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Förord 

Detta examensarbete avslutar tre års studier på maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i 

Gävle. Arbetet har utförts på Borrstål 09 åt Sandvik Materials Technology i Sandviken. Vår 

uppgift var att ta fram ett robotverktyg för hantering av icke-magnetiska kutsar. Vid en 

eventuell tillverkning av verktyget avsäger vi oss allt ansvar gällande konstruktionen. 

Arbetet har varit intressant och givande därför vill vi tacka Sandvik och vår handledare Niklas 

Ljung som har gett oss stöd och möjligheten att utföra uppgiften. Vi vill passa på att tacka vår 

akademiska handledare på högskolan, Jakob Vallin som har gett oss vägledning under arbetets 

gång. Ett stort tack riktas även till Magnus Ström, Petter Jansson och Martin Englund-

Renman för ert engagemang. 

Mona Larsson och Andreas Wallin 

Gävle, 2016-05-25 

  



 

 

Sammanfattning 

Sandvik Materials Technology (SMT) i Sandviken tillverkar borrstänger till gruvindustrin. I 

en del av processen hanteras cylindriska ämnen, så kallade kuts. Idag hanteras kutsarna med 

hjälp av en robotstyrd magnet. För att öka robotcellens flexibilitet önskades ett verktyg för 

hantering av kutsar i icke-magnetiska material. Verktyget ska hantera kuts med och utan 

kärna. Kutsarna varierar i diametrar mellan 105-166 mm och i längd från 1330 mm till 1500 

mm. Verktyget fick maximalt väga 36 kg. 

Utifrån en undersökning av befintliga lyftverktyg samt en specifikation av verktygets krav 

och förutsättningar kunde fyra gripfunktioner tas fram i ett idémöte. De framtagna 

funktionerna utvärderades i en Pugh-matris. Den funktion som ansågs vara mest lämplig för 

hantering av kuts utvecklades till åtta olika produktförslag i en morfologisk matris där ett 

produktförslag valdes att vidareutvecklas. Utformningen av verktyget bygger på dess funktion 

att gripa kutsen. Produkten delades upp i fyra huvudkomponenter för att underlätta 

konceptutvecklingen. Som komplement till de gjorda handberäkningarna genomfördes 

hållfasthetsanalyser med verktyget Ansys Workbench för att kontrollera hållfastheten i 

konstruktionen. En riskanalys utfördes på verktyget för att uppmärksamma de risker som en 

eventuell användare kan utsättas för under drift och vid underhåll.  

Arbetet resulterade i ett verktyg utformat för att hantera kuts från kortsidan med hjälp av 

utskjut. Utskjuten består av en lyftögla för hantering av kuts med kärna och en dubb för 

hantering av kuts utan kärna. Verktygets totala vikt blev 35 kg.  

En vidare utveckling av verktyget skulle kunna vara en viktoptimering. Ett sätt att minska 

vikten på verktyget vore att hantera både de magnetiska och icke- magnetiska kutsarna med 

samma verktyg. På så vis kan verktyget fästas direkt i roboten och snabbkopplingen från 

Schunk uteslutas. Med en kamera med tillräcklig noggrannhet att detektera kutsens position 

kan även styrplåten uteslutas ur konstruktionen. 

  



 

 

Abstract 

Sandvik Materials Technology (SMT) in Sandviken manufacture drilling rods for the mining 

industry. In a part of the process, cylindrical billets, so called “kuts”, are handled. Today the 

“kuts” are handled with a robotic controlled magnet. To increase the flexibility of the robotic 

cell, a new tool for handling “kuts” of a non-magnetic material was requested. The tool will 

handle the “kuts” with and without a core. Diameter of the tool varies between 105-188 mm 

and the length between 1330-1500 mm. The tool was restricted to weigh no more than 36 kg. 

After an investigation of already existing tools and a specification of the tool demand and 

assumptions, four different gripping functions were taken into consideration in an idea 

meeting. The gripping functions were evaluated in a Pugh-matrix. The function that seemed to 

be most suitable for handling “kuts”, was developed into eight different product suggestions 

where finally one product was chosen to further develop. When designing the tool, its griping 

function is the most central function. The product was divided into four main components to 

facilitate the development of the concept. As a complement to the calculation that were made 

by hand, a stress and strength analysis were made in Ansys Workbench to control the 

resistance of the tool. A hazard analysis was made to attentive the risk a person can be 

exposed to in contact with the tool during production or maintenance. 

The result of the work was a tool, designed for handling the cylindrical billets from its short 

side with help from a longitudinal power traverse. The longitudinal power traverse was made 

by a lifting eye bolt when handling “kuts” with a core and a dowel when handling “kuts” 

without a core. The tool maximum weight added up being 35 kg.  

A further development of the tool could be an optimization of the weight. One way of 

reducing the weight of the tool would be to handle both magnetic and non- magnetic “kuts” 

with only one tool. In this way the tool could be attached directly to the robot and the 

coupling from Schunk excluded. With a camera with sufficient accuracy to detect the position 

of the “kuts” the control function could be excluded from the design. 
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1 Introduktion 

Sandvik Materials Technology (SMT) är ett affärsområde inom den globala industrikoncernen 

Sandvik AB. Inom SMT tillverkas bland annat borrstänger till gruvindustrin. Tillverkningen 

av borrstängerna sker idag på Borrstål 09 i Sandviken. Processen börjar med runda ämnen, så 

kallade kuts, som förbereds för vidare processer genom att kutsen ytsvarvas och borras med 

ett genomgående hål. En mangankärna förs in i det borrade hålet innan kutsen värms upp för 

valsning. Sedan 2015 sker isättningen av mangankärnan i kutsen med hjälp av en robotcell. 

Robotcellen består av tre robotar enligt figur1. En vagn med kutsar placeras vid 

uppställningsplats, 1, därefter avläser Robot A kutsarnas placering och lyfter den översta 

kutsen för att sedan placera den på uppläggningsbord, 2. Parallellt hanteras kärnan av Robot B 

som gradar kärnans ena ände för att underlätta vid isättningen i kutsen. Efter gradning lämnas 

kärnan på uppläggningsbänken där Robot C tar vid. Kärnan lyfts från uppläggningsbänken för 

att sedan föras in i kutsen. 

För att underlätta isättningen appliceras ett smörjmedel vid smörjstation, S. Därefter är kutsen 

färdig för transportering till senare processteg. Transporten sker via transportband, 3, 

alternativt att Robot A placerar kutsen i buffertlager, (3).  

Robot A hanterar idag kutsarna med hjälp av en magnet. För eventuella framtida hanteringar 

av icke-magnetiskt material, till exempel vissa rostfria stål måste kutsarna hanteras med en 

annan typ av verktyg.  

 

1 Uppställningsplats för vagn med kuts 

2 Uppläggningsbord för isättning av kärna 

3 Transportband till ugn, alternativt (3) vagn för buffertlager 

G Gradning av kärna 

K Uppställningsplats för vagn med kärna 

S Smörjstation 

Robot A Hanterar kuts med hjälp av magnet 

Robot B Hanterar kärnan med hjälp av vakuumlyft 

Robot C Sköter isättning av kärnan  

Figur 1. Schematisk figur över robotcell med beskrivning av robotcellens funktioner. 
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1.1 Syfte och mål 

Syftet är att uppnå ökad flexibilitet genom att roboten ska kunna hantera kuts av olika typer 

av material.  

Målet är att ta fram en systemkonstruktion på ett verktyg anpassat för KUKA KR 300 

QUANTEC ultra (Robot A). Verktyget ska kunna hantera kuts av olika dimensioner i den 

befintliga robotcellen. 

1.1.1 Krav 

Verktyget ska: 

 kunna hantera icke-magnetiska kutsar 

 ha en maximal vikt på 36 kg 

 hantera kuts med diametrarna 105, 122, 132, 146 och 166 mm 

 hantera kuts med längder mellan 1330 – 1500 mm 

 hantera kuts och kärna med en vikt upp till 264 kg 

 utformas på ett sätt att befintlig avläsningskamera kan användas 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur ska verktyget greppa och lyfta kutsen? 

2. Hur ska verktyget utformas för att inte överstiga den maximalt tillåtna vikten? 

3. Hur ska verktyget utformas för att kunna användas med den befintliga 

avläsningskameran? 

1.3 Avgränsningar 

Detaljritningar tas endast fram på de detaljer som styr funktionen. Endast en modell av 

verktyget kommer att modelleras i Inventor. Vid konstruktion av verktyget kommer ingen 

hänsyn tas till eventuella deformationer utöver angiven tolerans och ytjämnhet på kutsen. 

