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Sammanfattning 
Under hösten har ett examensarbete i maskinkonstruktion genomförts på ABB 
Robotics i Västerås där syftet har varit att konstruera en överarm till en industrirobot. 
ABB:s industrirobotar har en maximal hanteringsvikt på 500 kg vilket inte alltid är 
tillräckligt. Då efterfrågan för en starkare robot ökar så ska detta examensarbete 
utreda och ta fram ett konceptförslag på en överarm för 700 kg hanteringsvikt. En 
kravspecifikation sattes upp tillsammans med företaget där de viktigaste kraven 
listades. Överarmen kan delas in i tre delar med varsin axel, armhuset med axel 4, 
handleden med axel 5 och tilthuset med axel 6. En avgörande del av examensarbetet 
är kraftöverföringen med kompaktväxlar till de tre axlarna, då dessa avgör hur resten 
av överarmen blir.  För att sätta mig in hur kraftöverföringen kan lösas gjordes en 
undersökning där både ABB:s befintliga robotar samt konkurrenters robotar ingick. 
Fyra olika konceptförslag togs fram med olika lösningar på kraftöverföringen till de 
olika axlarna. Mycket arbete gick åt att kontrollera livslängden på de olika 
kompaktväxlarna med ett särskilt program. 

En urvalsmatris användes för att välja ut två koncept för vidare utveckling med CAD-
modeller. De förslag som valdes ut var dels ett förslag som liknar dagens robot för 
500 kg och dels en variant med kuggremdrift på axel 4 och 5. I dag sitter 
kompaktväxlarna som driver axlarna 4 och 5 parallellt med axeln, vilket kräver att 
kugghjul används för att överföra momentet då det är på utgående sidan av växeln. 
Den andra varianten har kuggväxeln placerad i linje med axeln vilket gör att 
kuggsteget kan ersättas med en kuggrem på ingående sida där momentet är lägre. 

Dagens lösning på kraftöverföringen blev det slutgiltiga valet, då det kunde 
genomföras efter vissa ändringar av kraven samt önskemål om att använda samma 
lösning på transmissionen till axel 4 och 5. Slutligen valdes en typ och storlek av 
växel som kan användas till alla tre axlarna. Modeller togs fram på armhus, tilthus och 
handled. Då handleden var den mest kritiska komponenten koncentrerades mycket av 
arbetet där. Dimensioneringen av kraftöverföringen kontrollerades och blev godkänd. 
Även en FE-analys av gjutgodset till handleden gjordes där vissa laster ledde till höga 
spänningar, dock inom ett litet område. Min rekommendation blir att för kunna gå 
vidare med konceptet måste lägre krav på livslängden tillämpas, då handleden annars 
blir för stor och otymplig.  
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Abstract 
During the autumn 2006 a master thesis in mechanical engineering has been carried 
out at ABB Robotics with the aim of constructing a forearm to an industrial robot. 
The current models of robots have a maximum payload of 500 kg, which is not 
always sufficient.  The demand for a stronger robot is growing and this master thesis 
is going to explore and generate a concept to a forearm with a payload of 700 kg. A 
product specification was put together with the company, corresponding to their 
demands.  The forearm is made up from the three axes 4, 5 and 6. Axis 4 is located in 
the back of the forearm “in the shoulder of the robot”.  In the front of the forearm, 
located in the wrist, axis 5 is used to move the house which axis 6 is mounted in. The 
transmission is a vital part in this thesis, as the transmissions will determine also the 
forearms other dimensions. A study of the transmission in ABB current robots and 
their competitors was performed. Four different concepts with different solutions of 
the transmission were developed. The working life of the gearboxes is a crucial part 
of the construction of the transmission. 

A selections matrix was used to select two concepts for further development with 
CAD-models. The two different concepts were one that was similar to today’s robot 
(500 kg) and one with belt drive on axis 4 and 5. In the present 500 kg robot the 
gearboxes to axis 4 and 5 are located parallel in relation to the axis. This solution 
demands a gear stage to move the axis. In the second solution the gearbox is located 
in line with the axis and the gear stage can be replaced with a belt drive since the 
torque on the motor side is lower. The motor is still located parallel with the axis.  

Today’s concept solution for the transmission was the final choice, with this solution 
you can meet the demands with some small adjustments and you get an acceptable 
size on the wrist. One goal was to use the same solution of transmission in axis 4 that 
is on axis 5 and to use one type and size of gearbox. This was accomplished and one 
type/size of gearbox can be used for all three axes. Three models on shoulder, wrist 
and housing (axis 6) were put together. The wrist was the most critical component and 
much of the work was concentrated here. A control of the dimensioning of the 
transmission was accomplished and approved. An FE-analysis was used for 
dimensioning of the wrist castings and the results for some load cases indicated high 
stresses, but only in a small region. My recommendation is that this concept is worth 
to develop further. The lifetime requirement should be somewhat reduced though, to 
avoid a too bulky design.  
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Förord 
Som avslutning på min Civilingenjörsexamen i Maskinkonstruktion har detta 
examensarbete bedrivits på ABB Robotics i Västerås. 

Tack till handledarna Daniel Lundbäck ABB och Jan-Gunnar Persson KTH, samt 
Staffan Ellqvist Konstruktionschef och Jacob Weström på Beräkningsavdelningen för 
all hjälp med exjobbet. Samt till alla andra på Robotics som har hjälpt mig med svar 
på alla frågor. 
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1 Inledning  

ABB Robotics vill utöka sitt sortiment med en industrirobot med 700 kg 
hanteringskapacitet då bland annat bilindustrin har ett behov av en starkare robot 
främst för chassihantering. Mitt uppdrag blir att ta fram ett konceptförslag till en 
överarm på en sådan robot. Tyngdpunkten av examensarbetet kommer att läggas på 
att dimensionera de olika transmissionerna för att klara en hanteringsvikt på 700 kg, 
även alternativa lösningar på transmissionerna kommer att undersökas. De axlar som 
ingår är 4,5 och 6 (se avsnitt 1.2) som alla roteras med hjälp av en kompaktväxel som 
drivs med en elmotor via en kuggväxel. 

1.1 Allmänt om företaget 

ABB Asea Brown Boveri Ltd bildades 1988 genom en sammanslagning av ASEA AB 
och Schweiziska BBC, Brown Boveri Ltd. Asea, Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget, historia går tillbaka till 1883 och BBC grundades 1891 i Baden, 
Schweiz. Från och med 1999 heter företaget endast ABB Ltd. 

ABB är i dagsläget världsledande inom kraft och automationsteknik och har ungefär 
107 000 anställda i närmare 100 länder. Verksamheten i Sverige är utspridd i hela 
landet men till största delen förlagd till Västerås och Ludvika. ABB har länge varit en 
stor producent av elmotorer, generatorer, transformatorer och industrirobotar för att 
nämna några produkter, se figur 1 för ett urval ur ABB:s sortiment. 

   

 
Figur 1. Ett urval ur ABB:s sortiment: asynkronmotorer, HVDC-omriktare, IRB7600  
 

Från att varit uppdelat i två divisioner, Power Technologies och Automation 
Technologies, har man sedan 1 januari, 2006 bildat fem divisioner: Power Products, 
Power Systems, Automation Products, Process Automation och Robotics. 

Divisionen Robotics har 4600 anställda och omsätter ungefär 1,5 miljarder dollar per 
år. Robotics största kunder är främst bilindustrin med underleverantörer men även 
livsmedelsindustrin har kommit starkt på senare år. Divisionen är uppdelad i flera 
enheter där Robot Products ansvarar för konstruktion och utveckling av 
industrirobotar. Konstruktion och utveckling gör man i Västerås där även större delen 
av monteringen av robotarna görs.  
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Robotutvecklingen startades 1970 då ASEA, med Curt Nicolin, inte fick 
licenstillverka Unimate robotar och det beslutades att en industrirobot skulle 
utvecklas. 2002 har Robotics som enda tillverkare i världen framställt över 100 000 
robotar.  

1.2 Allmänt om industrirobotar 

Ordet robot kommer från det tjeckiska ordet robota som betyder monotont, 
påtvingande eller tungt arbete. Det myntades första gången med dagens betydelse 
1920 i den tjeckiska författaren Karel Capek’s pjäs R.U.R. eller Rossums Universella 
Robotar och är en futuristisk pjäs där robotar tvingas att utföra monotona uppgifter 
tills de revolterar och dödar sin mänskliga chef Rossum och tar sedan över hela 
världen. Slutet av pjäsen utspelar sig på 1960 talet och som en tillfällighet så 
installerades den första kommersiella industriroboten 1962 på Ford Motor Company i 
USA. 

Idag kan industriroboten beskrivas som en automatisk kontrollerad, mångsidig 
manipulator, programmerbar i 3 eller flera axlar, vilka kan vara fixerade eller mobila, 
för användning i industriell automatiserings applikationer (ISO 8373).  

Industrirobotars fördelar är att de höjer produktiviteten på ett säkert sätt utan avkall på 
kvalitén. Många arbeten de utför är monotona rörelser då dessa är lätta att ersätta med 
en industrirobot och dessutom minskar risken för arbetsskadorna då dessa monotona 
arbeten ofta är oergonomiska. För att västvärlden ska kunna konkurrera med länder 
med billigare arbetskraft så har det erfordrats automatisering med hjälp av 
industrirobotar för att överhuvudtaget kunna konkurrera. De områden som 
industrirobotar används inom är många: svetsning, målning, materialhantering, 
montering, för att nämna några. 

