
 

Uppgiften var att utreda om det fanns möjlighet att ersätta den befintliga och specialbyggda 

linjärenheten mot en ny standardkomponent samt att utreda om ett nytt plockverktyg kan 

utformas. Båda dessa mål är uppfyllda. En del av lösningen är med det förlängda 

plockverktyget som tillsammans med Robot 1 förhindrar att modulen kan hamna för snett. 

En annan lösning presenteras i form av Robot 2 där alla de givna problemen har tagits 

hänsyn till och förslag på lösningar har presenterats. Robot 2 har fått en helt ny 

serietillverkad linjärenhet som tillsammans med ett helt nytt gripinstrument i form av en 

pneumatisk gripklo som inte låter modulen röra sig alls under förflyttning. Det finns också 

möjligheter att försöka passa in en vakuum-plockare för Robot 2, men på grund av tidsbrist 

han jag inte utforska denna möjlighet. 

Jag har konstruerat enklare lösningar på många av de problem som finns och presenterat 

dessa i Robot 1. Mitt främsta intresse var att jag ville visa möjligheten att skapa ett 

renoveringskitt till de maskiner som redan finns med anledning att göra de bättre utan allt 

för stora ingrepp. 

Under examensarbetets gång har jag stött på frågan om det finns möjligheter att byta ut 

hela roboten med dess drivsystem och allt. Många olika alternativ finns på marknaden där 

flera tillverkare erbjuder anpassningsbara helhetslösningar för sina linjärenheter där hela 

system från drivning, kopplingar och linjärenheter ingår. Främst på grund av 

avgränsningarna men delvis också på grund av tidsbegränsningen, har dock inte detta 

alternativ utforskats. För att kunna överväga andra helhetslösningar på ett meningsfullt sätt 

måste avgränsningarna ändras så att även styrsystemet kan bytas ut, då en helt ny robot 

skulle behöva det.  
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Bilaga 2 Uträkning torsionseffekt. 

 

 