Verktyget avgränsas till att hantera kuts från befintliga kutsvagnar.   
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2 Metod och genomförande 

I avsnittet metod och genomförande redogörs tillvägagångssättet för framtagningen av 

systemkonstruktionen för hantering av icke-magnetiska kutsar. Framtagningen inleddes med 

att identifiera krav och förutsättningar. En förstudie av befintliga gripfunktioner genomfördes. 

Därefter genererades förslag på gripfunktioner som sedan utvärderades. Det mest fördelaktiga 

alternativet vidareutvecklades och modellerades i Autodesk Inventor. För att komplettera de 

gjorda handberäkningarna utfördes hållfasthetsanalyser med verktyget Ansys Workbench på 

några av konstruktionens delar. En riskanalys utfördes på verktyget för att uppmärksamma de 

risker som en eventuell användare kan utsättas för under drift och vid underhåll. 

Tillverkningsritningar skapades för de styrande detaljerna i konstruktionen. 

2.1 Förutsättningar och kravspecifikation 

Utifrån möten med teknisk handledare, Niklas Ljung samt med observationer av 

verksamheten kunde de förutsättningar och krav som ställdes på verktyget specificeras. 

Roboten KUKA KR 300 QUANTEC ultra är avsedd att hantera en totalvikt på maximalt 300 

kg (www.kuka-robotics.com). Då den största kutsen har en vikt på 226 kg, samt kärnans 

maximala vikt på 38 kg, begränsades verktygets vikt till maximalt 36 kg. Verktygets uppgift 

är att flytta kuts från en vagn till ett uppläggningsbord. Figur 2 visar kutsarnas uppläggning i 

vagnen. 

 

Figur 2. Visar en modellerad figur av kutsens upplägg i befintlig kutsvagn. Figuren visar kuts med diameter 166 mm. 

På grund av att kutsarna ligger buntvis upplagda i vagnen och att dess mantelytor ej bör 

skadas begränsades hanteringsmöjligheterna från att gripa runt kutsens mantelyta. Kutsarna 

kan även ligga förskjutna i längdriktningen i förhållande till varandra vilket begränsade 

utformningen av verktyget vid hantering från kutsarnas kortsida.  

För att verktygets greppytor inte skulle riskera att gripa fler än en kuts, begränsades ytan till 

ett yttermått mindre än kutsarnas minsta diameter.  

Verktyget ska hantera kutsar med och utan kärna. Kärnans utstick från kutsen kortsidor kan 

vara upp till 45 mm per sida och har specificerats från uppdragsgivaren att vara minst 20 mm. 

Ett verktyg som ska hantera dimensionsvariationer är ofta i behov av justeringsmöjligheter. 

Justeringar av verktyget kan ge upphov till felkällor, exempelvis ett glapp på grund av slitage. 

Justeringarna bör därför minimeras för att få en enkelhet vid hämtning och lämning av kuts. 
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Skador på mantelytan bör undvikas men ytliga skador kan tolereras då kutsens yttre skikt 

avlägsnas längre fram i processen. På kortsidorna är större intryck tillåtna då kutsen ändkapas 

i en senare operation.  

För att verktyget ska vara enkelt att producera bör köpkomponenter, ISO mått samt andra 

standardiseringar användas. Förbrukningskomponenter som lätt kan bytas ut är ett sätt att 

underlätta underhållet av verktyget. 

Förutsättningar för konstruktionen av lyftverktyget redovisas i en specifikation tabell 1. 

Tabell 1. Specifikation på uppdragsgivaren ställda krav och önskemål på verktyget. 

Specifikation för lyftverktyget                                                   Datum 2016-04-07 

Rubrik/område Kriterium Målvärde Krav/önskemål 

Geometri Vikt <36 kg K 

Kraft Max last 264 kg K 

Hantering av 

kuts 

Åtkomlighet Enkelhet vid 

hämtning och 

lämning av kuts 

Ö 

 Skador Skador på 

kutsens 

mantelytor får 

inte överskrida 

ett djup på 1 

mm 

K 

Kutsar som 

ska hanteras 

Längd 1330-1500 mm K 

Diameter 105-166 mm K 

Ytjämnhet Ra 20 µm K 

 Kutsar Icke-magnetisk K 

Produktion Enkelhet Enkelhet att 

producera 

Ö 

Underhåll Enkelhet Enkelt att 

underhålla 

Ö 

 Slitage Förbruknings- 

komponenter 

Ö 

 Rörliga delar Minskas för att 

förenkla 

underhållet av 

verktyget 

Ö 
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2.2 Undersökning av befintliga lyftverktyg  

För att hitta passande gripfunktioner inleddes en undersökning hos olika återförsäljare. 

Undersökningen gjordes huvudsakligen hos fem återförsäljare som ansågs ha ett varierande 

utbud:  

 Nord Greif – här undersöktes huvudsakligen verktyg som är inriktad på tyngre 

industri, bland annat lyftok med olika gripfunktioner 

 Tawi – här undersöktes huvudsakligen hantering med vakuumlyftar 

 Svealyft – här undersöktes huvudsakligen olika typer av sax funktioner 

 Botab – här undersöktes huvudsakligen sax- och vakuumfunktioner 

 Schunk – här undersöktes olika typer av grip funktioner för robothantering 

Genom att granska de befintliga lösningarna hos återförsäljarna gavs underlag till fortsatt 

arbete. Exempel på de verktyg som hittades var vakuumlyftar som hanterar rullar, 

pikbomslyft, saxlyftar i olika utformningar, gripklor, lyft med klämfunktion samt lyft med 

gafflar. Majoriteten av verktygen var utformad för manuell hantering i form av 

operatörsstyrda traverser eller pelarsvängkranar. Något som tillkommer vid automatiserade 

gripfunktioner är de svårigheter som kan uppstå då automatisk hantering inte enbart är 

beroende av ämnets utformning. Även positionering av verktyget samt detektering av 

oregelbunden placering av ämnen som ska hanteras har en avgörande betydelse [1]. 
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2.3 Framtagning av funktion för kutshantering 

Det finns ett flertal sätt att hantera kutsar. Den befintliga uppläggningsvagnen begränsar 

hanteringen då kutsarna slumpmässigt ligger ovanpå varandra i en bunt. Hanteringen sker 

därför på lättast sätt från ovansidan eller från kutsens ändar på den överst liggande kutsen. 

Utifrån dessa förutsättningar kunde flertalet gripfunktioner väljas bort från undersökningen av 

befintliga verktyg. Med uppdragsgivarens krav och önskemål som specificerades i tabell 1, 

samt underlaget från den gjorda undersökningen genererades fyra förslag på gripfunktioner i 

ett idémöte. De fyra förslagen presenteras i figur 3. 

A- Vakuumlyft - Verktygets sugkoppar placeras mot kutsens mantelyta, ett undertryck 

bildas i sugkopparna och verktyget kan därmed lyfta kutsen 

B- Press på kutsens kortsida - Med hjälp av justerbara utskjut på verktyget kan en 

pressande kraft mot kutsens kortsidor skapas och verktyget kan lyfta kutsen 

C- Gaffellyft - Med hjälp av justerbara utskjut samt justerbara gafflar kan verktyget lyfta 

kutsen från dess kortsida genom att placera gafflarna i de hålrum som bildas vid 

uppläggningen av kutsen 

D- Chuckgrip - Med hjälp av justerbara utskjut och chuckliknande gripfunktion som kan 

greppa kring kärnan med hjälp av justerbara backar samt skapa en spännfunktion i 

kutsens befintliga hål vid hantering innan kärnsättning 

 

 

Figur 3. Fyra förslag på gripfunktioner: A – Vakuumlyft, B – Press på kutsens kortsida, C – Gaffellyft och D – Chuckgrip. 

För att utvärdera de fyra gripfunktionerna ställdes förslagen mot varandra i en Pugh-matris 

[2]. De viktigaste kriterierna från tabell 1 listades och jämfördes med vakuumlyften som 

referens, se tabell 2. Ansågs förslaget vara mer fördelaktig än referensen gavs förslaget ett 

plustecken. Mindre fördelaktiga förslag gavs ett minustecken, bedömdes förslaget likvärdig 

referensen gavs ett S.  

A B 

C D 



7 

 

Tabell 2. Pughmatris där produktförslagen jämfördes mot varandra utifrån valda kriterium. 

 

Med åtkomlighet avses verktygets förmåga att enkelt kunna gripa kutsen. Vakuumlyften 

bedömdes vara den lyftmetod som lämpade sig bäst för att lyfta kutsen och valdes därför som 

referens. Vakuumlyften greppar kutsen från dess ovansida vilket gjorde att åtkomligheten var 

bättre och inga längdjusteringar krävdes. Övriga alternativ kräver minst en justering och 

ansågs därmed vara sämre alternativ. 