Man kan dela upp industrirobotar i ett antal undergrupper: kartesiska, cylindriska 
sfäriska, parallellkinematiska, samt antropomorfa robotar beroende på hur de är 
uppbyggda samt deras arbetsområde.  

I figur 2 kan man se en industrirobot från Unimate med modellbeteckningen PUMA 
(Programmable Universal Machine for Assembly) och en liten kartesisk robot.  

  
Figur 2. Sfärisk robot från Unimate samt en kartesisk robot 
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Den parallellkinematiska plockroboten Flexpicker har blivit en stor succé för ABB 
sedan den introducerades 1998 då den var världens snabbaste ”Pick and Place” robot. 
Den används ofta inom livsmedels- samt elektronikindustrin då den är snabb och 
säker för lätta produkter. Flexpicker, en antropomorf sprutlackeringsrobot från ABB 
samt en SCARA robot som används mycket inom elektronikindustrin visas i figur 3. 

 

  
Figur 3. Flexpicker som plockar kaviar samt sprutlackeringsrobot och en SCARA 
robot 

Den kategori som förknippas mest med ordet industrirobot är den antropomorfa 
(människoliknande) roboten. Anledningen till namnet är att dess armar och axlar 
påminner om en människas. I fortsättningen kommer den antropomorfa 
industriroboten enbart kallas industriroboten eller roboten då det är enbart den 
varianten som kommer behandlas här. Ofta delas roboten upp i styrsystem och 
manipulator vilken är den mekaniska delen av roboten, men då styrsystemet inte 
kommer att ingå i detta projekt så bortser vi från den uppdelningen. Industriroboten 
består av två armar och ett antal axlar, vanligast är 6 axlar men även varianter med 
fler eller färre axlar finns. För att positionera och hantera ett arbetsstycke eller verktyg 
med 6 frihetsgrader krävs minst 6 axlar. Då IRB 7600 är den största och starkaste 
(500 kg) roboten som ABB har i sitt sortiment så kommer den att åskådliggöras 
närmare.  
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Förenklat kan industrirobot IRB 7600 beskrivas enligt följande: I ett stativ monteras 
underarmen som kan rotera horisontellt (axel 1) samt tiltas fram och tillbaka (axel 2). 
En balanseringscylinder hjälper till att avlasta underarmen vid ändlägena. I armhuset 
möts underarmen och överarmen, genom axel 3 möjliggörs att överarmen kan böjas 
fram och tillbaka. På överarmen sitter handleden som kan roteras runt sin egen axel 
(axel 4) samt tilta tilthuset fram och tillbaka (axel 5). På tilthuset sitter den sista axeln 
(axel 6) och den vrider vridskivan där verktyg eller arbetsstycke är fastsatt eller 
monterat.  För den nya roboten kommer dock ett parallellstag att användas för att 
driva axel 3 och minska på belastningen för axel 2, annars kommer principen vara 
densamma, se figur 4. 

 
Figur 4. 6-Axlig industrirobot från ABB, IRB 7600 (500 kg). 
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1.3 Problembeskrivning  

För att möta kundernas krav på en starkare robot vill ABB Robotics ta fram en 
industrirobot med en hanteringsvikt på 700 kg. Detta examensarbete syftar till att 
utreda och ta fram ett konceptförslag till överarmen till denna robot. Då utnyttjande av 
befintligt sortiment är önskvärt så kommer en modifiering av IRB 7600 (500kg) att 
undersökas. De ingående delarna kan delas upp i följande:  

 

• Planering och utformning av uppgiften. 

• Litteraturstudie och kartläggning av hur industrirobotar fungerar och används, 
både bland ABB:s befintliga sortiment och konkurrenter. 

• Kartläggning av olika principlösningar för att lösa kraftöverföringen och ta 
fram olika koncept på det. 

• Kartläggning av de olika momentbehov som uppstår i de olika axlarna och 
utredning av lämpliga kompaktväxlar från olika leverantörer som passar.  

• Granskning av de olika koncepten och därefter vidareutveckla de som bedöms 
ha de bästa förutsättningarna. 

• Ta fram enkla CAD-modeller av de olika komponenterna för att få fram mått 
och vikter som behövs till vidare beräkningar och verifieringar.  

• Kontroll av skruvförband. 

• Ta fram förfinade CAD-modeller av konceptet.  

• Beräkning och verifiering av valt koncept med hjälp av FE-analys.  

• Slutsatser och rekommendationer.  
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2 Mål och avgränsningar 

Målet för examensarbetet är att hjälpa ABB Robotics att ta fram ett konceptförslag på 
en överarm till en industrirobot med tillhörande axlar. Denna ska klara av att hantera 
en vikt om 700 kg att jämföra med dagens industrirobotar som klarar en maximal vikt 
på 500 kg. Industriroboten är främst tänkt för bilindustrin där den kommer att 
användas vid chassihantering, även annan tung industri kan komma ifråga. 

2.1 Kravspecifikation Industrirobot  

Generella krav (IRB 7600 ref.) 

• 6-axlig industrirobot 

 

Produktspecifikation  

• Hanteringsvikt 700 kg   (500 kg) 

• Offset 360 mm (från vridskivan) (360 mm) 

• Hastighet  -Axel 4 100 °/s (100 °/s)  

                   -Axel 5 100 °/s (100 °/s) 

                  -Axel 6 120 °/s (160 °/s) 

• Räckvidd 2,9 m   (2,55 m) 

Övriga krav 

• Arbetsområde axel 5 bör vara ± 120 ° (± 100 °) 

• Kompaktväxlarnas livslängd ska överstiga 7 000 h. 

• Lägsta kostnad. 

• Kompakt handled. 

• Små svängradier för axlarna. 

• Monteringsvänlig. 

• Låg vikt. 

 2.2 Avgränsningar 

• Examensarbetet begränsas till axlarna 4,5 och 6.  

• Röraxel, lock till handled och armhus kommer ej att belysas närmare. 

• Detaljritningar på gjutgods och andra bearbetade detaljer kommer inte att tas 
med på grund av tidspress.    

• Standardkomponenter såsom elmotorer, lager, växlar och drev kommer i 
möjligaste mån utnyttjas från ABB:s befintliga artiklar. 
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3 De olika konceptförslagen  

För att få fram ett konstruktionsmässigt bra konceptförslag togs flera förslag fram för 
jämförelse. Främst användes andra sorters robotar som inspirationskälla.  

3.1 Konceptförslag 1 

Detta förslag går ut på att skala upp IRB 7600 (500 kg) till 700 kg och använda 
samma lösning för placering av kompaktväxlar och motorer, se figur 5. Eftersom 
momentbehoven är jämförbara för axlarna 4 och 5 så har samma transmissionslösning 
valts för dessa, enda skillnaden är att kugghjulet som sitter monterat på axel 4 har ett 
centrumhål för kabelgenomföringar. För att driva dessa axlar har man först en elmotor 
som driver en kompaktväxel som i sin tur driver ett kuggsteg som sitter monterat på 
axeln. På tilthuset sitter motorn direkt monterad på kompaktväxel som driver axel 6.  

 

  
Figur 5.  Överarm till IRB 7600 i genomskärning. 

 

För att denna lösning ska kunna användas så måste motorerna och växlarna antagligen 
uppgraderas till komponenter med större kapacitet. Detta medför att handleden måste 
göras större för att behålla arbetsområdet på axel 5 utan att tilthuset slår i (mekstoppet 
på) handleden, och gör man avståndet större måste man använda ett kuggsteg med 
större axelavstånd vilket ger en lägre utväxling. Dessutom bör sannolikt kugghjulen 
breddas för att klara de större momenten som uppstår. 

 

 

 

 

Elmotor

Kompaktväxel

Axel 5 

Axel 6 

Kuggsteg Kuggsteg 

Axel 4 

Handled 

Armhus 

Tilthus Röraxel 
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3.2 Konceptförslag 2 

I detta koncept flyttas kompaktväxeln på axel 5 fram och ligger i linje med axeln, via 
kuggrem sköts överföringen från elmotorn. Tack vare det kan kuggsteget uteslutas 
och den viktökning som blir med en större kompaktväxel kan reduceras genom detta. 
Eftersom kompaktväxlarna har hög precision så kan det vara en fördel att dessa 
placeras närmast axeln 4 och 5 vilket gör att antalet komponenter på lågvarvsidan kan 
reduceras vilket gör att glapp kan minskas. Även för axel 4 används kuggrem från 
motorn till kompaktväxeln som är centrerad i änden av överarmen. Dock måste en 
kompaktväxel som har ett genomgående centrumhål användas för axel 4 då kablar 
måste passera där. Eftersom man har möjligheten att ha utväxling innan växeln så bör 
en mindre elmotor kunna användas jämfört med koncept 1. För axel 6 används samma 
lösning som ovan, alltså montera motorn direkt på tilthuset på kompaktväxelns 
ingående kugghjul. Se figur 6 för en enkel schematisk bild av koncept 2 där endast 
handleden och tilthuset är utritat. Eftersom kuggremskivor i aluminium både är lättare 
och billigare än kugghjul så finns det en fördel att använda denna lösning. En variant 
av detta koncept är att drivningen till växeln flyttas innanför och axel 5 fastsättning 
görs på utsidan på handleden. I figur 7 ses en schematisk bild över armhuset. 

 
Figur 6. Handled med kuggremsdrift samt schema över transmissionen till koncept 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Schematisk bild över armhuset. 

