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Inledning 
1.1 Bakgrund 

IRB 340, även känd som Flexpicker är en robot som används för sortering, 
paketering och hantering av detaljer upp till två kg. Roboten är av deltamodell 
vilket innebär att den med tre armar styr en triangulär platta, en så kallad svivel, 
i ett cylindriskt arbetsområde. Kraften överförs från överarmarna, via 
parallellarmar, till sviveln med hjälp av glidlager. 

Roboten har en hängande placering vilket möjliggör plockning av detaljer, 
exempelvis från ett löpande band.  

Två branscher där roboten, med sitt snabba rörelsemönster och mycket exakta 
positionering lämpar sig väl är livsmedels- och läkemedelsindustrin. Båda är 
industrier där hygienkraven är mycket högt ställda vilket innebär att roboten 
tvättas med ett basiskt desinfekterande medel. I vissa miljöer tvättas roboten så 
ofta som varje dag. 

1.2 Problemdiskussion 
Det idag använda glidlagret består av en skålad plastring, Novatron HPV mot 
vilken en hårdanodiserad aluminiumkula glider. Vid tvättning försvinner det 
friktionssänkande lager av fett som glidlagret smorts in med. Om lagret inte 
smörjs ökar nötningshastigheten drastiskt och komponenterna i lagret måste 
bytas i förtid. Dessutom uppstår ett kraftigt gnisslande oljud vilket gör det svårt 
att vistas i närheten av maskinen vid drift. 

1.3 Syfte 
Uppgiften, behandlad i denna rapport var att undersöka möjligheterna att 
eliminera smörjningsmomentet, som idag utförs manuellt. Om lagret inte 
behöver smörjas sjunker kostnaderna för användaren då tvättning kan 
automatiseras. 

1.4 Lösning 
Förutom att försöka finna två lagermaterial som kan köras osmort mot varandra, 
utan att onödigt slitage och oljud uppstår, vill vi även undersöka alternativa 
lösningar på problemet. Det kan exempelvis handla om att minska 
kontakttrycket, underlätta smörjningen, förhindra att det friktionssänkande 
smörjmedlet sköljs bort eller att finna en annan kraftöverförande konstruktion. 
Målet är att ta fram så många lösningsförslag som möjligt, dokumentera och 
utvärdera dem i mån av tid med praktiska test. 
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 Metod 
Förstudie 

I de gamla rapporterna [2-7] från 1997-1999 hade man i det närmaste bestämt 
sig för att kraften från överarm, via parallellarmar, till svivel skulle överföras 
med hjälp av ett lager bestående av en kula, glidandes mot en skål. En 
noggrann litteraturstudie hade genomförts i ett försök att finna två 
komponenter som osmort kunde glida mot varandra utan att onödigt slitage och 
oljud uppstod. Vi vill studera dessa rapporter och se vilka slutsatser och 
resultat de kom fram till. Dessutom vill vi göra vår egen litteraturstudie för att 
finna en förklaring till varför tidigare tester inte fallit väl ut. Förhoppningsvis 
finner vi något den tidigare undersökningen inte tagit hänsyn till. 

Beräkningar 

Eftersom man tidigt bestämt sig för att använda sig av glidlager för att 
överföra kraften utfördes mellan åren 1997 till 1999 beräkningar på denna 
lösning för att se vilka påfrestningar komponenterna måste tåla. Resultatet 
användes för att motivera valet av komponenter som sedan testades. Vi vill 
göra om dessa beräkningar eftersom en viss omkonstruktion gjorts sedan den 
första undersökningen. Kontaktytan i lagret har gjorts större vilket kan påverka 
påfrestningen på komponenterna. Om vi kan visa att den belastning lagret 
utsätts för inte är så stor som de gamla beräkningarna påstår, öppnas 
möjligheten att använda nya, mjukare material som lämpar sig bättre för 
osmord drift. 

Experiment 

När vi genomfört förstudien och bildat oss en uppfattning om hur vi anser 
problemet ska lösas, vill vi sätta våra teorier på prov. Eftersom vi har tillgång 
till två robotar i laboratoriet vill vi använda dem för att jämföra olika 
lagerkombinationer vid drift. Använder vi sedan någon form av utrustning för 
att mäta vilken kombination som ger lägst friktion bör vi, med god sannolikhet, 
kunna avgöra vilken kombination som är bäst. 

Intervjuer och diskussioner 

Genom att prata med, och fråga folk med mer erfarenhet på området vill vi 
försäkra oss om att vi inte utelämnar något under arbetets gång. ABB:s 
forskningsavdelning, Corporate Research är villiga att hjälpa till. Dessutom 
vill vi prata med personer som arbetat med projektet tidigare om det är något 
vi bör känna till som inte finns med i rapporterna [2-7] från 1997-1999. 
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2 Förstudie 
2.1 Lagerring 

Mellan åren 1997-1999 genomfördes en studie där man försökte finna två 
material i ett glidlager som kunde glida osmort mot varandra. Två av 
rapporterna, [2] och [7], från denna undersökning, visar att det var mycket svårt 
att hitta en lagerkombination som uppfyllde kraven om tyst och underhållsfri 
drift. Den idag använda konfigurationen består av en lagerring av plasten 
Novatron HPV mot en hårdanodiserad aluminiumkula som smörjs med 
livsmedelsgodkänt fett. 