Med maxlast avses verktygets lyftkapacitet. Vakuumlyftens lyftkapacitet begränsas av 

kutsens geometri eftersom att det är svårt att uppnå ett tryck lägre än cirka 0,2 bar (0.8 bar 

under atmosfärstrycket) [3]. De övriga alternativen styrs med cylindrar eller motorer och 

beroende på dess storlek kan den önskade lyftkapaciteten uppnås. 

Med enkelhet att hantera dimensionsvariationer avses hur många förflyttningar verktyget 

behöver göra för att anpassa sig till kuts. Vakuumlyften behöver inte göra någon justering för 

att hantera de olika dimensionerna på kutsarna och ansågs därför som det mest fördelaktiga 

alternativet. 

Nr 

 Förslag 

 1 

Vakuumlyft 

Förslag  

2 

Press på 

kutsens 

kortsida 

Förslag  

3 

Gaffellyft 

Förslag  

4 

Chuckgrip 

1 Åtkomlighet 
R 

e 

f 

e 

r 

e 

n 

s 

- - - 

2 Maxlast + + + 

3 Enkelhet att hantera 

dimensionsvariationer 

- - - 

4 Skador på kutsens 

Mantelyta 

s - s 

5 Lätt att tillverka s - - 

6 Lätt att underhålla - - - 

7 Säkerhet vid lyft s + + 

Summa +  1 2 2 

Summa -  3 5 4 

Summa totalt  -2 -3 -2 

Kommentar  Tillverknings- 

svårigheterna 

bedömdes 

likvärdiga i 

förhållande till 

referensen då 

den endast har 

en linjär 

rörelse 

Eftersom det 

krävs 

justerings-

möjlighet i två 

dimensioner 

ansågs 

tillverkningen 

svår i 

förhållande till 

referensen 

Tillverkningen 

av denna typ 

av verktyg 

ansågs svår i 

förhållande till 

referensen 

Vidareutveckling  x   

Förslag på åtgärd  Förbättra 

säkerheten 

under lyftet 
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Med skador på kutsens mantelyta avses hur stora skador verktyget skulle kunna åstadkomma 

på kutsens mantelyta. Gaffellyften hanterar kuts med hjälp av gafflar som lyfter mot kutsens 

mantelyta. Detta medför risk för skador på kutsens mantelyta samt mantelytorna på 

omkringliggande kuts. Vakuumlyften är endast i kontakt med mantelytan med dess sugkoppar 

vilket inte medför några skador. De övriga två alternativen hanterar kutsen enbart på dess 

ändytor där större intryckningar kan accepteras.  

Med lätt att tillverka avses att färre förflyttningar kräver färre styrningar och ses därför som 

lättare att tillverka. Vakuumverktyget antogs bli ett detaljerat verktyg med många 

komponenter men behöver inga justeringsmöjligheter. Utan förflyttningar blir verktyget 

därför lättare att tillverka än gaffellyften och chuckgripen då dessa måste ha 

justeringsmöjligheter i två riktningar. Eftersom att press på kutsens kortsida endast krävde 

förflyttning i kutsens längdriktning och färre komponenter än vakuumverktyget ansågs denna 

som likvärdig. 

Med lätt att underhålla avses att rörliga delar är ofta i behov av kontinuerligt underhåll och 

bör minimeras. Detta medförde att förslagen bedömdes vara sämre än referensen. 

Säkerhet under lyft avser hur verktyget klarar av bland annat strömavbrott och läckage av 

styrande media. Under ett lyft kan strömavbrott eller läckage uppstå vilket gör att verktygets 

lyftkapacitet kan förändras. Gaffellyften och Chuckgripen sågs som bättre alternativ än ”Press 

på kutsens kortsida” och Vakuumverktyget då de kan bibehålla sin lyftkapacitet under ett 

strömavbrott eller läckage.  

Slutligen kan avläsas ur utvärderingen, tabell 2, att vakuumlyften skulle vara bäst för 

ändamålet. Ett vakuumverktyg kräver dock en viss area som den kan lyfta med då 

undertrycket inte kan regleras till lägre än 0,8 bar [3]. Kutsens cylindriska form och dess 

uppläggning begränsar arean ett vakuumverktyg kunde greppa. En överslagsberäkning 

utfördes och visade att ett vakuumverktyg inte kunde åstadkomma den lyftkapacitet som 

behövdes. 

Utifrån en bedömning av utvärderingen valdes funktionen ”Press på kutsens kortsida” att 

vidareutvecklas. Chuckgripen som fick samma poäng som ”Press på kutsens kortsida” 

bedömdes som ett sämre alternativ ur tillverkningssynpunkt. Detta för att chuckgripen kom att 

behöva en rörelsemöjlighet i utskjuten medan press på kortsidorna enbart behövde justera 

utskjuten. 

Gripfunktionen ”Press på kustens kortsidor” ansågs ha förbättringsmöjligheter. Verktygets 

lyftfunktion bygger på friktion mellan kutsens ändar och verktygets pressytor och här ansågs 

verktyget kunna förbättras. För att förbättra verktyget bör det säkerställas att verktyget inte 

tappar kutsen under ett lyft vid ett eventuellt läckage på mediaslangar eller om verktyget 

skulle bli strömlöst. 

2.4 Generering av systemkonstruktion 

För att generera ett flertal förslag på utformningen av verktyget ”Press på kutsens kortsidor” 

användes en morfologisk matris [4]. De detaljer som ansågs vara viktiga för den slutliga 

konstruktionens funktion och utformning ställdes upp i en morfologisk matris, tabell 3. 
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Tabell 3. Olika funktioner kombineras ihop till ett konstruktionsförslag som visas nedanför matrisen. De två mest 

fördelaktiga förslagen, A och D, är markerade i matrisen.  

 

A B C D E F G H 

Höjdjustering 1. Fjäderjustering 2. Cylinderjustering 3. Skruv-

/motorjustering 

 

Generering av 

presskraft 

1. Pneumatisk 

cylinder 

2. Hydraulisk 

Cylinder 
3. El-Motor 

 

Utformning av 

robotinfästning 

1. Befintlig 

snabbkoppling 
2. Flänsförband 3. Haka i koppling 4. Magnet 

Utformning av 

balk 
1. Rak balk 

2. Rak balk med 

förstyvning vid 

infästning 

3. Galgförstyvning 

 

Utformning 

pressyta 
1. Rund 2. Fyrkantig 3. Oval 4. Dubb  

Från den morfologiska matrisen erhölls åtta konstruktionsförslag, A till H. 

Konstruktionsförslagen bestod av fem olika utformningar/funktioner: höjdjustering, 

generering av presskraft, utformning av robotinfästning, utformning av balk samt utformning 

av pressyta. För att få rätt placering av verktygets pressytor vid de olika kutsdiametrarna 

krävdes en höjdjustering. Höjdjusteringen kan åstadkommas med hjälp av bland annat en 

fjäderjustering, cylinderjustering eller skruv-/motorjustering. Av dessa alternativ ansågs 

fjäderjusteringen som den mest vikt- och platsbesparande funktionen. Generering av 

presskraften kan åstadkommas med hjälp av en pneumatisk cylinder, en hydraulisk cylinder 

eller en el-motor.  

En fördel med pneumatik jämfört med hydraulik är att vid ett eventuellt läckage blir åverkan 

mindre omfattande, till exempel undviks oljespill på golv och en riskkälla elimineras. 

Pneumatik ansågs även som ett lämpligt styrmedia då tryckluft är framdraget till robotcellen. 

För en effektivare och mer ergonomisk process föredras ett automatiskt utförande av 

verktygsbyten. Med en elektriskt styrd magnet skulle en sådan funktion kunna åstadkommas 

dock finns fler fördelar med den befintliga snabbkopplingen på Robot C. Snabbkopplingen är 

en köpkomponent från Schunk och kan hantera överföringen av elektricitet till 

avläsningskameran samt tryckluft/hydraulolja för generering av presskraften. För att 

säkerställa att pressytorna inte pressar på fler än en kuts samt för att kunna gripa de i vagnen 

längdförskjutna kutsarna bör pressytan utformas med ett mindre yttermått än minsta kutsens 

diameter. Därför ansågs en dubb eller en rund utformning av pressytan vara de mest lämpliga 

alternativen då de enkelt kan utformas efter kutsen ändar. Utifrån ovanstående kriterium 

A: 1-2-1-1-1 B: 1-1-3-2-2 C: 1-1-1-2-2 D: 1-2-1-1-4 

E: 2-3-2-3-3 F: 2-1-4-3-1 G: 3-3-4-3-3 H: 2-2-1-2-2 
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bedömdes förslag A och D ur tabell 3 som de mest fördelaktiga alternativen. För- och 

nackdelar med förslag A och D listades i tabell 4. 