Kompaktväxel  
Axel 4

Axel 4 

Motor 

Kuggrem 

Genomgående axel 
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3.3 Konceptförslag 3 

Detta förslag liknar förslag två men med den skillnaden att motorn till axel 6 flyttas 
bak och driver växeln med kuggrem. För att överföra momentet till kompaktväxeln 
kommer en vinkelväxel att behövas samt en kort drivaxel som löper genom axel 5 och 
sammanbinder kuggremsskivan och vinkelkugget. Detta gör att tilthuset antagligen 
kan göras kompaktare på grund av att motorn har flyttats bak till handleden. Tack 
vare att utväxling innan kompaktväxeln kan användas så borde man kunna använda 
mindre motorer. En nackdel är att bredden kan öka i och med att man lägger växlarna 
som man gör. Motorerna bör kunna monteras antigen sida vid sida, se figur 8, eller 
monteras ovanpå varandra. Eftersom flera komponenter såsom vinkelväxel, axlar, 
remskivor behövs blir denna lösning sannolikt dyrare och mer komplicerad.  

 

 

Figur 8. Enkel schematisk bild över transmissionen i handleden samt CAD-modell. 

 

 

Drivning axel 6 

Drivning axel 5 
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3.4 Konceptförslag 4 

Med hjälp av drivaxlar kan man flytta bak motorerna för axel 5 och 6 och placera dem 
på armhuset. För att detta förslag ska kunna fungera så måste drivaxlarna kunna gå 
igenom axel 4 vilket innebär att kugghjulet som sitter monterat på axel 4 måste ha ett 
genomgående hål där axlarna kan löpa fritt. Den största fördelen med detta koncept är 
att handleden blir väldigt kompakt och lätt. En variant på detta koncept är att flytta på 
remdriften till växeln på axel 5 och lägga den på insidan av växeln och låta tilthuset 
grensla handleden. Ett exempel där drivaxlar används och motorerna har placerats 
baktill på överarmen kan ses i figur 9 där en robot från KUKA [8] uppvisas, denna 
robot har sannolikt remdrift men istället för vinkelväxlar vinklas remmen 90°. Värt att 
notera är att hanteringsvikten på just denna robot är lägre än för mitt koncept. 

 
 
 

 
Figur 9. Schema över transmission med drivaxlar samt industrirobot från KUKA.  
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4 Ingående komponenter 

För att jämföra koncepten måste de ingående komponenterna väljas. Med hjälp av 
förenklade beräkningar har ett urval av dessa gjorts. Dessa komponenter kommer att 
kontrolleras ytterligare vid val av koncept. Som stöd vid beräkningar har ett av ABB 
utvecklat program Optimum [13] används. 

4.1 Beräkningsprogram Optimum 

Det Excel-baserade programmet Optimum [13] använder data från IRB 7600 för 
beräkningar. Mått och vikter för de olika komponenterna tillsammans med 
hanteringsvikt samt hastigheter för de olika axlarna matas in i programmet. Med hjälp 
av flera dynamiska beräkningar för olika lastfall fås momentbehoven för de olika 
axlarna, även snittlaster för de olika lastfallen beräknas. Dessa beräkningar är dock 
förenklade mot en riktig lastberäkning vilket är att föredra vid dimensionering. Då 
denna robot kommer att bli större används samma vikter på strukturerna plus 20 %, 
dock kommer en verifiering göras när modellernas vikter är fastställda. Även 
hanteringsvikt och hastigheter justeras så att de överensstämmer med 
kravspecifikationen. Data för flera olika kompaktväxlar där både utväxling och 
märkmoment varieras för att jämföra de olika koncepten. Även data för motorer och 
bromsar skrivs in för att bedöma vilka moment som uppstår vid nödstopp.  

4.2 Kompaktväxlar  

Kompaktväxlarna som används i de flesta industrirobotar är av typen cykloidväxlar 
med väldigt hög precision och stor utväxling.  

En variant av kompaktväxlar är RV-växeln och principen för dessa växlar kan 
kortfattat beskrivas så här. se figur 10 för en överblick över RV-växeln. 

 

 

Vevaxel 

Ingående drev 

       Axel 

Huvudlagring 

Skruvfläns 

RV kugg 

Hölje  Tapp 

Kugghjul 

 
Figur 10. RV-växel i genomskärning. 

Utväxlingen sker i växlarna i två steg, dels mellan elmotor och växel där reducerar 
varvtalet enligt kuggkvoten mellan ingående drev och kugghjulen, detta utgör steg 1.  
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Steg 2 i RV-växeln utgörs genom att en vevaxel sitter monterad på kugghjulen och på 
vevaxelns excentriska del sitter två RV-hjul monterade (två RV-hjul är monterade för 
att balansera de ingående krafterna). Dessa rör sig också excentriskt runt axeln mot 
cylindriska tappar som är inordnade i spår i höljet, antalet tappar är dessutom en fler 
än antalet kugg på RV-hjulet vilket gör att när vevaxeln roterar ett varv rör sig RV-
hjulen en tapp framåt. För att få den totala varvtalsutväxlingen får man multiplicera 
steg 1 med steg 2. Utväxlingen i steg 2 illustreras i figur 11. 

 

 
Figur 11. Utväxling steg 2 i RV-växel. 

Förutom nuvarande växelleverantör finns ett antal tillverkare av kompaktväxlar vars 
växlar fungerar på liknande sätt. En granskning av de största tillverkarnas växlar 
gjordes där de mest intressanta granskades närmare. Eftersom fördelarna med 
nuvarande växelleverantörs växlar vägde över så har endast dessa används i 
koncepten då de har högre moment för jämförbar storlek.  

4.3 Momentbehov för RV-växlar 

För att kunna välja kompaktväxlar och motorer behövdes momentbehoven för de 
olika axlarna beräknas, detta gjordes med hjälp av Optimum [13], se kapitel 4.1. 
Livslängden för växeln bestäms utifrån livslängden på rullagren till vevaxlarna. För 
livstidsberäkningarna användes livslängdsekvation nedan, hämtad från tillverkaren av 
RV-växlar. 

 

 

     (1) 

 

K = serviceintervall (6000h) 

N0 = märkvarvtal (15 r/min) 

Nm = medelvarvtal 

T0 = märkmoment 

Tm = medelmoment 

där märkvarvtalet och serviceintervallet är i stort sett samma för alla RV-växlar. 
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4.3.1 Momentbehov koncept 1 
För att kompaktväxlarna i koncept 1 ska hålla minst 10000 timmar så bör 
märkmomentet för växlarna uppgå till minst ca 2000 Nm på axlarna 4 och 5. Detta 
gör att RV 260 blir ett bra val eftersom dessa har ett märkmoment på 2600 Nm. Det 
som främst dimensionerar växeln på axel 6 är böjmomentet som den klarar och det 
bör vara högst 4000 Nm för att lagringen ska hålla på RV 160E. För axel 4 gäller 
generellt samma lösning som axel 5 då denna fordrar samma moment.   

4.3.2 Momentbehov koncept 2 
Eftersom kompaktväxeln kommer att monteras i linje med axel 4 och 5 så kommer ett 
högre moment att krävas för att driva axlarna då utväxlingen efter kompaktväxeln 
reduceras. Dessutom behövs på axel 4 en kompaktväxel med genomgående hål i axeln 
för passage av kablar samt med genomgående skruvhål för utgående axel då 
montering av skruvar behöver ske utifrån. Detta gör att en tänkbar växel från en 
alternativ växelleverantör som skulle ha fått tillräcklig livslängd faller bort då den inte 
har genomgående skruvhål på utgående axel utan enbart gängade skruvhål från en 
riktning.  Nästa storlek på växel från nuvarande växelleverantör är RV 320E och den 
får en livslängd enligt Optimum på drygt 11500 h vilket är tillräckligt, den finns även 
i en version med ihålig axel RV 320C dock är den betydligt större och dyrare. 

4.3.3 Momentbehov koncept 3 och 4 
Eftersom kompaktväxlarnas placering inte skiljer sig ifrån koncept 2 så kan samma 
sorts kompaktväxlar utnyttjas här. 

4.4 Kuggberäkningar 

Då kuggsteget i koncept 1 kommer att utsättas för höga belastningar då det sitter efter 
kompaktväxeln gjordes en kontroll av storlek på kugghjulen. Då säkerhetsfaktorn bör 
vara större än 1,1 gjordes en iterering för att få fram kugghjul som skulle hålla för 
belastningen samtidigt som utväxlingen blev acceptabel. Eftersom stora drevet skulle 
behålla sin diameter och modulen skulle vara den samma så fick bredden och 
utväxlingen ändras tills kugghjulet fick en godtagbar säkerhetsfaktor.  

Beräkningar visar att dagens kugghjul behöver breddas med 5 mm till 33 mm och öka 
kuggantalet till 37 (31 idag) på ingående drev, detta för att yttrycket samt 
böjpåkänningarna på kugghjulen inte ska bli för stora. Detta gav en säkerhetsfaktor 
för böjning på 1,11 och för yttrycket på 1,17. För utförligare beskrivning hur 
beräkningen utförs se kapitel 8.2 Dimensionering av kugghjul. 
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4.5 Val av motorer 

För att välja vilka motorer som erfordras för de olika konceptens respektive axlar så 
användes motormomenten från samma program som användes till val av växlar. 
Eftersom flertalet av konceptens axlar har likartad eller rent av samma lösning på 
axlarna så blir inte skillnaden i krav på motorer så stort. För val av motor används 
permanentmagnetiserade synkronmotorer, dessa används till ett flertal robotar i ABB 
Robotics sortiment. I tabell 1 jämförs ett antal motorers märkmoment med det 
erforderliga momentet som behövs samt till vilka koncept och axlar de passar.   