Uppgiften är att ändra lagringen så att den går underhållsfritt, utan att oljud 
uppstår. Vi har inga intentioner att gå ifrån polymera material i glidlagret då de 
har överlägsna egenskaper vid oscillerande rörelser och även har oöverträffade 
prestanda i den tänkta arbetsmiljön. 

2.1.1 Varför uppstår problemet? 
En teori om varför det är så svårt att hitta en plast som kan uppfylla de ställda 
kraven, är att lagrets sfäriska form vid vissa rörelser ger olika glidhastighet 
längs lagerytan. 

När kulan roterar i lagret är glidhastigheten proportionell mot diametern. 
Stickslip uppträder ofta vid en viss hastighet och dessa olika glidhastigheter ger 
ett större ”spann” inom vilken stickslip kan uppträda. Denna teori är inte på 
något vis bekräftad men skulle kunna vara en förklaring till varför många av 
lagerkombinationerna som inte uppfyller kraven i Flexpickern, enligt 
information från plasttillverkaren Quadrant, kan arbeta underhållsfritt i radiella 
tillämpningar med liknande belastning och rörelse. 

En mer trolig förklaring är att den hinna av additiv som byggs upp mellan 
kontaktytorna inte hålls kvar mellan glidytorna som i radiallager, utan skrapas 
av när lagerkanten glider över kulan. Detta gör att det sfäriska lagret i teorin 
behöver betydligt mer additiv än andra lagerformer. Testresultaten kommer att 
stärka denna teori senare i rapporten. 



  
 

Ytterligare en tanke kring 
ljudet är att då stickslip 
uppträder vill lagerytorna 
röra sig ifrån varandra i 
små vibrationer som en 
följd av övergången från 
statisk till dynamisk 
friktion och resonansen 
som då uppstår (figur 1). 

Lagrets form gör att denna rörelse förtrycks då k
motstående ytor och därmed minskas rörelseampl
tur i att en starkare vibration med högre frekvens ö

Figur 1. motri  

I ett radiellt lager sker inte detta då lagret bara ta
lagerytan eller mindre och axeln därför tillåts att 
det omslutande lagret.  

En annan upptäckt, som gjordes under projektets g
lagerplasten inte tål den basiska tvättvätska, P3 To
i serviceinstruktionerna. Detta bekräftades under in
gav klara tecken på att frambringa m
lagerkombinationen, Novatron HPV och hårdanod
har dock ingen signifikant betydelse i dagsläge
tillsatt fett och inte av additiverna i plasten.  

4 
ktade krafter vid stickslip
ulan har anläggning på två 
ituden. Detta resulterar i sin 
verförs till armarna. 

r upp belastningar på halva 
röra sig lite i förhållande till 

ång, var att den idag använda 
pax 99, som rekommenderas 
ledande tester då tvättmedlet 
issljud i den befintliga 
iserad aluminiumkula. Detta 
t eftersom lagret smörjs av 



  
 

2.1.2 Lagerform 
En faktor som drastiskt minskar tendenser till stickslip och ljud är minskat 
kontakttryck. Pga utformningen av lagret måste en fjäder användas för att 
trycka lagret mot ledkulan så att parallellarmarna inte hoppar av. Detta gör att 
lagret konstant måste arbeta under förhöjt tryck. Ett lägre kontakttryck ger 
gynnsammare lagerförhållande och öppnar också för användandet av mjukare 
plaster med mer friktionssänkande additiv. 

 

Figur 2. Lager med låg profil 

Förutsatt att den använda fjäderkraften är den minst tillåtna, måste lagerformen 
ändras för att kunna sänka fjäderkraften ännu mer. Plastlagret täcker idag 
mindre än halva kulan vilket resulterar i en kraft som verkar för att lyfta lagret 
av kulan.  

 

Figur 2. Lager med hög profil. 

När man valde denna konstruktion var tanken att om roboten kolliderade med 
något hinder, skulle parallellarmarna lossa från kulorna med resultatet att så 
små skador som möjligt uppstod. Men då ingen funktion finns som automatiskt 
stänger av roboten utifall en parallellarm hoppar av, så kommer armarna med 
största sannolikhet att förstöras ändå eftersom de fortsätter att vevas runt.  

5 
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2.1.3 Lagermaterial 
Resultaten från testerna genomförda 1997-1999 har varit till stor hjälp vid val 
av plaster för utprovning och finns att läsa i rapporterna [7] och [2]. 

Plaster för tribologiska tillämpningar är ett stort vetenskapligt område och för 
att underlätta motiveringen till valen av plaster följer en kort genomgång. 

2.1.4 Polymera material 
Polymera material kan delas upp i tre huvudgrupper, plast, gummi och 
biopolymer. Då vi i detta fall är intresserade av bärighet och låg friktion så är 
plast den polymer som passar ändamålet bäst. 

Plaster spänner över en stor mängd fysikaliska egenskaper och med inblandning 
av additiv och armering kan mycket komplexa material skapas. Det som gör 
dem lämpade för användning i tribologiska tillämpningar är plasternas unika 
förmåga att kombinera önskvärda egenskaper såsom: 

• Vibrationsdämpning 

• Tålighet mot kemikalier, extrema temperaturer och väta. 