Tabell 4. För- och nackdelar med förslag A och D. 

  Förslag A Förslag D 

Presskraft Hydraulisk cylinder möjliggör 

större presskraft än pneumatisk 

cylinder vid en bestämd storlek 

och blir därför vikt- och 

platsbesparande 

Verktyget styrs av en pneumatisk 

cylinder och kan inte generera samma 

presskraft som den hydrauliska vid en 

bestämd storlek och blir därför vikt- 

och platskrävande 

Risk vid 

personskada 

Stor presskraft kan öka 

konsekvenserna vid en eventuell 

skada 

Liten presskraft kan generera mindre 

omfattande konsekvenser vid en 

eventuell skada 

Säkerställning 

av 

gripfunktion 

under 

hantering 

Säkerställning av gripfunktion vid 

eventuella tryckförluster saknas 

vid hantering av kuts med och utan 

kärna 

 

Lyft med dubb säkerställer grepp vid 

hantering av kuts utan kärna vid 

eventuella tryckförluster 

Säkerställning av gripfunktion vid 

eventuella tryckförluster saknas när 

kuts med kärna hanteras 

 

Ur säkerhetssynpunkt samt för en säkrare hantering av kutsarna valdes förslag D att 

vidareutvecklas. 

2.5 Utveckling av systemkonstruktion 

Utifrån resultatet av den morfologiska matrisen vidareutvecklades förslag D för att utformas 

efter befintliga krav och förutsättningar. När verktyget lyfter kuts utsätts det för krafter enligt 

figur 4. 

 

Figur 4: Schematisk figur över de yttre krafter som verktyget kommer utsättas för under hanteringen av kuts. F representerar 

den lyftande kraften från roboten och mg representerar kraften som uppstår av kutsen massa. 

Vid hanteringen av kutsen krävs att roboten lyfter med en kraft som motsvarar kutsens vikt. 

Roboten KUKA KR 300 QUANTEC ultra är avsedd att hantera en total massa på maximalt 

300 kg. De beräkningar som gjordes på verktygets hållfasthet utfördes därför med en 

maximalt lyftande kraft på 3000 N. Samtliga beräkningar är utförda utifrån formler från Karl 

Björks formel- och tabellsamling [5] och visas i bilaga 1. 

För att på ett enkelt sätt utveckla systemkonstruktionen delades verktyget upp i fyra 

huvudkomponenter: Utskjut, Bärande balk, Styrplåt och Infästning till robot. 

mg 

F 
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2.5.1 Utskjut 

En mekanisk låsning utformades för att förhindra att verktyget tappar kuts efter 

kärnisättningen. Dubben kombinerades med en lyftögla som hindrar kutsen att falla vid ett 

tryckfall på cylindrarna. Detta medför även att verktyget inte behöver utnyttja någon större 

presskraft för att lyfta kutsen. Lyftdonet (lyftöglan tillsammans med dubben) utformades för 

två olika typer av lyft. Då endast kutsen ska lyftas placeras dubben i kärnhålet. Efter 

kärnisättningen hanteras kutsen genom att lyfta i kärnan. Kärnan placeras då i utskjutets 

lyftögla. Ett hål utformades i lyftöglan för att möjliggöra infästning av dubben med en svets 

från lyftöglans baksida. På så vis kan en utstickande svetsfog på dubben undvikas och 

lyftöglan kan läggas an mot kutsen. För att inte göra för stor åverkan på lyftöglan begränsades 

dubbens genomgående diameter till 10 mm. Lyftdonet utformades i ett vanligt förekommande 

konstruktionsstål, S355J2 vars elasticitetsmodul är 210 GPa och sträckgränsen 355 MPa [5]. 

Under lyft av kuts utsätts lyftdonets lyftögla för dragspänningar. För att kontrollera lyftdonets 

hållfasthet beräknades spänningarna vid minsta tvärsnittsarean till 3,0 MPa, samt 

skjuvspänningen, τ, på dubben till 19 MPa.  

Hanteras kutsen genom att lyftas på dubbens ytterkant uppstår ett böjande moment på 

lyftdonet enlig figur 5.  

Figur 5. Visar de satta randvillkoren för gjorda beräkningar av lyftdonet. Lyftöglan snittades vid infästningen till den 

cylindriska stången och förenklades genom att en fast inspänning (eng. Fixed Support) applicerades på den snittade ytan. L är 

avståndet mellan dubbens centrum och centrum på infästningen till den cylindriska stången. F är den reaktionskraft som 

uppstår på dubbarna när verktyget hanterar kuts, x är avståndet mellan den applicerade kraften och lyftöglan. 

Det böjande momentet ger upphov till lyftdonets utböjning, fl, som beräknades enligt 

2

2

2 L
IE

xF

f
ll

l


 , 

 
(1) 

där El är materialets elasticitetsmodul och Il är lyftöglans böjtröghetsmoment. Kutsarna som 

ska hanteras varierar i längd mellan 1330-1500 mm vilket gör att verktyget kräver en 

justeringsmån på cirka 100 mm per sida. För att möjliggöra denna justering utformades ett 

utskjut som bestod av en cylindrisk stång som sammanfogades med lyftdonet. När verktyget 

L 

x 

F/2 
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hanterar kuts utsätts även den cylindriska stången för ett böjande moment. Det böjande 

momentet ger upphov till den cylindriska stångens utböjning, fc, som beräknades enligt 

cc

c
IE

LF

f
3

2
3

 .  
(2) 

Den cylindriska stångens material valdes till SS-EN 10 083-1-25CrMo4 vars elasticitetsmodul 

är 210 GPa och sträckgränsen 600 MPa. Materialet är ett svetsbart seghärdningsstål, lämplig 

för bärande axlar [6, 7]. För att undvika rotation på utskjuten utformades två parallella ytor på 

vardera sida av den cylindriska stången. En förenkling gjordes därför i beräkningen av 

böjtröghetsmomentet genom att den avfrästa stången antogs ha en rektangulär form. De 

parallella ytorna på stången styrs mot två plana ytor i den bärande balken och förhindrar 

rotation av lyftdonet. Utskjuten styrs av två pneumatiska cylindrar som möjliggör att 

verktyget kan justeras efter kutsarnas längd. För att åstadkomma förflyttningen valdes de 

minsta standardcylindrarna i Bosch Rexroths sortiment med standarden ISO 15552, serie 

PRA. För att säkerställa att cylindrarna inte utvecklade en kraft som var kapabel att flytta på 

kutsen vid hämtning användes en tryckbegränsningsventil. För att undvika eventuella problem 

som skulle kunna uppstå om cylindrarna levererade olika stor kraft låstes utskjuten under lyft 

med magneter i den bärande balken. Magneterna hindrar även rörelse av utskjuten vid 

eventuellt tryckfall. För att kunna styra magneternas av- och påfunktion användes 

elektromagneter. Genom att föra en ström genom en metalltråd som virats runt en kärna av 

järn aktiveras elektromagneterna [8].  

De pneumatiska cylindrarna och utskjuten förflyttas parallellt i en linjär rörelse vilket kan ge 

upphov till den så kallade byrålådseffekten [9]. För att undvika byrålådseffekten utformades 

en infästning mellan cylinder och utskjut som möjliggör små förflyttningar i vertikal riktning i 

form av ett ovalt hål. 

2.5.2 Bärande balk 

För att kunna hantera olika längder av kuts utformades en bärande balk som tillät en 

förflyttning av de tidigare beskrivna utskjuten. För att minska nötning mellan balken och 

utskjuten krävdes någon form av lagring. Denna lagring måste ta upp krafter i radiell riktning 

men tillåta förflyttning i axiell riktning. Ett glidlager utformades för att förenkla denna 

förflyttning. Glidlager av solitt material utformades då det är mer pålitligt än sintrade [10]. 