 

Tabell 1. Val av motorer. 

Tillgänglig motor M9 M7 M6 M3 

Märkmoment, T0 [Nm] 28 14 24 10 

Erforderligt moment, M0 [Nm] 26,5 13,0 23,5* 6,5* 

Används i koncept 1 1,2 2,3,4 3,4 

Axel 4,5 6 4,5 6 

 *Räknat med en utväxling i remskivor 2:1. 
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4.6 Dimensionering av kuggrem  

Då det finns viss erfarenhet av remdrift vid mindre robotar så undersöktes hur dessa 
remmar hade klarat sig och vilka erfarenheter som fanns där. Då dessa var goda och 
inga allvarligare haverier var kända så kändes det relativt tryggt att använda kuggrem. 
Även flera andra robottillverkare bland annat KUKA [8] har remdrift på ett flertal av 
sina robotar. Det första som antagligen händer när en kuggrem börjar bli utsliten är att 
den rappar över ett kugg. Det är visserligen inte bra, men mindre allvarligt i 
förhållande till att kuggremmen går helt av som skulle kunna vara katastrofalt då hela 
lasten kan störta ner. Maxmomentet vid tillslagen broms används för att beräkna 
kuggremens kapacitet eftersom det antogs att utväxlingen mellan remskivorna är 2:1 
så valdes här två skivor med lämpliga dimensioner och en kuggrem som passar dessa. 
Nedan redovisas en variant som skulle kunna användas där data och beteckningar i 
tabell 2 kommer från Jens S. Transmissioner AB [7]. 

Tabell 2. Data kuggrem. 

 Kuggremskiva 1 motor  Kuggremskiva 2 växel  

Antal kugg, [kugg] 20 40 

Ytterradie, R [mm] 32 64 

Bredd Kuggrem, AT10 [mm] 25 

Draglast/Brottlast [N] 3660/12450 

 

    (2) 

      

(3) 

 

     (4) 

 

Tabell 3. Säkerhetsfaktorer kuggrem. 

Bromsmoment, Mbrake [Nm] 61,8* 

Bromskraft, Fbrake [N] 1931 

Säkerhetsfaktor överkuggning, Sfdrag 1,9 

Säkerhetsfaktor brott, Sfbrott 6,4 

*Max bromsmoment från Optimum  

I tabell 3 redovisas resultaten (från ekvationerna 2,3 och 4) att kuggremmens 
säkerhetsfaktor mot brott blir 6,4 vilket är tillfredställande medan risken för 
överkuggning blir lite större vilket accepteras. 
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5 Utvärdering av koncept 
För att få större underlag vid val av koncept gjordes en enklare utvärderingar av 
kostnaden för de olika konceptens ingående komponenter. Även geometriska data 
jämfördes mellan koncepten för att hjälpa till vid urval av ett koncept. 

5.1 Kostnadsuppskattning 

Eftersom priset ofta är en avgörande faktor vid produktutveckling gjordes en enkel 
prisuppskattning av transmissionerna i de olika koncepten, se tabell 4. Denna 
uppskattning är ganska grov och bygger på ingenjörsmässiga uppskattningar. Men 
den ger ändå en rimlig bedömning över de olika komponenterna och vilka kostnader 
de medför. Bedömningen tog inte med gjutna delar samt mindre detaljer. Anledningen 
var att dels specialbeställs mycket av varorna och således finns det inget fast pris i 
förväg och dels tar de olika komponenterna ut varandra kostnadsmässigt då de ingår i 
alla koncept t ex lagringen för axel 4.  

Tabell 4. Prisjämförelse mellan IRB 7600 och koncepten. 

 IRB7600 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Pris 1 1,16 1,09 1,13 1,20 

Pris poäng - 1 3 2 - 

5.2 Geometriska data och viktskillnader 

Eftersom motorerna med lägre effekt i koncept 2 och 3 är försedda med remskivor så 
torde dessa kunna likställas med varandra vad gäller viktskillnader mellan koncepten. 
För att göra jämförelser, se tabell 5, av måtten har enkla översikter gjorts i 
SolidWorks [14] och skillnaden mellan koncepten blir inte så stor.  

Tabell 5. Storlek och svängradier på handled. 

 IRB 7600 Konc. 1 Konc. 2 Konc. 3 Konc. 4 

Längd  handled [mm] 659  720  660  660  660  

Bredd handled [mm] 460  475  465  480  480  

Svängradie Axel5 [mm] 250  250  175  175  175  

Svängradie Axel4  [mm] 270  285  300  300  300  

Vikt transmission [kg] 100 165 153 153 143,5 
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5.3 Diskussion om koncepten 

Då lösningen på axel 5 gärna används också på axel 4 så krävs det i de fall där 
kompaktväxel monteras direkt på röraxeln att den är försedd med ihålig axel. Detta 
för att kablar alt. drivaxlarna kan löpa fritt igenom axeln, axeln måste 
uppskattningsvis vara minst 100 mm invändigt. En nackdel med kuggrem är att den 
antagligen måste göras extra grov ur säkerhetssynpunkt. Fördelen är att det blir 
billigare att använda rem istället för kugghjul. Ur noggrannhets synpunkt finns det en 
liten nackdel att ha ett kuggsteg efter kompaktväxlarna då risken för glapp ökar. Då 
koncept 1 kan använda många komponenter från 7600 efter mindre modifikationer 
samt att det är lättast att få en överblick över, gör att detta koncept borde vara lättast 
att genomföra. 

 5.4 Val av koncept 

För att underlätta val av koncept på ett objektivt sätt så används en urvalsmatris där 
ett antal urvalskriterier bedöms, se tabell 6. Koncepten poängsätts i en skala från 0 till 
3. Högst poäng är intressantast. 

Tabell 6. Urvalsmatris för val av koncept. 

Koncept 1 2 3 4 

Pris 1 3 2 - 

Vikt - 2 1 2 

Storlek på handled 1 1 1 2 

Genomförbarhet  3 2 1 - 

Noggrannhet - 2 2 1 

Säkerhet 3 1 - - 

Synergieffekter 3 1 1 1 

Summa 11 12 8 6 

   

Då två alternativ fick likvärdiga resultat från urvalsmatrisen valdes dessa för 
noggrannare utvärdering. Där ingick att bättre modeller framställs på uppbyggnaden 
av handled, tilthus och armhus. Detta görs för att få bättre data på vikter och mått för 
att göra finare beräkningar så att val av komponenter kan verifieras. Eftersom koncept 
2 lösningen till axel 4 inte är rimlig tack vare den stora skillnaden på storlek och vikt 
slopades den.  
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6 Modeller av koncept 1 och 2  

Fyra enkla modeller togs fram i SolidWorks [14] på hur handleden skulle kunna se ut. 
Först gjordes två modeller till koncepten 1 och 2 men även två varianter på koncepten 
togs fram, en variant med koncept 1 med lägre krav och en version av koncept 2 där 
man använder kugghjul för att driva växeln istället för kuggrem. Även Tilthus och 
armhus gjordes i SolidWorks [14]. 

6.1 Handled med tilthus koncept 1 version 1 

När modeller på konceptet hade tagits fram visades att arbetsområdet för tilthuset inte 
blev tillräckligt. Anledningen är främst kugghjulen som antogs i beräkningsdelen, då 
dessa inte gav tillräckligt avstånd mellan axel 5 och kompaktväxeln. En justering av 
avståndet gav ett större arbetsområde vilken krävde att man använde större kugghjul 
(z 75,47 m5) för att få ett större axelavstånd. Detta gör ju att momentet ökar på växeln 
då utväxlingen minskar. För att påfrestningarna inte ska bli för stora på handleden så 
accepterades ett mindre arbetsområde på axel 5, 110° istället för kravet 120° för att 
överhuvudtaget kunna använda konceptet, se figur 12. Även tilthuset gjordes om för 
att placera kompaktväxeln längre ifrån axel 5 för att möjliggöra största arbetsområde. 
Eftersom utväxlingen har sänkts ökar momentbehoven för motorerna vilket gör att 
större motorer måste väljas för axlarna 4 och 5. Som en konsekvens av de större 
motorerna blir att bromsarna som sitter inbyggda i motorerna ger större bromskraft 
vilket gör att vissa förband utsätts för större belastning. Tack vare att handleden 
kommer att bli 100 mm längre kommer momentet på skruvförbandet mellan röraxel 
och handled att bli svårt att räkna hem med nuvarande konstruktion.  

 
Figur 12. Problemet med arbetsområde axel 5 demonstrerat. 
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6.2 Handled koncept 1 version 2 

Efter delredovisning med chefer på Robotics diskuterades om inte kraven på 
arbetsområde och livslängd på växlar kunde sänkas. Detta på grund av att robotens 
största användningsområde antagligen kommer att vara hantering av bilkarosser, då 
roboten inte utnyttjas lika hårt som en robot som svetsar eller målar. Kraven på 
livslängden på kompaktväxlarna kan således sänkas från 10 000 h till 7000 h. Då 
bilkarosser är stora och otympliga finns det tvivel på att arbetsområdet behöver vara 
så stort vilket gjorde att arbetsområdet kunde sänkas ytterligare. Med detta i åtanke 
och en önskan om att använda få antal sorters kompaktväxlar togs ett koncept fram 
med samma sorts kompaktväxlar för alla axlar. För att kunna använda RV 160E på 
axel 4 och 5 så krävdes att utväxlingen i kuggsteget ökade, för att livslängden inte 
skulle sjunka för mycket. För att inte understiga 7000 timmar så krävs en utväxling på 
minst 2.1. Detta samt att ett avstånd mellan växeln och axel 5 inte kunde understiga 
275 mm gjorde att en möjlig kombination med 75 kugg och 35 kugg provades vilket 
ger en utväxling på 2,14 (75/35). För övrigt blir konceptet lika som det ursprungliga. 