• Formbarhet 

• Självsmörjande, tillåter underhållsfri drift 

• Lågt pris 

Plasttyper 

Med hjälp från Peter Flarup på företaget Carlsson & Möller, de tidigare nämnda 
rapporterna samt flertalet böcker och hemsidor har plaster inom tre grupper 
valts ut för tester. 

För att inte gå alltför djupt så beskriver vi kortfattat de relevanta för- och 
nackdelarna hos dessa. 
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PET 

Termoplastisk polyester är nötningsresistent med hög styvhet och hårdhet. PET 
har förutom låg friktion, god kemikalieresistens och de flesta PET-baserade 
plasterna är livsmedelsgodkända. PET tål förhöjda temperaturer och har en låg 
vattenabsorption. 

Några nackdelar är dess låga slagseghet samt att den uppladdas elektrostatiskt 
vilket medför att damm- och fettpartiklar lättare fastnar på materialet. PET har 
stor formkrympning om den ej är glasfiberfylld vilket gör den svåranvänd vid 
livsmedelsgodkända högtemperaturstillämpningar. 

PA 

Polyamid är nötnings-, utmattnings- och krypresistent. Den kan användas vid 
kontinuerligt höga temperaturer (speciellt värmestabiliserade kvaliteter). 
Ofyllda PA är livsmedelsgodkända. 

Alla polyamider absorberar eller avger fukt (olika för olika typer). Fukten 
sänker draghållfasthet, krypresistens och styvhet samtidigt som slagseghet och 
komponentens dimensioner ökar. PA är även känsliga för svaga syror. Det är 
också lätt UV-känsligt. 

PTFE 

Polytetrafluoreten, Teflon, PTFE, har lägst friktion av alla plaster. Hög 
kemikalieresistens gör att de ej angrips av syror, baser eller andra organiska 
lösningsmedel. Tål förhöjda temperaturer. Okänslig för UV-strålning. Angrips 
ej av mikroorganismer. Mycket låg vattenabsorption. 

Hög smältviskositet gör materialet svårarbetat. Hög densitet, låg 
nötningsresistans, begränsad lastupptagningsförmåga samt ett högt pris är andra 
dåliga egenskaper. 

2.1.5 Tillsatsmedel 
För att öka plasters kapacitet används olika tillsatser i eller på plasten. Dessa 
additiv kan t.ex. öka plastens lastupptagande förmåga, minska formkrympning 
eller minska friktion. 

Frånsett PTFE har rena polymera material en relativt hög friktionskoefficient 
mot metall, keramer eller liknande och det behövs därför smörjmedel för att 
minska denna. Smörjmedel kan tillsättas på olika sätt och kan inkorporeras i 
antingen fast eller flytande form beroende på tillämpningen. 

I de flesta fall har additivet blandats med plasten och frigörs då med hjälp av 
slitage. Detta gäller både fasta additiv som MoS2 och grafit och flytande 
additiv, t.ex. olja.  
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En generell regel är att hårda plaster såsom PET och PA, fungerar bäst med 
mjuka smörjmedel som PTFE och olja, medan mjuka plaster, t.ex. PTFE, 
fungerar bäst med hårda additiv t.ex. Molybdendisulfid.  

2.2 Kula 
De tribologiska undersökningarna av ledkoncept till Flexpickern, gjorda mellan 
1997 och 1999, beskriver den ideala kulan i ett glidlager som, 

 ”En mycket slät (Ra<0,1µm) ’lättmetall’”. 

Ledkulan skulle dessutom, enligt rapport [4], vara lättbearbetad, nötnings-, 
korrosions- och kemikaliebeständig och dessutom ha ett hårt ytskikt som gav 
låg friktion. Nedan följer våra kommentarer på, och korrigeringar av, tidigare 
dragna slutsatser.  

2.2.1 Plast mot metall 
Ovan har beskrivits att minst en komponent i glidlagret borde vara en polymer 
eftersom dess tribologiska egenskaper vida överträffar de flesta andra material i 
denna tillämpning. 

Vidare studie av samma bok, visade att plasten bör glida mot ett material som 
kompletterar polymerens brister, exempelvis oförmågan att leda bort 
friktionsvärme vid höga hastigheter och/eller belastningar. Metall, som med sin 
goda värmeledningsförmåga kan transportera bort en eventuell 
temperaturökning, är ett bra alternativ.  

Metall är dessutom betydligt hårdare än plast. Detta är positivt eftersom en 
gammal tumregel säger att skillnaden i hårdhet mellan komponenterna i ett 
glidlager bör vara så stor som möjligt då man eftersträvar låg friktion. 

2.2.2 Val av metall 
Materialet bör vara lättbearbetat. Ingemar Höglund på Skaraverken AB 
rekommenderar stålen SS 1912 eller GreenCut®. För aluminium 
rekommenderas det idag redan använda SS 4212-6. 

Fokus bör också ligga på nötnings- och korrosionsbeständighet. Det ställs höga 
krav på materialet inom livsmedelsindustrin, en miljö vars krav robotens 
komponenter måste uppfylla. Material som korroderar är oacceptabelt och Kraft 
Food har dessutom regler som säger att aluminium endast får användas ”när det 
har speciell fördel gentemot annat material”. 