För att möjliggöra infästning av lagren med en greppassning valdes ett cylindriskt rör som 

stomme till den bärande balken. Röret valdes att utformas i aluminium EN AW-6063 T6, som 

har god hållfasthet med en elasticitetsmodul 69 GPa och sträckgränsen 170 MPa [11]. För att 

stärka konstruktionen samt förenkla för infästningar förstyvades konstruktionen med 

rektangulära dragstänger. Dragstängerna valdes att utformas i EN AW-6082 T6, en 

aluminiumlegering som även det har hög hållfasthet och som var tillgänglig i önskad 

formvara, plattstång 10x20 mm. EN AW-6082 T6 har elasticitetsmodulen 69 GPa och 

sträckgränsen 255 MPa [11]. Då balken utsätts för böjande krafter under lyft utfördes en 

kontroll av utböjningen, fb, som beräknades enligt 

bb

b
IE

FL
f

48

3

 , 
 

(3) 

där F är den böjande kraften och L är balkens längd. En förenkling av balkens geometri 

gjordes och enbart rörets böjtröghetsmoment beräknades. För att sätta samman 
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aluminiumröret och de fyra dragstängerna utformades kantfästen till ändarna av balken. I 

kantfästet utformades de parallella ytor som förhindrar utskjutet att rotera. I kantfästet 

placerades även de två elektromagneter som ska låsa utskjutet under lyft. Dragstängerna 

länkades samman runt aluminiumröret med två kantplåtar, en bottenplåt samt en bottendel till 

robotinfästningen. Sammanlänkningen minskade stängernas utböjning samt att infästningen 

till roboten förenklades. 

2.5.3 Styrplåt 

En styrplåt utformades för att säkerställa lyftdonens placering innan gripning av kutsen. Den 

vinklade styrplåten läggs an mot kutsens mantelyta och styr verktyget efter kutsen. På grund 

av kutsarnas olika diametrar måste styrplåten ha en viss justeringsmån i höjdled. För att 

hantera dimensionsvariationerna på kutsen styrs styrplåten av två pneumatiska cylindrar som 

sattes fast i den bärande balken. Styrplåten stabiliserades med två fjäderbelastade stag som 

förflyttas parallellt med de pneumatiska cylindrarnas kolvstänger. Styrplåten trycks ut till sitt 

ändläge och styr verktyget efter kutsen när roboten sänks mot rätt höjdläge. När cylindrarnas 

förinställda maxtryck har uppnåtts slår en tryckbegränsningsventil till och kolvstången börjar 

skjutas in. När roboten har nått sitt givna höjdläge från avläsningskameran börjar verktyget att 

gripa kutsen. 

2.5.4 Infästning till robot 

För att möjliggöra verktygets styrning efter kutsen krävdes att infästningen mot roboten tillät 

en viss justering. När roboten lyfter verktyget är infästningen i ett fixerat läge. Skruvarna 

löper genom de konformade brickorna, den övre plåten och är gängad i infästningens 

bottendel. Under lyft centreras de konformade brickorna i den övre plåtens försänkningar och 

verktyget fixeras. I det fixerade läget finns ett glapp mellan den övre plåten och infästningens 

bottendel. När verktygets styrplåt läggs an mot kutsen trycks bottendelen upp mot den övre 

plåten och glappet minskar, vilket gör att spänningen på skruvarna släpper och verktyget 

tillåts justeras. I figur 6 visas en exploderar vy av koninfästningen. 

 

Figur 6. En exploderad vy av verktygets koninfästning tillsammans med underdelen av Schunks snabbkoppling - SWS-160-

000-000. 

För att möjliggöra ett automatiskt verktygsbyte valdes en snabbkoppling från Schunk som 

kunde överföra styrningsmedium till cylindrarna och elektricitet till avläsningskameran. Den 

befintliga avläsningskameran placerades med en distans på en adapter mellan roboten och 

verktygets snabbkoppling. För att inte verktyget skulle skymma kamerans avläsningsfält 

beräknades distansens längd ut från data som erhållits från kontaktperson hos kamerans 
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återförsäljare, Mabema. För att möjliggöra användning av samma kamera vid ett automatiskt 

verktygsbyte placerades avläsningskameran ovanför snabbkopplingen.  

2.6 Kontroll av hållfasthet 

Tre fall kontrollerades med Finita Elementmetoden (FEM) [12], kontroll av hur kantplåtens 

utformning påverkar dragstängernas stabilitet samt skjuvpåverkan på dubben och utböjning av 

lyftöglan. De tre fallen analyserades i programmet Ansys Workbench, analyserna visas i 

bilaga 2. 

2.6.1 Kontroll av hur kantplåtens utformning påverkar dragstängernas stabilitet 

För att kontrollera hur dragstängerna påverkas under lyft valdes randvillkor enligt figur 7. 

Förenklingar gjordes genom att endast ena sidan av den bärande balken analyserades där 

endast två av dragstängerna är infäst. Ändarna på dragstängerna fixerades med randvillkoret 

fast inspänd (eng. Fixed Support) och undersidan på den nedre dragstången fixerades i 

vertikal riktning med randvillkoret förskjutning (eng. Displacement). Randvillkoret 

förskjutning simulerade det fäste som placerades på undersidan utav balken och som hindrar 

de nedre dragstängerna att böjas i vertikal riktning. För att simulera robotens lyft applicerades 

kraften 1500 N på verktygets kantplåt.  

 

Figur 7. Valda randvillkor för FEM-beräkningar av utböjningen på dragstängerna under lyft. En fast inspänning (eng. Fixed 

Support) sattes på dragstängernas ändar. Den orangea markeringen på den nedre dragstången illustrerar hur det satta 

randvillkoret förskjutning (eng. Displacement) applicerades. En kraft, F, appliceras på kantplåtens övre kant för att simulera 

den lyftande kraften som roboten skapar. x är kantplåtens basmått.  

2.6.2 Kontroll av lyftdon 

Då verktyget lyfter en kuts utsätts lyftdonet för spänningar. Genom att utföra en FEM-analys 

kunde lyftdonets hållfasthet kontrolleras. Dragspänningarna som uppstår i lyftöglan 

kontrollerades i Ansys Workbench. Genom att applicera en Lagerbelastning (eng. Bearing 

Load) i hålet på lyftöglan efterliknades hanteringen av kutsar med kärna. Genom att applicera 

randvillkoret fast inspänd (eng. Fixed Support) på lyftöglans övre kant enligt figur 5 kan 

öglans infästning efterliknas.  

För att kontrollera skjuvkrafterna som dubben utsätts för applicerades en kraft på dubbens 

urfrästa yta. I det fall då kutsen hänger långt ut på dubben under lyft uppstår även ett böjande 

moment i lyftöglan. För att utföra FEM-analysen valdes randvillkor enligt figur 5, fast 

inspänd (eng. Fixed Support) vid lyftöglans infästning till den cylindriska stången och en kraft 

 

 

F 

x 
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som applicerades långt ut på dubben. Lyftdonets dubb fixerades i lyftöglans dubbhål med 

kontaktvillkoret bunden (eng. Bounded). 

2.7 Riskanalys 

En riskbedömning är ett systematiskt sätt att utföra en analys och utvärdering av de risker som 

förknippas med en produkt [13]. En riskanalys utförs i tre steg: identifiera, bedöma och 

eliminera. Genom att bryta ner produktens arbetsgång i delmoment kan risker identifieras. 

Därefter bedöms riskernas allvarlighetsgrad. När riskerna bedömts utförs arbete för att 

eliminera de risker som identifierats. Kan inte riskerna elimineras byggs de bort med hjälp av 

olika skyddsanordningar [14]. 

För att på ett systematiskt sätt identifiera de risker som skulle kunna uppstå när verktyget för 

kutshanteringen är i drift skapades en funktionsbeskrivning (se bilaga 3) där verktygets 

arbetsgång beskrivs steg för steg. För att identifiera de risker som skulle kunna uppstå vid 

underhåll skapades en lista över verktygets underhållsrutiner (se bilaga 4). 

Funktionsbeskrivningen och underhållsrutinerna användes sedan som underlag för 

riskanalysen. Genom att följa arbetsgången i funktionsbeskrivningen samt följa 

underhållsrutinerna kunde de risker som uppstår under drift och vid underhåll identifieras. 

Bedömningen av de identifierade riskerna utfördes med hjälp av sakkunniga inom området på 

Sandvik. Riskerna bedömdes utifrån dess risknivå för personskada som huvudsakligen sattes 

utifrån sannolikheten att risken inträffar, samt konsekvensen som olyckan skulle generera. Då 

sannolikheten ökar vid kontinuerlig användning viktades även frekvensen av exponeringen 

samt hur många personer som utsätts för faran.  