6.3 Handled med tilthus koncept 2  

Tack vare valfriheten vid val av avståndet mellan motor och växel så var det 
förhållandevis enkelt att leva upp till kravet på ± 120°  arbetsområde för axel 5. Detta 
underlättades givetvis av att handleden kunde göras slankare på grund av att RV-
växeln inte låg i vägen. Nackdelen är att det blir flera sorters växlar med olika 
lösningar för axel 4 och 5 vilket ger många olika komponenter lagerhålla.  

 
Figur 13. Remdrift på axel 5. 

 
Figur 14. Tilthus med tillhörande växel och motor. 
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6.3.1 Kontroll av skruvförband RV 320-axel 5 till koncept 2 
En enklare kontroll av förbandet mellan tilthus och RV-växel görs i tabell 7 för att se 
att skruvarna håller vid maximal belastning. Då det är genomgående skruvar samt 
koniska pinnar som håller förbandet på plats används data från växelleverantör vilket 
moment skruvarna respektive de koniska pinnarna klarar. Som maximalt moment 
används bromsmomentet vid nödstopp vilket inkluderar en dynamisk faktor på 1,3.  

Tabell 7. Skruvförband axel 5 RV 320. 

 Axel 5 
Bromsmoment, [Nm] 61,8  
Total utväxling  195,8 
Moment utgående axel,[Nm] 12100  
Förband RV 320 - tilthus 
Tillåtet moment utgående axel, [Nm] 13 426** 
Säkerhetsfaktor 1,11 
Förband RV 320 - handled  
Tillåtet moment, [Nm] 14 729** 

Säkerhetsfaktor, Sf 1,21 
** Överförbart moment skruvförband RV 320 (inkl koniska pinnar) axel 5 enligt växelleverantör. 

6.4 Alternativ till kuggrem 

Då det finns vissa tveksamheter till att använda kuggrem främst ur säkerhetssynpunkt 
undersöktes möjligheten att använda kugghjul. Anledningen till att det behövs tre 
kugghjul är att avståndet mellan motor och RV-växel ska hållas oförändrat utan att 
utväxlingen ändras. Nackdelen med detta koncept är att förutom priset som blir högre, 
blir tröghetsförlusterna från kugghjulen så stora att en större motor behövs för att 
accelerera kugghjulen då de sitter på högvarvssidan av växeln. Detta gör att konceptet 
blir onödigt dyrt och komplicerat. 

 
Figur 15. Koncept 2 av handled med kugghjulsdrift. 
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7 Slutgiltigt koncept 

Eftersom fördelen med att använda samma lösning för transmissionen till axel 4 och 5 
väger över så bestämdes att koncept 1 version 2 blir den som utvärderas grundligare. 
Främst för att det finns en önskan att använda samma storlek av RV-växel till alla tre 
axlarna och inte olika lösningar på transmissionen till axel 4 och 5. Tack vare att 
utväxlingen har höjts från ursprungligt förslag så kan en mindre motor användas till 
axel 4.    

7.1 Handled med komponenter 

Till axel 5 på handleden används en RV 160E med tillhörande motor M9. Kuggsteget 
som används är ett med 75 kugg och ett med 35 detta för att få erforderligt avstånd 
mellan axel 5 och RV-växeln samtidigt som utväxlingen behöver vara större än 2,14.  

  
Figur 16. Handled med tillhörande komponenter. 
I figur 17 ses handleden i genomskärning, notera hur kilkugghjulen (svagt koniska) är 
axiellt förspända mot varandra, detta för att motverka glapp. Här har en sorts 
spårkullager används för lagringen av tilthuset på båda sidor. Då det var monterat en 
smalare lager typ på drivsidan tidigare gick det inte att få plats med ett lager med 
normal bredd utan att förlänga navet på kugghjulet 7 mm, se Dimensionering av lager 
kap 8. 

 
Figur 17. Genomskärning handled. 
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Denna lösning får ett arbetsområde för tilthuset på 105º och i figur 18 syns ett snitt av 
handleden där tilthuset slår i mekstoppet. Längden på 685 mm för en komplett 
handled skiljer sig inte så mycket från 660 mm på 7600. Vikten på en komplett 
handled blir 250 kg vilket kan jämföras med de 210 kg som 7600:s handled väger. I 
bilaga 5 återfinns de mest relevanta måtten för handleden.  

 
Figur 18. Genomskärning av handled, vid 105 grader slår tilthuset i mekstoppet. 
Vid konstruktion av själva gjutgodset till handleden har 7600:s gjutgods används som 
förebild vid modellerandet. Godstjockleken för segjärn rekommenderas att ej 
understiga 8 mm på grund av svårigheter vid gjutning. Den slutgiltiga vikten på 
gjutgodset blev, inklusive förstärkningar och modifikationer, 80 kg vilket kan 
jämföras med de 66 kg som 7600:s handled väger. Modellen har hela tiden 
modifierats och förstärkts med bland annat förstyvningsribbor allteftersom arbetet har 
fortgått.   

 
Figur 19. Slutgiltig version av gjutgods till handled, fram och baksida. 
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7.2 Tilthus 

Tilthuset har blivit större till skillnad från IRB 7600 för att få plats med en större RV-
växel (RV-160E). För drivning av kompaktväxeln används en M7 elmotor som sitter 
skruvad direkt på tilthuset. Lagring av tilthuset sker med två spårkullager varav det på 
drivsidan är låst axiellt och det på stödsidan ska vara flytande i axiell led. 

 
Figur 20. Sprängskiss tilthus med RV 160E  och motor M7. 
Gjutgodset till tilthuset har modellerats utifrån det gamla tilthuset men med den stora 
skillnaden att en större kompaktväxel ska få plats. Därmed blir avståndet mellan 
skruvflänsarna större, detta för att det ska gå att svänga runt tilthuset utan att växeln 
slår i. 

 

 
Figur 21. Tilthuset snett bakifrån. 
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7.3 Armhus 

Eftersom lösningen för armhuset inte skiljer sig så mycket ifrån IRB 7600 kan den 
befintliga konstruktionen användas med lite mindre modifikationer. De ändringar som 
har gjorts är att centrumavstånden mellan kugghjulen har ökat för att få in större 
kugghjul detta är även nödvändigt för att få plats med en större RV-växel då den 
annars tar i röraxeln. En starkare motor M9 har valts med hänsyn till kraven för axel 
5, en svagare M6 motor hade varit tillräcklig för de momenten som fordras för axel 4.  

  
Figur 22. Armhus med RV 160E. 

7.4 Jämförelse med konkurrenter  

ABB:s största konkurrenter Motoman [9] och Fanuc [6] samt ABB:s IRB 7600 [5] 
jämfördes med det slutgiltiga konceptet. För alla mått har deras respektive 
produktblad använts med vissa undantagsfall där approximerade mätningar gjorts. 
Slutsatsen av denna jämförelse är att den största skillnaden mellan ABB:s robot och 
konkurrenterna är arbetsområde axel 5 där ABB har haft lite underläge. Båda 
konkurrenterna har valt en lösning där styrningen av rörelserna till handleden sköts av 
motorer placerade i armhuset liknande koncept 4. Båda dessa konkurrenter använder 
RV-växlar, troligen RV-260 på axlarna 4 och 5 samt RV-125 på axel 6. 

Tabell 8. Jämförelse största konkurrenter.  

 ABB  

IRB 7600 

Motoman  

HP 600 

Fanuc  

M-900iA/600 

Koncept 

700kg 

Hanteringsvikt, [kg] 500  600  600/700*  700  

Räckvidd, [m] 2,55  2,52  2,83  2,9 

Svängradie axel 4, [mm] 273  ca 300  243  285 

Svängradie axel 5, [mm] 250  270  300  255 

Bredd handled, [mm] 460  565  361  475 

Längd handled, [mm] 659 ca 660 ca 650 685 

Arbetsområde axel, 5 200° 250° 244° 210° 

* 700 kg tillval. 
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  8 Dimensionering av ingående komponenter 

För beräkningar av bromsmoment har Optimum [13] använts. Programmet beräknar 
bromsmomentet med hjälp av motordata tillsammans med friktion och dynamisk 
faktor på 1,3. Detta värde är dimensionerande för flertalet av förbanden. Eftersom en 
komplett lastberäkning saknas till nödstoppsimuleringar, för denna beräkning fodras 
en komplett robot med alla axlar med tillhörande delar, här har data från IRB 7600 [5] 
använts och skalats upp med en faktor 1,4 vilket motsvarar lastökningen. Detta borde 
ge en rimlig storlek på de ingående krafterna, detta gäller främst i snitt 5 mellan 
handled och tilthus. 

8.1 Kontroll av motorer och RV-växlar 

De motorer som har valts kontrolleras genom en kontroll i Optimum [13] av 
motordata. På varje motor sitter en elektromekanisk broms och med dess specifika 
bromsmoment inlagda i Optimum räknas maximalt bromsmoment fram där hänsyn 
har tagits till friktion och dynamiska effekter. I tabell 9 redovisas data för motor och 
broms från motorleverantör, tabell 10 finns ett urval av resultaten på Optimums 
beräkningar.  

Tabell 9. Märkmoment för valda motorer med tillhörande broms. 