Vi valde ändå att beställa kulor i aluminium, SS 4212-6 till våra tester. De 
hårdanodiserade aluminiumkulorna som använts vid de tidigare testerna, 
genomförda 1997-1999, hade låg vikt, var lätta att tillverka och uppvisat bäst 
nötnings- och lågfriktionsegenskaper. Men istället för att bara anodisera 
aluminiumet ville vi denna gång även prova att belägga ytan med hårda 
friktionssänkande skikt. 



  
 

Nötnings- och korrosionsegenskaperna hos ett material kan nämligen förbättras 
avsevärt genom omvandling eller beläggning av ytan. Det finns dock alltid en 
risk att den skyddande beläggningen släpper eller nöts bort efter en tids drift 
vilket, i detta fall, inte kan tolereras. Ett material med beläggning kräver därför 
extra noggrann utprovning.  

Om stål används måste hela ledkulan täckas med en beläggning eftersom 
materialet är mycket benäget att korrodera. Användandet av stål är dock 
positivt i det avseende att det är mycket hårdare än aluminium vilket tidigare 
nämnts är positivt när man eftersträvar låg friktion. Samtidigt är stål tre gånger 
tyngre än aluminium vilket kan påverka precisionen i placeringen av sviveln 
eftersom rörelsemängden ökar. 

Metallernas specifika värmeledningsförmåga bör inte spela någon avgörande 
roll. De flesta metaller leder värme flera hundra gånger bättre än plast. 

2.2.3 Ytstruktur på ledkula i metall 
Eftersom plast är mycket mjukare än metall kommer det hårdare materialets 
ytstruktur inte att förändra sig nämnvärd medan plastens yta snabbt deformeras 
till en jämviktstopografi. Ur nötningssynpunkt spelar därför det hårdare 
materialets ytstruktur en avgörande roll för hur fort lagrets slits. Ett hårt 
material med grov yta sliter snabbt ner ett mjukare material. Denna slipande 
nötning kallas för abrasiv nötning. 

Samtidigt får inte det hårda materialets yta vara alltför slät. Boken Tribologi; 
Friktion, Smörjning, Nötning [1] beskriver att detta hämmar bildandet av ett 
friktionssänkande skikt, en s.k. transferfilm, mellan materialen. 

En andra anledning är att en alltför slät yta ger upphov till adhesiv, smetande 
nötning vilket också drastiskt minskar lagrets livslängd. Den adhesiva 
nötningen är i många fall värre än den abrasiva, vilket illustreras i diagrammet 
nedan. 

Ett hårt materials ytstruktur och dess inverkan på nötningen över tid då det 
glider mot ett mjukare material

Tid

N
öt

ni
ng

För slät yta

För grov yta

Optimal
ytstruktur

 

Figur 3. Information till figur ovan är hämtad från PQM, Consulting & Engineerings 
hemsida, www.pqm-ce.com
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Kurvan nedan visar ur nötningssynpunkt optimal ytstruktur för en stålaxel 
glidandes mot diverse plaster fyllda med PTFE.  

Nötningstakt för diverse plastmaterial, fyllda med PTFE glidandes mot 
en stålaxel
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Figur 4. Information till figur ovan hämtad från boken Tribologi; Friktion, Smörjning, 
Nötning [1]. 

2.2.4 Stickslip 
En tredje anledning till att inte ha en alltför slät yta på det hårdare materialet är 
att det icke önskvärda fenomenet stickslip lättare uppträder. Stickslip inträffar 
enligt boken Tribologi; Friktion, Smörjning, Nötning [1], då förhållandet 
mellan den statiska och kinetiska friktionen är för stor. Ytorna rör sig ryckvis i 
förhållande till varandra med följden att ett gnisslande ljud uppstår. Genom att 
göra den hårda komponentens yta grövre, minskas förhållandet mellan statisk 
och kinetisk friktion med följden att fenomenet stickslip minskar, samtidigt som 
den abrasiva nötningen ökar tillsammans med risken för ökad friktion.  

2.2.5 Ra-värde 
Märk att ytstrukturen kan se olika ut för olika ytor trots att de har samma Ra-
värde. Detta eftersom Ra-värdet endast beskriver medelytavvikelsen, dvs. 
medelvärdet av profilens vertikala avvikelse från medelnivån. Med andra ord 
kan man med enbart Ra-värdet inte avgöra om ytan består mest av gropar eller 
toppar. 

Ett mer användbart mått vore bärighetskurvan vilken beskriver hur stor andel av 
profilen som ligger över en tänkt referenslinje som förskjuts i förhållande till 
medelnivån. Ett mycket användbart verktyg för denna studie är optisk 
profilgeometri där man med hjälp av atomkraftsmikroskop och datorkraft 
statistiskt beräknar och därefter konstruerar en kvantifierad topografisk bild av 
ytan. Uppsala universitet har mycket bra utrustning för ändamålet men vi 
bestämde oss för att inte genomföra någon undersökning eftersom alla kulor 
kom från samma tillverkare och ytstrukturen därför inte skulle skilja sig 
nämnvärt åt. 
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Vi valde att beställa och testa kulor med Ra-värde 0,5µm eftersom vi var 
övertygade om att en slätare yta var mer fördelaktig när det gällde att erhålla 
låg friktion. Detta beslut grundades i samråd med Ingemar Höglund på 
Skaraverken som menade att detta, ur tillverkningssynpunkt, var den finaste 
yta, utan specialverktyg han kunde åstadkomma. 0,5µm var också tillräckligt 
tillfredsställande ur nötningssynpunkt, enligt figur 4.  