Riskbedömningen utfördes med förutsättningen av att robotcellens befintliga 

säkerhetsanordning är i bruk. Robotcellen är utformad för att ingen person ska befinna sig i 

cellen under drift, bryts någon av säkerhetsanordningarna stoppas driften. Detta medförde att 

risken för personskada under drift blev låg. Störst risk för personskada uppkommer då 

verktyget ska underhållas eller transporteras. De skador som uppmärksammades vid underhåll 

och transportering av verktyget listades i tabell 5. I tabellen kan även utläsas att riskerna vid 

hantering av verktyget blev låg. Den största risken som ansågs mest allvarlig var en eventuell 

skada på ögonen. Detta åtgärdas enkelt med skyddsglasögon. I tabellen finns även förslag på 

åtgärder för de övriga riskerna vid hantering. Riskbedömningen som gjordes utifrån 

verktygets funktionsbeskrivning ses i bilaga 5. 

Tabell 5. Bedömning av risker vid underhåll och transportering av verktyget. Riskerna är bedömda utifrån S – sannolikhet,  

F – frekvens, G – grad av möjlig skada, A – antal personer utsatta för risk, K – siffra på risknivå.  

 



16 

 

3 Resultat 

Ett verktyg anpassat för hantering av icke-magnetiska kutsar har konstruerats. Verktygets 

funktion och utformning bygger på de krav och önskemål som specificerades vid uppstarten 

av arbetet. Med den befintliga avläsningskameran och styrplåten kan verktyget detektera och 

styra upp efter kutsen. Verktyget griper kutsen från dess kortsidor och säkrar lyftet med 

lyftdonet. Verktygets totala massa blev 35 kg. De köpkomponenter som användes till 

verktyget hänvisas i bilaga 6. Samtliga ritningar som framställts visas i bilaga 7. Figur 8 visar 

sammanställningen av verktygets fyra huvudkomponenter. 

 

Figur 8. Ett verktyg för att hantera icke-magnetiska kutsar, verktyget greppar kutsarna från dess kortsidor. Utskjutets 

cylindriska stång är markerad med orange färg, lyftöglan med blå färg och dubben på lyftdonet med röd färg. Styrplåten är 

markerad med en rosa färg, ljusgrön färg markerar de pneumatiska cylindrarna och ljusblå färg markerar ett av de 

fjäderbelastade stagen som är fäst med svarta fästen. Koninfästningen som finns vid infästningen till roboten är markerad i 

lila färg, de konformade brickorna är grönmarkerade, snabbkopplingen från Schunk är markerad i svart, adaptern mellan 

robot och snabbkopplingen är markerad med gul färg. Den blå avläsningskameran är fäst i det röda kamerafästet. 

3.1 Utskjutets utformning 

Utskjutet är uppbyggd av en cylindrisk stång och ett lyftdon som styrs av en pneumatisk 

cylinder se figur 8. Den cylindriska stången löper i den bärande balken vilket möjliggör 

längdjustering av verktyget. Två parallella ytor på stången är utformade för att förhindra att 

utskjutet roterar samt utgöra en kontaktyta för hållmagneterna som är monterade i den 

bärande balken. Lyftdonet utgörs av en lyftögla med en fastsvetsad dubb. Då minsta 

kutsdiameter är 105 mm valdes lyftöglans bredd till 100 mm, vilket möjliggör att verktyget 

kan placeras mellan omkringliggande kuts och gripa en längdförskjuten kuts. Lyftöglan ska 

hantera kärndiametrar upp till 62 mm. För att kärnan ska rymmas i hålet valdes en 

håldiameter på 67 mm. Dubben är utformad för att rymmas i kutsarnas minsta kärnhål och 

kan därmed hantera kuts med samtliga kärnhålsdiametrar. För att öka anliggningsytan under 

lyft av kuts med kärna utformades en utfräsning på dubbens ovansida. Beräkningar enligt 

ekvation (1) visade en utböjning av lyftdonet på 0,27 mm, då lyftöglans böjtröghetsmoment 

beräknades till 9300 mm4. Vid hantering av tyngsta kutsen beräkades enligt ekvation (2) 

utböjningen av den cylindriska stången till 0,2 mm, då stångens böjtröghetsmoment 

beräknades till 48000 mm4. 

Infästning till robot 

Utskjut (cylindrisk stång och lyftdon) 

Styrplåt 

Bärande balk 
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3.2 Bärande balkens utformning 

Den bärande balken utgörs av ett cylindriskt rör och fyra dragstänger som sammanlänkas med 

två kantfästen i vardera ände enligt figur 9. 

 
Figur 9. En modellerad figur av den bärande balken. Aluminiumröret visas i grått och utgör grunden i balken. De fyra 

dragstängerna som är markerad med orange färg fästs ihop med röret med hjälp av kantfästen markerat i grönt. De två 

kantplåtarna i blått är skruvade i dragstängerna och den rosa bottendelen. På undersidan hålls de nedersta dragstängerna ihop 

med en plåt markerad i röd färg. I snittet visas de tre glidlagren i gult och hållmagneten som är monterad i det gröna 

kantfästet.   

Dragstängerna hålls ihop i mitten av konstruktionen med två kantplåtar på vardera sida av 

röret, en plåt i underkant samt på ovansidan, en bottendel för robotinfästningen. Beräkningar 

enligt ekvation (3) visade en utböjning av den bärande balken på 1,7 mm, då rörets 

böjtröghetsmoment beräknades till 872000 mm4. I varje kantfäste är två elektriska 

hållmagneter placerade för att låsa utskjutet under lyft. 

Magneterna är placerade i ett genomgående hål i kantfästet och fästs med en plåt som tillåter 

magneterna att dras mot de cylindriska stängerna vid låsning. Utskjuten som löper i balken är 

lagrade i glidlager som utformats för greppassning i det cylindriska röret. Glidlagren minskar 

friktionen under förflyttning av de cylindriska stängerna vilket gör att kraften för att förflytta 

utskjuten minskar [15]. 

3.3 Styrplåtens utformning 

Styrplåten består av en vinklad plåt, två pneumatiska cylindrar och två fjäderbelastade stag 

enligt figur 8. Med de pneumatiska cylindrarna möjliggörs höjdförflyttning av den vinklade 

plåten. Detta tillåter styrning av verktyget oberoende kutsens diameter. Den vinklade plåten 

stabiliseras i dess fyra hörn med de två pneumatiska cylindrarna samt två stag. Stagen är 

fjäderbelastade och strävar alltid efter att gå till sitt yttre läge. 

3.4 Robotinfästningens utformning 

Ett automatiskt byte av verktyget möjliggjordes med snabbkopplingen från Schunk. 

Snabbkopplingen fästs i roboten med en adapter. Avläsningskameran placerades med en 

distans på adaptern. Distansen ser till att kamerans avläsningsfält inte skyms av verktyget 

under avläsning. Figur 8 visar snabbkopplingen, adaptern, kamerainfästningen samt 

koninfästningen. Den övre delen av snabbkopplingen, adaptern samt kamerainfästningen 

utformades för montering på roboten. Den undre delen av snabbkopplingen fästs in i 

koninfästningen på verktyget.  
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4 Diskussion 

Under framtagningen av gripfunktionen utfördes en utvärdering av de fyra valda förslagen i 

en Pugh-matris där de olika förslagen värderades efter olika kriterier. Ingen viktning av 

matrisens kriterier gjordes vilket kan medföra att samma poängutfall kan ges för kriterier fast 

de har mer eller mindre betydelse för konstruktionen. Beslutet togs därför även utifrån en 

diskussion kring förslagens för- och nackdelar.  

Under utvecklingen av systemkonstruktionen utformades en låsfunktion för att hindra 

utskjuten att förflyttas under lyft. Till låsningsfunktionen valdes elektromagneter från Hyab. 

För att säkerställa hållkraften som specificerats av Hyab bör ett test utföras innan eventuell 

tillverkning av verktyget. Om testet skulle resultera i en lägre hållkraft än den specificerade, 

bör kraftskillnaden mellan de två cylindrarna ändå inte överstiga den magnetiska hållkraften. 

Om så är fallet bör underhåll ske på de pneumatiska cylindrarna.  

Under utformningen av verktyget utgick konstruktionen från dess funktion att gripa kutsen. 

Genom att använda sig av gripdonet kan ett säkert lyft utföras. På så vis ligger kutsen kvar i 

verktyget även om roboten skulle bli strömlös eller om ett tryckfall skulle ske i de 

pneumatiska cylindrarna. Under utformningen av verktyget utfördes kontroller av 

hållfastheten av verktyget. Utifrån funktionen på verktyget bedömdes utböjningen av 

lyftöglan, fl, 0,27 mm som en godtagbar utböjning. Vid en för stor utböjning skulle verktygets 

gripning försämras och risk att tappa kutsen uppstår. Samtliga längdjusteringar av verktyget 

sker i ett avlastat läge när den cylindriska stången inte utsätts för någon utböjning. Då 

utböjningen på den cylindriska stången under lyft inte har någon påverkan på justeringens 

funktioner samt på grund av toleranserna vid tillverkning ansågs utböjning, fc, 0,2 mm vara 

försumbar. Vid hantering av tyngsta kutsen beräknades utböjningen, fb, av den bärande balken 

till 1,7 mm vilket ansågs vara litet i förhållande till balkens längd. Balkens 

böjtröghetsmoment, Ib, ökas även med de fyra dragstängerna och balkens utböjning kommer 

minskas ytterligare. Verktygets slutliga massa 35 kg ligger inom det tillåtna spannet 0- 36 kg. 