 Vald 
motor 

Märkmoment, 
T0 [Nm] 

Bromsmoment, 
Mb [Nm] 

Axel 4 M9 28 51,2 

Axel 5 M9 28  51,2 

Axel 6 M7 14  21,6 

 

Tabell 10. Resultat på motor- samt bromsmoment.  

 Erforderligt moment,  

M0 [Nm] 

Max Bromsmoment, 

Mbrake [Nm] 

Axel 4  23,27 70,7* 

Axel 5  26,47 70,7* 

Axel 6  13,01 30,9* 

  *Bromsmoment inkl. friktion och dynamisk faktor, från Optimum. 

Anledningen till att det krävs högre motormoment till axel 5 jämfört med axel 4 är en 
lägre kylfaktor (0,85 istället för 1) då den sitter inkapslad, skulle däremot kylningen 
kunna förbättras kunde en mindre motor användas i de båda fallen. Då fördelen att 
använda samma sorts motor till axel 4 och 5 är större än prisskillnader mellan de två 
motorerna valdes M9 motor till båda axlarna dock hade en M6 motor varit tillräcklig 
för axel 4. 
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Tabell 11. Resultat livslängdsberäkningar RV-växlar. 

Livslängd RV 160E axel 4, [h] 7 299  

Livslängd RV 160E axel 5, [h] 7 393  

Livslängd RV 160E axel 6,[h] 10 089  

 

I tabell 11 visar sig att livslängden för kompaktväxlarna på 7000 timmar uppnås med 
liten marginal för axlarna 4 och 5 med desto större marginal för axel 6. Det som 
dimensionerar kompaktväxeln för axel 6 är dock böjmomentet som den utsätts för, 
detta bör ej överstiga 4000 Nm. Då det inte finns en komplett lastberäkning så 
används momentet från snitt 10, mellan vridskiva och last, i Optimum för en enkel 
kontroll, detta värde gäller endast vid reglerad körning vilket ger ett värde på 2500 
Nm. Även om belastningen vid nödstopp blir större borde RV-160 klara böjmomentet 
som uppstår.  

8.2 Dimensionering av kugghjul 

Eftersom utväxlingen har ändrats behövs en kontroll av de kugghjul som har valts för 
att se att erforderliga säkerhetsfaktorer mot böjning samt ytutmattning uppnås. Med 
hjälp av Excel-programmet KVXL5e [11] gjordes en kontroll av både Hertz yttryck i 
kontaktytan och böjpåkänningar i kuggroten. Utmattningsgränsen för materialet till 
kugghjulet är 306 MPa vid brottsannolikhet 1/1000. Tillåten säkerhetsfaktor fick ej 
understiga 1,1 för båda typer vid oändligt antal cykler (vilket är osäkert om det 
uppnås). Kugghjulen är av typ kilkugghjul vilket innebär att båda kugghjulen är lite 
kilformade det vill säga svagt koniska och det gör att man kan ställa in och reducera 
glapp. Då dimensioneringen gjordes för att minimera vikt och storlek valdes en 
variant med 1,12 i säkerhetsfaktor i böjning som lägst, se tabell 12 för ett urval av 
resultatet från beräkningarna. 

Tabell 12. Data för kugghjul. 

Kugghjul z1 z2 

kuggantal 35 75 

Bredd [mm] 35 31 

Säkerhetsfaktor böjning Sfböj 1,12 1,15 

Säkerhetsfaktor ytutmattning, Sfyt 1,17 

8.3 Kontroll av lager 

De lager som används är likadana som i 7600 och en kontroll görs av dessa. Eftersom 
det inte finns fullständiga lastberäkningar till detta koncept valdes de lager som hade 
låg säkerhetsfaktor samt kort livslängd från 7600 projektets rapporter ut. De som 
utmärkte sig var lagringarna till tilthuset vilka har en säkerhetsfaktor på 1,05 på 
drivsidan och 1,01 på stödsidan för statisk lagerbelastning. För att göra en 
överslagsberäkning användes den ekvivalenta statiska lasten från 7600 projektet [5] 
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gånger en faktor på 1,4 vilket motsvarar lastökningen (500-700kg), se tabell 13 för 
den statiska lasten. 

För röraxellagren blev det statiska bärsäkerhetstalet s0 4,5 och livslängden var 
beräknad till över 200 000h för 7600. Detta torde vara tillräckligt även för detta 
projekt efter lastökning och ingen vidare kontroll görs i detta skede. 

Tabell 13. Ekvivalent statisk last verkande på lager till tilthus. 

 Stödsida Drivsida 

Ekvivalent statisk last (500kg), P0 [N] 99 157  93 443 

Ny Ekvivalent statisk last (700kg), P0 [N] 138 820  130 820  

Tabell 14. Nuvarande lager till tilthus 7600. 

 Drivsida Stödsida 

Beteckning 61932 MA 6026-2RS 

Dyn. Bärighetstal, C [kN] 92,3 112 

Stat. Bärighetstal, C0 [kN] 98 100 

Stat. Bärsäkerhetstal, s0  0,71 0,76 

Med hjälp av ekvation 5 så beräknas det statiska bärsäkerhetstalet s0. Risken för   
underdimensionering är stor då båda lagren har bärsäkerhetstal under 1, se tabell 14.  

 

     (5) 

 

Båda dessa lager är spårkullager varav det på stödsidan dessutom är tätat.  Då 
stödsidans lager kan förväntas vara flytande skulle ett cylindriskt rullager vara 
lämpligt, då dessa har större statiskt bärighetstal. Dock kostar ett cylindriskt rullager 
mer än ett standard spårkullager som dessutom går att få med tätningar. Till drivsidan 
bör ett lager väljas som kan ta upp både axiella och radiella krafter och eftersom ett 
vanligt spårkullager har bättre bärighet än den smala varianten som används till 7600 
så används samma sort som till stödsidan. 

Tabell 15. Nya lager tilthus. 

Beteckning 6032-2RS 

Dyn. Bärighetstal, C [kN] 143 

Stat. Bärighetstal, C0 [kN] 143 

 

Med detta lager får vi en säkerhetsfaktor på 1,03 och 1,09 vilket är godkänt för den 
statiska bärigheten. 

0

0
0 P

C
s =  
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8.4 Press och krympförband 

Ett antal krympförband granskas där infästningen mellan röraxel och kugghjul på axel 
4 samt låsning av kugghjul och lager axel 5 i axiell led är särskilt kritiska.  

För dimensionering av krympförbandet mellan röraxeln och kugghjul har ett enkelt 
Excel [12] program använts. Eftersom det är ett koniskt förband har en approximering 
till ett cylindriskt förband gjorts, där ytterdiametern på kugghjulet (ej helt cylindriskt) 
har uppskattats till 230 mm. Beräkningar återfinns i bilaga 3 och resultat i tabell 16.  

Tabell 16. Krympförband röraxel – kugghjul axel 4. 

Förband Röraxel – kugghjul 
Material Stål- Segjärn 
 Röraxel, D/d [mm] 168,9 (H6) /135 
Nav, D/d [mm] 230/168,9 (x6) 
Grepp min- max, [μm] 245-300  
Förbandslängd, [mm] 67  
Ytfinhet, Ra [μm] 1 / 1,6  
Friktion, [μm] 0,18  

Bromsmoment, [Nm] 70,7  
Totalutväxling  209,8 
Max moment, [Nm] 14 833  
Tillåtet moment, [Nm] 18 531* 
Säkerhetsfaktor, Sf 1,25 

* Överförbart moment presspassning axel 4 enligt program lim_press5c [12], se bilaga 2 

 

Eftersom alla krafter på axel 5 i axiell led trycker på lagret på drivsidan samt med 
hänsyn till de höga toleranser som krävs mellan kugghjulen behöver förbandet vara 
stumt. För att uppnå detta så limmas lagret samt en stödbricka på axeln till kugghjulet. 
För kontroll har samma program använts som ovan samt en tilläggsmodul för limning. 
Båda komponenterna har beräknats var för sig och där lagrets innerring har antagits ta 
hela presskraften. En rad faktorer som spelar in vid limning till exempel material, 
temperatur mm matas in i programmet Lim_press5c [12] enligt Loctite´s handbok [2]. 
En dynamisk hänsyn tas till den limmade delen av förbandet då risk för utmattning 
föreligger, se bilaga 1 och 2 för beräkningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

Tabell 17. Låsning av kugghjul axel 5 i axiell led. 

 Lager  Stödbricka 

Axel, D [mm] 160 (m6) 160 (m6) 

Nav, D/d [mm] 180/160 165/160 (S8) 

Grepp, min- max [μm] 15-65 15-140 

Förbandslängd, [mm] 38 17,85 

Lim skjuvstyrka, [MPa] 27* 27* 

Beräknad maxlast Dyn., [N] 12 540 27 812 

Beräknad maxlast [N] 39 722 

Max axialkraft från IRB 7600, [N] 26 862** 

Ekvivalent axialkraft, [N] 37 606 

Säkerhetsfaktor, Sf  1,05 

*Loctite 648 [2] 

** Från lastberäkningar IRB 7600 vid nödstopp inklusive dynamisk faktor [5]. 

8.5 Skruvförband axel 5 

En kontroll av skruvförband mellan kugghjul och tilthus samt mellan kugghjul och 
RV-växel, båda avseende axel 5, har gjorts. Kontroll av skruvförband mellan kugghjul 
och RV-växel axel 4 är inte nödvändig eftersom de utsätts för lika stora belastningar 
som axel 5. 

Tabell 18. Bromsmoment samt utväxling i växel och kugghjul. 