2.3 Ytbeläggning 
Som tidigare nämnts kan en metalls egenskaper, såsom ökat motstånd mot 
nötning, korrosion och kemikalier, förbättras genom att belägga ytan. Vissa 
beläggningar har dessutom friktionssänkande egenskaper. En beläggning har 
också fördelen att den kan göras så tunn att toleranserna påverkas minimalt. Det 
tunna skiktet innebär dessutom att ytstrukturen påverkas minimalt, eller inte 
alls.   

Ett tunt skikt innebär dock en risk eftersom det lättare kan skavas av och blotta 
det känsligare materialet under. Aluminium är en mjuk metall som plasticerar 
redan vid låga laster. För att skapa en hård yta krävs därför en tillräckligt tjock 
beläggning som kan fördela lasten över en så stor yta som möjligt. Detta går att 
läsa i Tribologi; Friktion, Smörjning, Nötning [1]. 

Nedan redovisas några livsmedelsgodkända, friktionssänkande beläggningar 
som varit intressanta under arbetets gång. Märk att alla leverantörer finns i 
Sverige. Detta för att trygga en snabb leverans eftersom examensarbetet var 
tidsbegränsat.  

2.3.1 DLC-Diamond Like Carbon  
Diamantlikt kol är ett keramiskt skikt som ger mycket låg friktion mot de flesta 
ytor. I boken Tribologi; Friktion, Smörjning, Nötning [1] går att läsa att, 

 ”Diamantlikt kol är ett samlingsnamn på alla hårda kolbeläggningar vars 
mekaniska, optiska, elektriska och kemiska egenskaper påminner om diamants, 
men har inslag av grafitstruktur.” 

Grafitstruktur innebär att kolatomerna endast är starkt bundna i två riktningar, i 
ett plan, medan diamant är starkt bunden i tre. Den svaga bindningen i 
grafitstrukturen gör att endast en liten kraft krävs för att skjuva ett plan mot ett 
annat och det är detta som är hemligheten bakom DLC-beläggningens låga 
friktionsegenskaper.  

2.3.2 Nickel-PTFE 
Nickel-PTFE är ett skikt bestående av kemisk nickel i vilket partiklar av PTFE 
tillsatts för att förbättra friktionsegenskaperna. Kemisk nickel är en 
nickel/fosfor-legering som fälls ut över materialet på kemisk väg, utan att 
använda elektricitet vilket leder till en mycket jämn skikttjocklek oberoende av 
detaljens form. Metoden ger en mycket hård korrosionsbeständig yta. 
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Hur de friktionssänkande partiklarna av PTFE tillsätts i matrisen är olika för 
varje beläggare. Bodycote nöjer sig med att endast fylla sprickorna, som bildas 
i det yttre skalet efter värmebehandling, med PTFE. Ferroprodukter bakar in 
PTFE i hela skiktet. 

2.3.3 TiN-Titannitrid 
Keramisk beläggning med metalliknande kemisk bindning som ger en mycket 
hård yta och mycket bra korrosionsmotstånd. Titaniumnitrid har förhållandevis 
dåliga lågfriktionsegenskaper men då en friktionssänkande additiv tillsätts, 
minskar friktionen avsevärt.  

2.4 Ytomvandling 
Väljer man istället att oxidera materialet, vilket är möjligt för Al-, Ti- och Zn-
legeringar, bildas en mycket hård och korrosionsbeständig yta. Ytomvandlingar 
som t.ex. anodisering är mycket mer motståndskraftig mot nötning och 
skavning än ytbeläggningar eftersom oxidskiktet är en del av materialet.  

Samtidigt innebär ytomvandlingsmetoden att hänsyn måste tas till toleranserna 
eftersom ytan också blir något tjockare. Vissa beläggare nämner också i sina 
produktblad att ytstrukturen kan förändras och att den därför borde kontrolleras 
före och efter oxidering. 

Även om en oxiderad yta inte beskrivs som optimal i tribologiska sammanhang 
så har den uppvisat goda lågfriktionsegenskaper. En del beläggare spetsar 
dessutom oxidskiktet med friktionssänkande additiv, exempelvis PTFE 
och/eller MoS2 (molybdendisulfid). En metod som, enligt ytbehandlarna, lett 
till goda resultat.   

2.4.1 Hårdanodiserad aluminium 
Genom att förstärka aluminiums naturliga oxidskikt kan man bilda en hård och 
slitstark yta med god nötningsbeständighet. 

Anodisering är vanligt förekommande då man använder exempelvis aluminium 
i lite mer påfrestande miljöer. Metallen är lättbearbetad och har låg vikt men är 
ganska mjuk i sin obehandlade form. Efter anodisering ökar ytans hårdhet och 
nötningsbeständighet avsevärt.  