En vidareutveckling av verktyget kan vara en viktoptimering.  

Ett sätt att minska vikten på verktyget vore att hantera både de magnetiska och icke- 

magnetiska kutsarna med samma verktyg. På så vis kan verktyget fästas direkt i roboten och 

snabbkopplingen från Schunk uteslutas. Om verktyget kan fästas in direkt i roboten minskar 

avståndet mellan roboten och verktygets masscentrum och roboten kan hantera verktyget med 

mindre belastningar.  

Verktygets avläsningskamera har en feltolerans som gör att verktygets position måste 

säkerställas med en styrplåt. Skulle avläsningskamerans feltoleranser minskas kan styrplåten 

elimineras och verktygets vikt minskas ytterligare.  

En viktoptimering skulle kunna resultera i en sänkning av verktygets massa med några 

kilogram. Men då verktygets vikt endast är en tiondel av den totala hanteringsvikten 

bedömdes inte enbart vikten som avgörande. Verktygets bredd ger upphov till moment på 

roboten. Om förutsättningarna vid kutsarnas uppläggning innan kärnisättningen förändras, till 

exempel genom att kutsarna ligger separerad ifrån varandra, skulle en större variation av 

gripmöjligheter ges. Genom att byta robot i cellen och öka robotens maximala hanteringsvikt 

ges även då större möjligheter till alternativa gripfunktioner.  

I dagens utvecklingssamhälle spelar tekniken en betydande roll och kraven på flexibilitet och 

anpassningsförmåga är hög. Tekniken har ökat sin noggrannhet avsevärt under senare år [16] 

vilket har lett till att robotars appliceringsmöjligheter har ökats. Detta är en positiv utveckling 
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för företag som möjliggör en högre produktivitet vilket ökar konkurrenskraften gentemot 

andra företag. Ur personperspektiv kan robotar ses som en möjlighet att förbättra arbetsmiljön 

genom att olämpliga arbetsuppgifter kan undvikas, exempelvis oergonomiska arbetsuppgifter 

eller arbetsuppgifter med kemikalier inblandade. Genom robotarnas effektivitet kan de dock 

ses som en konkurrent till mänsklig arbetskraft. Hög arbetslöshet är ett samhällsproblem i 

många länder. Ett samhälle med företag som inte tänker på sitt bidragande till samhällsnyttan 

utan enbart driver företaget i vinstsyfte är inte önskvärt. 
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5 Slutsatser 

Ett lyftverktyg för hantering av icke-magnetiska kutsar har utformats. Med en kombinerad 

lyftögla och dubb kan kutsar med olika dimensioner hanteras utan att någon stor yttre kraft 

appliceras. Med hjälp av lyftdonet kan kutsarna hanteras från dess kortsida och därmed 

undviks skador på kutsarnas mantelytor. Pneumatiskt styrda utskjut möjliggör lyft av kutsar i 

olika längder. Utvalda delar på verktyget utformades i aluminium för att minska verktygets 

vikt. Med en totalvikt på 35 kg kan verktyget hanteras av den befintliga roboten. Då 

verktygets lyftfunktion är mekaniskt kan det användas till magnetiska samt icke-magnetiska 

material. Avläsningskameran fästs på en distans från verktyget som möjliggör avläsning av 

kuts utan att kamerans synfält skyms. 
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Bilaga 1 – Beräkningar 

För att kontrollera vilken storlek på skruvar som bör användas i konstruktionen sattes en 

maximalt skjuvande kraft till 3000 N. För att skruvarna ska hålla beräknades minsta 

tvärsnittsarean till  

6,4
10806,0

3000

6,0










F
A mm2   

(4) 

 

när en skruv med hållfasthetklass 12.9 användes. Skruvens diameter beräknades sedan till 2,4 

mm.  

När verktyget lyfter kuts utsätts lyftöglan för dragspänningar som vid minsta tvärsnitts area 

beräknades till  
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15)67100(

15002 
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 MPa. 
 

(5) 

Om lyftet sker utan kärna hanteras kutsen med lyftdonets dubb. Dubben utsätts då för 

skjuvspänningar som beräknades till  
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dubbA

F
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(6) 

När dubbens ingrepp sker en bit ut på dubben utsätts lyftdonet för en utböjning, fl, som vid 

extremfallet beräknades till  
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För att beräkna utböjningen, fl, krävdes lyftdonets utböjning, Il, som beräknades till  

25.9281
12

1533

12

33





bh

Il mm4. 
 

(8) 

Under hanteringen utsätts även utskjutets cylindriska stång för en utböjning. För att kunna 

beräkna utböjningen krävdes stångens böjtröghetsmoment, Ic. På grund av stångens kapade 

sidor förenklades geometrin till ett rektangulärt tvärsnitt. Stångens böjtröghetsmoment 

beräknades till 

25,47567
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2729

12
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Med hjälp av den cylindriska stångens böjtröghetsmoment, Ic, beräknade stångens utböjning, 

fc, till 
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(10) 

Den bärande balken utsätts för ett böjande moment under lyftet vilket ger upphov till en 

utböjning. För att kontrollera balkens hållfasthet beräknades utböjningen, fb, till 
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(11) 

För att förenkla beräkningen antogs balkens böjtröghetsmoment, Ib, motsvaras utav 

böjtröghetsmoment i ett rör. Rörets böjtröghetsmoment beräknades till 

7
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64

)05,007,0(

64

)( 






 dD

Ib  m4. 
 

 (12) 



 

3 

 

Bilaga 2 - Kontroll av hållfasthet 

Analys av hur kantplåtens utformning påverkar dragstängernas stabilitet 

I figur 10,11 och 12 visas hur stor utböjningen på balkens dragstänger blir under hantering. 

Tre beräkningar gjordes för att undersöka hur kantplåtens x-mått spelar in. 

  

Figur 10. Utböjningen som dragstängerna utsätts för när roboten hanterar de största kutsarna. Dragstängerna binds samman 

med hjälp av en rektangulär kantplåt. Plåtens x-mått är lika stort som plåtens överkant. 

 

Figur 11. Utböjningen som dragstängerna utsätts för när roboten hanterar de största kutsarna. Dragstängerna binds samman 

med hjälp av en stympad triangulär kantplåt. Plåtens x-mått har ökats och är ungefär 150 % större än plåtens överkant. 

 

Figur 12. Utböjningen som dragstängerna utsätts för när roboten hanterar de största kutsarna. Dragstängerna binds samman 

med hjälp av en stympad triangulär kantplåt. Plåtens x-mått har ökats och är cirka 100 % större än plåtens överkant. 

Analysen visar att kantplåtens utformning inte har någon större påverkan på dragstängernas 

utböjning. Den största påverkan visade sig vara hur stängerna är fästa runt det cylindriska 

röret.  

1,5 mm 

0,75 mm 

0 mm 

0,8 mm 

0,4 mm 

0 mm 

1,0 mm 

0,5 mm 

0 mm 
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Då den undre dragstången fixeras på undersidan mot vertikala förflyttningar med 

randvillkoret förskjutning (eng. Displacement) minskas utböjningen.  Randvillkoret 

förskjutning ska motsvara den plåt som på undersidan binder samman de nedre dragstängerna 

runt det cylindriska röret. Denna plåt hindrar på liknande sätt som förskjutning de undre 

dragstängerna att böjas i vertikal riktning.  

Då den undre dragstången fixerades kommer kantplåtens utformning bestämma hur stor 

separation det blir mellan den övre och undre dragstången. En stympad triangelformad 

kantplåt med basmåttet 250 mm valdes. Kantplåten utformning minskar deformationen med 

en tredje del jämfört med en rektangulär kantplåt. Allt för stort basmått försämrar dock 

infästningen för styrplåten. Breddas kantplåten måste infästningen till styrplåten breddas och 

risk för byrålådseffekten ökar. 

Analys av lyftdonets utböjning och spänningar 

Under analysen av lyftdonet förfinades elementindelningen (eng. Mesh) till elementstorleken 

1,5 mm. För att kontrollera de spänningar som uppstod i hålet där dubben fästs förfinades 

elementindelningen ytterligare runt hålets kant enligt figur 13. 