Bromsmoment, Mbrake [Nm] 70,7 

Utväxling kompaktväxel, iväxel ≈ 97,9 

Utväxling z1/z2, ikugg ≈ 2,14 

 

    (6) 

      (7) 

 

Vridmomenten som verkar på förbanden vid maximal belastning beräknas med hjälp 
av ekvationerna 6 och 7 med hjälp av data från tabell 18. Dessa används för att räkna 
ut vilken tangentiell kraft som verkar på skruvarna, se ekvation 8. I tabell 19 och 20 
finns data och dimensioner för de olika förbanden. Eftersom förbanden består av flera 
bultcirklar med olika sorters skruvar görs ett antal antaganden hur fördelningen av 
krafterna blir på de olika delarna av förbandet. En kalibrering av beräkningarna görs 
mot beräkningarna för 7600 [5] vilka har utförts med hjälp av ett 
skruvberäkningsprogram. Anledningen att detta program inte används är brist på 
indata och dess komplicerade uppbyggnad. 
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Tabell 19. Förband z1- RV växel. 

 Yttre bultcirkel Inre bultcirkel 

Radie, r [mm] 56 33 

Antal Skruvar M12, [st] 3 6 

Antal Skruvar M16, [st] 6 0 

Vridmoment, M1 [Nm] 6922 

Momentfördelning, f  [%] 85* 15* 

Tangentiell kraft, Ft [N] 105 066 31 464 

Skjuvkraft Skruv M12, Q [N] 7 405** 5 244 

Skjuvkraft skruvar M16, Q [N] 13 810  

Friktions koefficient, μplan 0,155 

*Antaget med hänsyn till antal skruvar och dimension. 

** Skjuvkraften på skruvar M12 approximeras med hänsyn till area på skruvarna till 53 % av M16. 

Skjuvkraften Q beräknas enligt ekvation 9 där Ft är fördelad på antalet skruvar och då 
både M16 och M12 används i det yttre förbandet så antas att skjuvkraften blir 
proportionerlig med arean på skruvarna och fördelas därefter. 

 

 

    (8) 

  (9) 

 

Tabell 20. Förband z2- Tilthus. 

 Yttre bultcirkel Inre bultcirkel 

Radie, r [mm] 66 41 

Antal Skruvar M16  [st] 14 7 

Vridmoment, M2 [Nm] 14833 

Momentfördelning, f  [%] 67* 33* 

Tangentiell kraft, Ft [N] 150 577 119 388 

Skjuvkraft skruv, Q [N] 10 756 17 056 

Friktions koefficient,  μplan 0,225 

*Antaget med hänsyn till antal skruvar, dimension och bultcirkel. 

Vid beräkning av de olika skruvförbanden har antagits att skruvförbandet enbart 
påverkas av vridmoment. Den erforderliga förspänningskraften FF beräknas då enligt 
ekvation 10 [1] och syns i kraft-töjnings-diagram i figur 23 [1].  
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minFZF FFF +=     (10) 

FF = Erforderlig förspänningskraft. 

FZ = Förluster på grund av sättningar. 

FFmin = Lägst restförspänning.  

 

Figur 23. Kraftförhållande i skruvförband [1].  
För att de sammanfogade detaljerna inte ska röra sig i förhållande till varandra måste 
restförspänningen FFmin minst vara lika stor som den mot skjuvkraften Q svarande 
kraften Fq enligt ekvation 11 [1]. 

 

     (11) 

 

 

μplan = Friktionskoefficient för ytorna. 

Förspänningsförluster FZ beräknas enligt ekvation 12 [1] och är beroende av storleken 
på sättningarna samt elasticiteten hos skruv och hopfogade komponenter, detta 
motsvarar lutningen på linjerna i figur 23.  

 
 

    (12) 

 

Cs = Skruvens fjäderkonstant 

Cg = Godsets fjäderkonstant  

Z = Total sättning i förbandet 
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Fjäderkonstanterna Cs och Cg beräknas approximativt enligt ekvation 13 och 14 [1]. 

                        (13) 

       

             (14) 

 

Godsets medelarea Ag beräknas enligt ekvation 15 [4]. Där ingående komponenter 
återfinns i tabell 21 och 22. 

 

      (15) 

 

Tabell 21. Skruvdata. 

Dim. 12/9 M 12  M 16  

Skruvens E-modul, Es [MPa] 210·103 210·103 

Maximalt åtdragningsmoment, Mv [Nm] 132 325 

Maximal förspänningskraft, Ffö [N] 70 000 132 000 

Skruvens medelarea, As [mm2] 84,2 157 

Diameter på skruvskalle, Ds [m] 0,018 0,024 

Frigående håldiameter, Dh [m] 0,0125 0,0165 

tan α (stigning gänga) 0,051 0,043 

Ytjämnhet gänga, Ra 3,2 3,2 

Gängfriktion, μg 0,1 0,1 

 

Tabell 22. Resultat från beräkningar på förband. 

Skruvförband z1-växel M12 z1-växel M16 z2-tilthus 

Skruvens fjäderkonstant, Cs [kN/m] 442 050 824 250 417 341 

Godsets E-modul, Eg [MPa] 210·103 210·103 170·103 

Godsets medelarea, Ag [mm2]  584 804 1573 

Klämlängd, L [m] 0,04 0,04 0,079 

Godsets fjäderkonstant, Cg [kN/m] 3 066 734 4 221 270 3 385 332 

 

Den totala sättningen Z i förbandet kan med hjälp av ytjämnheten i ytorna och 
gängorna fås från diagrammen i bilaga 4 och redovisas i tabell 23. Eftersom det är 
flera ytor där sättning inträffar lägger man ihop dessa till den totala. 
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Tabell 23. Sättningar i förband. 

Förband z1- växel z2 – tilthus 

Sättning yta 1, [μm] 3 (Ra = 1) 15 (Ra = 12) 

Sättning yta 2, [μm] 3,5 (Ra = 1,6) 3,5 (Ra = 1,6) 

Sättning i gänga, [μm] 4 4 

Total sättning, Z [μm] 10,5 22,5 

 

Minsta erforderliga åtdragningsmoment beräknas enligt ekvation 15.  

 

   (16) 

 

 

Där D är medeldiameter för kontaktytan mellan skruv och underlag. D/dm kan 
approximeras med 1.45 vid användning av fästskruvar [4].  

Tabell 24. Resultat skruvförband z1-växel. 

Skruv M12 M16 

Max Skjuvkraft skruv, Q  [N] 7 340 13 810 

Minsta restförspänning, FFmin [N] 47 775 89 084 

Förspänningsförluster, Fz [N] 4057 7241 

Erforderlig förspänningskraft, FF [N] 51 834 96 325 

Erforderlig åtdragningsmoment, MF [Nm] 104 256 

 

Tabell 25. Resultat skruvförband z2-tilthus. 

Skruv M16 

Max Skjuvkraft skruv, Q [N] 17 056 

Minsta restförspänning, FFmin [N] 75 805 

Förspänningsförluster, Fz [N] 8 360 

Erforderlig förspänningskraft, FF [N] 84 165 

Erforderlig åtdragningsmoment, MF [Nm] 225 

 

För att förspänningskraften ej ska bli helt avlastad med risk för att de hopfogade 
delarna rör sig i förhållande till varandra så införs en säkerhetsfaktor på 1,1· FFmin, för 
att undvika överdimensionering ska den ej väljas större än 1,1-1,2 [1]. Montering 
underlättas om det högsta momentet för respektive skruvstorlek används. 
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Tabell 26. Åtdragningsmoment inklusive säkerhetsfaktor på 1.1. 

Skruv M 12 M 16 

Åtdragningsmoment, M [Nm] 115 280 

Förspänningskraft, F [N] 56 610 105 224 

Säkerhetsfaktor Förspänningskraft, Sf FFmin 1,1 

 

Resultaten från skruvberäkningarna återfinns i tabell 25 och 26. Med en 
säkerhetsfaktor på 1,1 införd beräknas åtdragningsmomentet som krävs för de olika 
skruvstorlekarna i förbanden, se tabell 26. 

8.6 Kontroll av hålplantrycket  

För att kontrollera att godset i förbandet inte deformeras vid åtdragning kontrolleras 
hålplanstrycket enligt ekvation 17, hålplanet är det plan mot vilket skruvskallen 
trycker på. Det tillåtna hålplantrycket Ptill beror på hårdheten på materialet och vilken 
kvalité på skruvarna som används. Båda kugghjulen är sätthärdade med en hårdhet på 
650-770 HV (Ptill större än 1000 MPa) [1] vilket gör att skruvarna blir 
dimensionerande. En högre säkerhetsfaktor uppnås för M 12 skruvarna då de tillåter 
högre hålplantryck, se tabell 27 för resultat. Då kugghjulen är sätthärdade blir 
egentligen en kontroll av hålplanstrycket överflödigt då det här är skruvarna som 
begränsar.  

  

       
    (17) 

 

 

Tabell 27. Resultat Hålplantryck. 

Skruv M 12  M 16 

Tillåtet Hålplantryck, Ptill [MPa] 905* 855* 

Hålplantryck, Ph [MPa] 430 575 

Säkerhetsfaktor hålplan, SfPh 2,1 1,49 

*Tillåtet hålplantryck 12/9 skruv [1] 
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9 FE-analys av handled 

För dimensionering av handleden görs en enklare finita element (FE) analys i Ansys 
[10] där både reglerade laster och nödstoppslaster kontrolleras. Handleden kommer att 
gjutas i segjärn, se materialdata i tabell 28, där utmattningsgränsen för materialet är 
130 MPa vid brottsannolikheten 1/1000. Tillåten spänning vid reglerad körning är satt 
till 100 MPa [5] och tillåten spänning vid nödstopp är lika med sträckgränsen på 320 
MPa [5]. För att förenkla något har de 2 lastfall som gav högst påkänningar i reglerad 
körning respektive nödstopp för 7600 [5] valts ut, vid FE-analys av 7600 handled 
användes 8 lastfall vardera för simuleringen.  