Ledkulorna som idag används i produktionen är hårdanodiserade. Ytan hade 
innan den hårdanodiserades Ra-värdet 0,7µm och levererades från Skaraverken 
AB. 
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3 Tester 
3.1 Gamla tester av kula mot plast 

Testerna, genomförda 1997-1999, på kombinationen kula av metall mot plast 
sammanfattas i rapport [2]: 

 ”Till att börja med testades osmorda lager, men då ett lager började gnissla 
(s.k. stickslip effekt) så smordes detta (Optimal Obeen UF2, 
livsmedelsgodkänt) och testades vidare. Om det gnisslade även efter smörjning 
så avslutades testerna med denna kula/polymer kombination. Under testningen 
mättes slitaget för respektive led, genom att mäta avståndet mellan kula och 
ledsätets bakkant med en analog lägesgivare.” 

 ”För samtliga tester låg fjäderkraften mellan 100N och 120N.” 

Långtidstester följde med de kombinationer som verkade bäst vad gällde slitage 
och oljud. Trots omfattande testning fann man ingen livsmedelsgodkänd 
kombination som osmort uppfyllde kraven om tyst gång och tillfredsställande 
lågt slitage. I rapport [2] går att läsa: 

 ”Då de osmorda testerna som kördes har fungerat dåligt (gnissel och slitage) 
har testningen riktats in på att finna en smord kombination mellan ett plastlager 
och någon av kulorna.” 



  
 

3.2 Nya tester av glidlagerkonfiguration 
Efter studier av litteratur på området och av tidigare tekniska rapporter fastslogs 
några parametrar, särskilt viktiga att undersöka för att lösa problemet med 
osmord drift. Dessa var: 

• Kontakttryck 

o Sänka fjäderkraften, NFf 120=  i fjäderenheten. På grund 
av den bristande motiveringen till den idag använda 
fjäderkraften var detta något som måste undersökas och 
dokumenteras. 

o Göra om tidigare beräkningar eftersom en del förändringar 
gjorts i konstruktionen. Plaster som tidigare ansetts 
olämpliga pga. ett för högt beräknat kontakttryck kan bli 
aktuella.  

• Ytstruktur 

o Undersöka både grövre och slätare kula för att finna 
optimum mellan nötningshastighet och stickslip.  

• Komponentstudie 

o Sondera marknaden och testa nya material och beläggningar 
som är bättre lämpade för applikationen. 

o Eventuellt ändra utseendet på befintliga komponenter, 
exempelvis högre kanter på plasten. 

• Kombinationer av ovan stående punkter 

Man måste komma ihåg att lagrets effektivitet inte bara bestäms av 
komponenterna i sig utan också beror på hur ovanstående parametrarna 
kombinerats med varandra i systemet.  

När vi hade gått igenom alla parametrar ovan insåg vi att en grundlig studie inte 
skulle hinna genomföras på de 20 veckor examensarbetet varade. Fyra plaster 
med två olika djup, fem ytskikt med tre Ra-värden och fyra olika fjäderkrafter 
skulle resultera i 480 separata test. Utöver detta fanns alternativa lösningar, 
skilda från skål av plast mot metallkula som också behövde utvärderas med 
hjälp av diverse tester. 
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3.2.1 Valda parametrar att testa 
Efter att ha resonerat med Leif Petterson och Erik Johansson på Corporate 
Research fastslog vi att en ändring av fjäderkraft och Ra-värde borde ha samma 
effekt på alla tester. 

T.ex. lägre fjäderkraft medför mindre slitage. 

Vi beslutade oss därför för att begränsa antalet test genom att inte ändra 
fjäderkraft eller Ra-värde under testets gång. 

Kvar fanns två materialparametrar: plast och kulans beläggning. Vi valde att 
använda kulor med Ra-värde 0,5µm och jämföra resultaten med de idag 
använda kulorna som har Ra-värdet 0,7. Efter att dessutom ha tagit med 
konstruktionsändringen lagerdjup, slutade antal test på 40 stycken. Med två 
robotar och 23 timmars test för varje kombination skulle testerna rymmas inom 
den återstående tiden för examensarbetet. Fjäderkraften skulle under dessa 
tester vara samma som för produktionsrobotarna dvs NFf 120= . 

Utöver detta skulle separata test med lägre fjäderbelastning på dagens lösning 
med hårdanodiserad aluminiumkula mot Novatron HPV genomföras och 
utvärderas. 

3.2.2 Mätning av ljudnivå 
Eftersom det ansågs att det gnisslande ljudet var ett stort problem var detta 
något vi ville utvärdera och dokumentera. Att använda sig av någon form av 
utrustning för mätning av ljudnivå visade sig praktiskt svårt eftersom 
testrobotarna var placerade i laboratoriet. Ljuden från kringliggande maskiner 
skulle störa mätningen. Om detta problem kan kringgås uppstår ett nytt problem 
eftersom olika kombinationer av plast och beläggning troligen genererar olika 
sorters frekvens. För att skilja dem åt behövs apparatur för frekvensmätning. 