 

Figur 13. Visar elementindelningen för FEM-beräkningarna som utfördes på lyftdonet. 
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För att komplettera de gjorda handberäkningarna på dragspänningarna i lyftöglan utfördes en 

analys på lastfallet då kärnan är placerad i hålet på lyftöglan. Se figur 14. 

  

Figur 14.  Visar effektivspänning enligt Von Mises. Spänningsfördelning som visas på lyftöglan uppkommer under hantering 

av kuts med kärna. 

Spänningarna i minsta tvärsnittet från analysen stämde bra överens med de spänningar som 

tidigare beräknats. Den maximala spänningen, 14 MPa, uppkommer i nederkant på lyftöglans 

hål. 

Skjuvspänningarna på dubben visas i figur 15. 

 

Figur 15. Spänningsbild över dubben under påverkan av en kraft på 1500 N i dubbens urfrästa yta. Spänningsbilden visar 

effektivspänningar enligt Von Mises. 

Den maximala spänningen, 30 MPa, uppkom i kanten mellan dubben och dess infästning. 

Spänningarna som dubben utsätts för ligger långt under materialets sträckgräns och anses 

därför som godtagbara spänningar.  
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De spänningar som uppstår i lyftöglan är små, dock upp står det spänningskoncentrationer 

[17] på kanten av dubbhålet. Dessa spänningar visas i figur 16. 

 

Figur 16. Visar spänningsfördelningen i lyftöglan under ingrepp. När bilden visar spänningskoncentrationer som uppstår i 

kanten på dubbhållet i lyftöglan. Spänningsbilderna visar effektivspänningar enligt Von Mises. 

Den maximala spänningen på bilden uppgår till 340 MPa. Genom att göra en radie på 1 mm 

på kanten kan dessa spänningar minskas till 95 MPa. En kontroll över lyftdonets utböjning 

utfördes och Finita Elementanalysen visade en maximal utböjning på 0,36 mm enligt figur 17 

 

Figur 17. Deformation på lyftdonet under hantering av kuts där kutsen placeras längst ut på dubben. 

Analysen gav ett liknande resultat som den handberäknade utböjningen på lyftdonen, 0,27 

mm. 
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Bilaga 3 - Funktionsbeskrivning 

Steg 1 – Roboten står i referensläge och inväntar vidare kommando. Verktygets utskjut är 

placerade i dess yttre läge. 

Steg 2 – Roboten får en signal att hämta kuts ur vagnen och placerar sig för avläsning av 

kutsens placering. Den översta kutsen detekteras och dess position skannas av. 

Steg 3 – Roboten positionerar sig efter kutsen. De pneumatiska cylindrarna som styr 

verktygets styrplåt får en signal att skjuta ut styrplåten till dess ändläge. Därefter börjar 

roboten gå ner mot det angivna höjdavståndet som kameran läst av. 

Steg 4 – Styrplåten läggs an mot den översta kutsens mantelyta och verktyget styr upp efter 

kutsen. Samtidigt som verktyget läggs an mot kutsen fortsätter roboten ner mot sitt angivna 

höjdläge. Då släpper koninfästningen mellan de två plåtarna i robotinfästningen och verktyget 

blir ”förlåtande”. Detta möjliggör att verktyget kan styra upp mot kutsen utan att roboten 

utsätts för någon vridning. 

Steg 5 – När infästningens plåtar har fått kontakt med varandra börjar roboten att trycka på 

verktyget. När trycket i cylindrarna blir för högt regleras det med en tryckbegränsningsventil 

och cylindrarna börjar sjunka in. 

Steg 6 – När roboten har nått sitt angivna höjdläge börjar verktyget gripa kutsen. Cylindrarna 

som styr verktygets utskjut börjar dras ihop och utskjuten dras in mot kutsens ändar. En 

sensor säkerställer att utskjuten har placerats mot kutsen kanter och elektromagneterna låser 

utskjuten. 

Steg 7 - När sensorerna har aktiverats skickas en signal till roboten och roboten lyfter kutsen. 

Steg 8 - Roboten transporterar kutsen till kärnisättning.  

Steg 9 – Roboten lägger ner kutsen på kärnisättningens avlämningsbord och en befintlig 

givare på avlämningsbordet aktiveras. Givaren indikerar att kutsen nått sitt avlämningsläge 

och signalerar att elektromagneterna ska deaktiveras. 

Steg 10 - Utskjuten på verktyget skjuts ut till sitt ändläge och roboten flyttar verktyget 

vertikalt och går sedan tillbaka till sitt referensläge. 

Om kutsen ska läggas i buffertlager efter kärnisättning. 

Steg 11 - Roboten får en signal att hämta kuts vid kärnisättningen. Styrplåten dras in med 

hjälp av de pneumatiska cylindrarna och roboten placerar sig ovanför kutsen som ska hämtas. 

Steg 12 – Roboten går ner till sitt angivna hämtningsläge. Då detta hämtningsläge alltid är 

samma behövs inte styrplåten användas. 

Steg 13 – När roboten har placerat sig i sitt hämtningsläge börjar verktyget utskjut att dras in. 

En sensor säkerställer att utskjuten har placerats mot kutsens kanter och elektromagneterna 

låser utskjutet. 

Steg 14 – kutsen lyfts från hämtningsbordet, transporteras och placeras i en vagn 

(buffertlager). 

Steg 15 – När roboten har kommit i läge deaktiveras elektromagneterna och verktygets utskjut 

åker ut i ändläge. Roboten lyfter upp verktyget och går tillbaka till sitt referensläge.  



 

8 

 

Bilaga 4- Underhållsrutiner 

Daglig kontroll av verktyg 

Okulär kontroll av: 

 Eventuella defekter på styrplåten.  

 Eventuella defekter på givarnas/elektromagneternas strömkablar 

 Eventuella sprickor i svetsar  

 Eventuellt läckage i mediaslangar 

 Kvarstående nedböjning av balken 

 Kvarstående utböjning av lyftdon 

 Infästning av kamera 

 Förslitning på lyftögla 

Veckovis kontroll av verktyg 

Kontrollera: 

 Skruvar 

o Finns alla skruvar 

o Sitter de åt 

 Defekter/slitage på snabbkopplingen 

 Om magneterna behöver rengöras 

Månadsvis kontroll av verktyg 

Kontrollera: 

 Nötning på lagring 

 Pneumatiska cylindrar 

 Slitage på koninfästning 

Årlig kontroll av verktyg 

Utförs av behörig person. 
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Bilaga 5 – Riskbedömning utifrån funktionsbeskrivningen 

I tabell 7 – 11 visas bedömningen av riskerna som identifierats utifrån funktionsbeskrivningen 

från bilaga 1. 

Tabell 6. Riskerna som bedömts utifrån funktionsbeskrivningen. Från steg 1 till 6. 
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Tabell 7. Riskerna som bedömts utifrån funktionsbeskrivningen vid steg 7. 
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Tabell 8. Riskerna som bedömts utifrån funktionsbeskrivningen. Från steg 8 till 10. 
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Tabell 9. Riskerna som bedömts utifrån funktionsbeskrivningen. Från steg 11 till 13. 
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Tabell 10. Riskerna som bedömts utifrån funktionsbeskrivningen. Från steg 14 och 15.
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Bilaga 6- Köpkomponenter 

I konstruktionen användes ett flertal köpkomponenter. Komponenternas återförsäljare samt 

vilket typ av material som användes listades i tabell 6. 

Tabell 11. Köpkomponenter, återförsäljare samt material som används till konstruktionen 

 Köpkomponent Återförsäljare  Material 

Dragstänger Plattstång 20x10 

mm 

TIBNOR EN AW-6082 T6 

Rör bärande 

balk 

Cylindriskt rör 

D=70 mm, d=50 

mm 

TIBNOR EN AW-6063 T6 

Glidlager Ämnes rör 

D=51 mm, d=38 

mm 

L= 500 mm 

Johnson Metall Tennbrons, SS 5465-15 

 

Snabbkoppling SWS-160-000-000 Schunk  

Pneumatiska 

Cylindrar 

(Utskjut) 

ISO 15552, serie 

PRA Ø 32 

Bosch Rexroth  

Pneumatiska 

Cylindrar 

(styrplåt) 

Serie CSL-RD ISO 

6432 Ø 25 

 

Bosch Rexroth  

Elektromagnet El-Hållmagnet 

25x20mm M4 

24VDC 130N 

Hyab  
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Bilaga 7 - Ritningar 

Bilaga 7 innehåller en sammanställsritning på verktyget samt detaljritningar på det styrande 

funktionerna. 
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