Tabell 28. Materialdata för handled, segjärn SS-EN GJS 500-7. 

Elasticitetsmodul, E [MPa] 170· 103 

Poissons tal, ν 0,3 

Sträckgräns, Rp0,2 [MPa] 320 

Brottgräns, Rm [MPa] 500 

Utmattningsgräns, RL [MPa] 130 

Vid uppbyggnad av FE-modellen har 10 mm:s element utnyttjats, detta för att hålla 
ner antalet element och tiden för beräkning, dock har en kontroll gjorts av ytor med 
stora spänningskoncentrationer där mindre element har använts för att förbättra 
resultatet. Handleden sitter fast inspänd mot röraxeln och krafter och moment har 
angripit i centrum i axel 5 och 6 där koordinatsystemet är placerat, utsatta i figur 24. 
De krafter och moment som används är snitt 5 ifrån 7600 lastberäkning [5] omräknat 
till den större lasten, se tabell 29 och 30. 

  
Figur 24. Modell med koordinatsystem och krafter samt moment utsatta.  

Tabell 29. Belastningar på handled, reglerat snitt 5. 

Lastfall Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
2 5 933 15 621 -333 4 283 -1 557 -6 357 
6 7 266 7 757 -53 -3 138 -4 064 12 383 
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Tabell 30. Belastningar på handled, nödstopp snitt 5. 

 
Figur 25. Höga spänningar vid ytterkant stödsida samt övergång insidan, reglerad 
körning lastfall 2. 

 
Figur 26. Höga spänningar vid radie till förstärkningsribba nederkant, reglerad 
körning lastfall 6. 

 
 Figur 27. Höga spänningar i ytterkant stödsida, vid nödstopp lastfall 2. 

Lastfall Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [Nm] My [Nm] Mz [Nm] 
2 9 673 -37 606 6 381 8 529 6 877 19 145 
8 14 297 -21 507 -2 468 7 455 7 322 34 716 
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Figur 28. Höga spänningar i ytterkant stödsida, vid nödstopp lastfall 8. 

Tabell 31. Största spänningar i handled. 

 Höga spänningar [MPa] 

Reglerat 2 135*, 125*** 

Reglerat 6 143*, 135*, 128** 

Nödstopp 2 200**, 180** 

Nödstopp 8 350**, 326** 

*Radie förstärkningsribba drivsida. 

 **Ytterkant mitten stödsida. 

 ***Övergång insida 

Höga spänningskoncentrationer i vissa kanter och hörn har varit svårt att undvika, 
men då dessa har liten utbredning (ca 10-20mm2) accepteras de. Det gäller främst i 
reglerad körning där gränsen för vad som är tillåtet är lägre (även 7600 handled 
dimensionerades främst av den reglerade körningen). Vid reglerad körning finns 
möjligheten att göra snittbegränsning (reducera maxvärden) vid kritiska lastfall vilket 
bör utesluta de högsta spänningarna. 

Variationer av simuleringen har gjorts där krafter och moment har fördelats olika över 
handleden. Då lagret på stödsidan är flytande i axiell led testades att fördela all den 
axiella kraften till drivsidan istället. Även försök med att fördela drivmomentet för 
tilthuset till ytan mellan RV-växeln och handleden utfördes. Vissa tveksamheter med 
sakligheten för dessa simuleringar gjorde att de ursprungliga simuleringarna 
användes.  

För kontroll av denna förenklade modell, utan balkelement för överföring av 
lagerkrafter och kuggkrafter, så jämfördes den ursprungliga IDEAS modellen av 7600 
[5] med min uppbyggnad fast med 7600 struktur och krafter. Resultatet från IDEAS 
simuleringen överensstämde skapligt med min simulering vilket gjorde att min modell 
accepterades. 
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10 Slutsats och diskussion  

Det koncept som slutligen valdes var koncept 1 vilken liknar dagens lösning på 
konstruktion av överarm, konceptet har emellertid anpassats efter den större lasten. 
Huvuddelen av examensarbetet har varit uppbyggnaden av handleden, då armhuset 
och tilthuset lätt kan anpassas efter handleden. Modellerna har hela tiden bättras på 
allt eftersom nya data har tillkommit. För att få en kompakt handled med valt koncept 
och en typ och storlek av kompaktväxel har kraven på RV-växlarnas livslängd behövt 
sänkas till 7000 timmar. RV-160E blev den modell av kompaktväxel som valdes till 
alla tre axlarna då detta gav en livslängd om minst 7300 timmar vilket är godkänt. För 
drivning av axlarna har en M7 motor valts till axel 6 och en M9 motor till de två 
övriga. Ett alternativ till axel 4 är en svagare M6 motor som har lite lägre pris. En 
bättre kontroll av böjmomentet, för kompaktväxeln på axel 6, bör göras när en 
fullständig lastberäkning finns tillgänglig. 

Längre axelavstånd mellan kugghjulen har gjort att dessa har fått en större diameter 
än tidigare. De har dessutom gjorts bredare för att klara de större lasterna. Då 
kugghjulen har dimensionerats mot oändligt antal lastcykler skulle en lägre 
säkerhetsfaktor kunna accepteras då antal cykler antagligen blir lägre.  

Andra komponenter som har krävt uppgradering är kullager till tilthuset, där två 
stycken tätade spårkullager används. För att få plats med ett normalbrett kullager på 
drivsidan, vilka har högre bärighet, så har navet på kugghjulet förlängts med 7 mm.  

Lim och presspassningen av kugghjulet axel 5 hade blivit svårt att räkna hem om inte 
navet hade förlängts vilket gav en större yta för limmet att verka på. Alternativ med 
spårring och där man förspänner genom dragning av skruvar till kugghjulet borde 
övervägas i en ny konstruktion. Även presspassningen av röraxeln kan bli svår om 
man beslutar sig för att använda större motorer med starkare bromsar. Skruvförbandet 
till axel 5 håller visserligen enligt mina beräkningar men borde kontrolleras med 
skruvberäkningsprogram då jag utförde mycket av beräkningarna för hand vilket 
krävde vissa förenklingar för lastfördelningen på enskilda skruvar. Visserligen 
jämförde jag resultatet från skruvberäkningsprogram från 7600 och såg vilka 
fördelningar av krafter som blev där och försökte anpassa mig till det. Mina resultat 
skiljer sig trots de en del ifrån resultaten från programmets beräkningar.  

Då simulering av handled enbart ger en grov bild av dimensioneringen behöver en 
bättre simulering göras där element används för att fördela krafterna till växel och 
lagerytor och dessutom borde alla 16 lastfallen analyseras om mer tid var disponibel. 
Höga spänningar uppkom vid vissa körningar, över 350 MPa vid nödstopp jämfört 
med tillåtna 320 MPa dock är de reglerade spänningarna på 143 MPa (godkänt 100 
MPa) värre då de orsakar utmattning i materialet. De höga spänningarna kan både 
bero på simuleringsfel eller konstruktionsfel men på grund av tidsbrist så accepterades 
dessa. En snittbegränsning där man tar bort extremfallen, bör sänka de högsta 
spänningarna i reglerad körning.  

Den variant som inledningsvis hade bra utgångsläge var den med remdrift av axel 5. 
Anledningen var främst att då kompaktväxlar har hög precision så är det bättre att 
montera dessa direkt på axeln, utan att montera ett kuggsteg efter vilket kan orsaka 
glapp. Detta samt kostnad och vikt talade för det konceptet men nackdelen är drivning 
till axel 4 vilken visade sig svår att genomföra. 
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Med rådande dimensioneringskriterier får ett antal komponenter från 7600 problem att 
klara de större belastningarna ur hållfasthetssynpunkt. Det gäller främst röraxel med 
tillhörande skruvförband mot handled där säkerhetsfaktorerna ligger under 1 för dessa 
redan vid 500 kg belastning [5]. En sänkning av dimensioneringskraven verkar vara 
på gång och om det genomförs bör röraxeln och förbandet kontrolleras.  

Tillverkningskostnaden för roboten uppskattas öka med ca 10-25 % för gjutgods och 
bearbetade detaljer jämfört med 7600. Prisökningen för komponenter såsom motorer, 
RV-växlar och kullager är lättare att uppskatta då det är fasta priser på dessa artiklar 
och de beräknas öka ca 10 %. 

Ett av målen var att skapa en kompakt handled vilket gjorde det nödvändigt att välja 
konceptet med de lägre kraven på växlarnas livslängd. Detta för att inte storleken på 
växlar och kugghjul skulle bli orimligt stora. Påfrestningarna blir således lägre då 
både komponenternas vikt och hävarmen på handleden reduceras.   
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Bilaga 1.1 Presspassning av stödring till tilthus 
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Bilaga 1.2 Tilläggsmodul för limning av stödring till tilthus 
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Bilaga 2.1 Presspassning av lager till tilthus  
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Bilaga 2.2 Tilläggsmodul för limning av lager till tilthus  
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Bilaga 3. Presspassning av röraxel 
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Bilaga 4. Diagram för beräkning av sättningar i 
skruvförband.  

 
Sättning per par kontaktyta. 

 

 
Sättningen i gängorna. 
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Bilaga 5. Ritning på handled 

 
 
 