Vi beslutade oss för att inte använda mätutrustning i detta fall utan istället bara 
lyssna och dokumentera eventuella missljud. Om det gnisslade ljudet uppstod 
så var lagerkombinationen dålig och krävde därför ingen vidare utvärdering. 

3.2.3 Vibrationsmätning 
Vi funderade även på att använda oss av utrustning för att mäta svängningarna i 
parallellarmarna. Vi misstänkte nämligen att vibrationerna som uppstod vid 
stickslip förvärrades av de slanka parallellarmarna. Men eftersom hela roboten 
skakar ganska kraftigt vid drift antog vi, i samråd med vår handledare Stefan 
Welén, att användbara data skulle vara svåra att mäta upp, så förslaget 
genomfördes aldrig. 
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3.2.4 Temperaturmätning 
En högre friktion ger upphov till en ökad temperatur. Om vi kunde mäta 
temperaturen i olika lagerkombinationer skulle vi kunna rangordna dem och 
visa vilken kombination som indikerade lägst friktion. 

För att mäta temperatur användes testinstrumentet NI cRIO.9211 från National 
Instruments. Denna datainsamlingsenhet kopplas till en PC och mätningarna 
sker via anslutna temperaturgivare (K-givare). Efter misslyckade försök att 
mäta fler kanaler samtidigt valde vi att mäta de olika kanalerna direkt efter 
varandra.  

Data från programmet valdes att exporteras till Excelfiler för att på enklast 
möjliga sätt kunna sammanställa informationen och skapa översiktliga grafer. 

 

Figur 5. Mätprogrammet NI Data Logger 

Genom att använda oss av böjliga K-givare, där ena änden fördes in i en 
urborrad kula, kunde temperaturen mätas och loggas fortlöpande under drift. 

De använda givarna jämfördes i ett glas rumstempererat vatten och visade en 
maximal temperaturskillnad på 0,1 °C. 

Beslutet att placera K-givaren i de övre lagren kom efter insikten att problemet 
med stickslip var störst här. Test utfördes även där temperaturen mättes i 
glidlagren nere vid sviveln, men de stora rörelserna gjorde att givarna 
förstördes redan efter några timmars testande. 
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Hårdanodiserad aluminiumkula mot låga plaster efter 18 h.
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Figur 6. Sammanställning av temperaturgrafer från olika tester. 

Ett temperaturtest kördes ca 160 sekunder. Detta för att vara säker på att vi 
registrerat ett fullbordat robotprogram som varar 77 sekunder. Den uppmätta 
temperaturgrafen visade sig ha lika form för alla tester, figur 6. Detta gjorde det 
enkelt att sedan jämföra temperaturtesterna med varandra. 

3.2.5 Slitagemätning 
För att mäta slitage valde vi att 
mäta avståndet, före och efter 
test på samma sätt som står 
angivet i servicemanualen, dvs. 
avståndet mellan ledsätenas 
bakkant. 

Mätningarna görs då roboten 
står i en vis position, för att 
vara säker på att det är 
jämförbart. 

 

 

 

Figur 7. Avståndet som mäts vid  slitagemätning 
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3.2.6 Testförfarande 
Vid varje kontroll lyssnar vi efter missljud. 

Kl 15.00 Vi mäter avståndet mellan ledsätenas bakkant och använder värdet 
som referens. Startar roboten med programmet ”Gymrot”. 

Kl. 09.00 Loggning av omgivningstemp och lagertemp. 

Roboten Tvättas. Topax P3 sprutas på och sköljs bort med 
ljummet vatten. 

Kl. 14.00 Loggning av omgivningstemp och lagertemp. 

Slitage mäts. 

Sammanfattar iakttagelserna från genomfört test. 

3.2.7 Felkällor 
Eventuella faktorer som kan ha påverkat testresultaten kan vara: 

• Skillnader i värmelednings- och avledningsförmåga i de olika 
metallerna och plasterna. 

• Olika mängd tvättmedelsrester som har blivit kvar efter tvättning. 

• Mätavvikelser mellan K-givare (<0,1 °C). 

• K-givarnas anläggning mot väggen i det borrade hålet. Värmeledande 
pasta användes. 

• Skillnad i omgivningstemperatur 

• Mätfel vid mätning med skjutmått 

• Olika långa testtider, ±1h 

• Eventuella skador på ledkula och lagerring vid montering 

• Avvikelser i Ra-värde på kulorna. Ingen kontrollmätning genomfördes. 

• Temperaturmätningarna skedde seriellt och inte parallellt 



  
 

 Resultat 
I kapitel 4-6 redovisas resultaten från de beräkningar och tester som 
genomfördes under examensarbetet. 

4 Beräkning av Pv-tal 
För att kunna välja lagerplaster som klarar påfrestningarna i applikationen valde 
vi att räkna ut ett maximalt Pv-tal. Vi kan då med säkerhet säga att de plaster 
som kontinuerligt klarar att arbeta vid detta maximala Pv-tal kan användas i 
roboten. Detta var också tillräckligt noggrant för att kunna sålla bland 
potentiella plaster. 

4.1 Pv-diagram 
Detta är ett verktyg med vilket man 
kan kontrollera om valda 
komponenter till ett glidlager håller 
för den belastning de utsätts för. 
Alternativt kan dimensioner och 
belastningar korrigeras så att valda 
komponenter kan användas. Den 
diagonala linjen i diagrammet 
illustrerar den rekommenderade Pv-
gränsen, även känd som Pv-talet. 
Om Pv-talet för ett glidlager 
överskrider tabellvärdet för en 
använd komponent är lagret 
överbelastat och livslängden 
minskas drastiskt. 

Figur 8. Pv-tal 

4.2 Beräkning av kontakttryck 
Nedan följer en redogörelse för beräkning av kontakttrycket, p  i den idag 
använda lagerkonstruktionen med fjäderförspänningen NFf 120=  . Måtten är 
de som idag används i produktionen och har, då inget annat angivits, hämtats 
från CAD-modellerna. Den maximala stagkraft som används är hämtad från 
beräkningsrapport [6] och är uträknad med hjälp av simuleringsprogrammet 
ADAMS. 

Vi använder samma beräkningsmetod som i rapport [7] men istället för att 
uppskatta de mer komplicerade, projicerade areorna, valde vi att beräkna dessa 
med hjälp av SolidWorks 2004. 
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A
F

p N=  där A  är projicerad area och , normalkraften. NF

Beräkningarna beskriver kontakttrycket för två olika lägen. Det första då lagret 
är vinkelrätt mot kulan, det andra vid största tillåtna vinkel, 45°. 

4.3 Beräkning av kontakttryck i läge 1  

 

Figur 9. Ledkula och lagerring i läge 1 

4.3.1 Kontakttryck, p  endast pga. fjäderförspänning,  fF

 

Friläggningen till vänster illustrerar 
krafterna på plastlagret då fjäderkraften 
vinkelrätt trycker lagret mot kulan.  

Kontakttryck:
A

F
p N= där  NFF fN 120==

 

Till höger illustreras den projicerade arean då lager 
och fjäderkraft är vinkelräta mot varandra. 
Projicerad area kan beskrivas som den 
tvådimensionella avbildningen av den 
lastupptagande ytan, vinkelrät mot normalkraften. 

 

Projicerad area:  

22222 85,73)50,1282,15(
4

)(
4

mmdDA =−=−=
ππ  

Kontakttryck: 

262,1
85,73

120 mmN
A

Fp N ===  
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4.3.2 Kontakttryck, p  endast pga. stagkrafter,  SF

 

Friläggningen till vänster visar stagkraften, 
 vilket får plasten att tryckas mot kulan. 

Kontakttryck: 
SF

A
F

p SN=  där SNS FF =   

NFS 7,206= , taget ur beräkningsrapport 
[6], beräknat på lastfallet 1000g. 

 

På grund av det relativt komplexa utseendet 
beräknades den projicerade arean med hjälp 
av SolidWorks 2004. Den lastupptagande 
ytan projicerades som en tvådimensionell 
area vinkelrät mot stagkraften.  

Area:  240,61 mmA =

Kontakttyck: 237,3
40,61

7,206 mmN
A

F
p SN ===  

4.3.3 Sammanlagt kontakttryck läge 1 
 

Ungefärligt sammanlagt kontakttryck då 
lagret är vinkelrätt mot fjäderkraften och 
parallellt med stagkraften: 

2
1 99,462,137,3 mmNptot =+=  
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4.4 Beräkning av kontakttryck i läge 2 

 

Figur 10. Ledkula och lagerring i läge 2 

4.4.1 Kontakttryck, p  endast pga. fjäderförspänning,  fF

 

I läge 2 är lagret vinklat 45° mot kulan och 
fjäderkraften. Detta är största tillåtna vinkel 
mellan kula och plastlager och är intressant 
eftersom en ny projicerad area uppstår.  

Kontakttryck: 

A
F

p N=  där NFF fN 120==  

 

Arean beräknades återigen med hjälp av SolidWorks 
2004 på grund av den komplexa formen. Den projicerade 
arean är även denna gång den tvådimensionella 
avbildningen av den lastupptagande ytan, vinkelrät mot 
normalkraften. 

 

Projicerad area: 

292,70 mmA =  

Kontakttryck: 

269,1
92,70

120 mmN
A

Fp N ===  
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4.4.2 Kontakttryck, p  endast pga. stagkrafter,  SF

Efter friläggning inses att stagkrafternas 
inverkan på lagret i läge 2 är desamma 
som för läge 1. Dessutom ändras inte 
värdena  eller SNS FF , A . Därför kan 
slutsatsen dras att kontakttrycket i läge 2 
är detsamma som i läge 1. 

Kontakttryck:  

237,3
40,61

7,206 mmN
A

F
p SN ===  

4.4.3 Sammanlagt kontakttryck Läge 2 
Ungefärligt sammanlagt kontakttryck 
då lagret är parallellt med stagkraften 
och vinklat 45° mot fjäderkraften: 

2
2 06,569,137,3 mmNptot =+=  

 

 

4.5 Beräkning av maximal teoretisk glidhastighet 
Om vi vet glidsträckan, , dvs. den sträcka lagret rör sig över kulan och tiden, 

 det tar att tillryggalägga denna sträcka, kan vi beräkna plastlagrets maximala 
glidhastighet relativt kulan: 

S
t

t
Sv =max  
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4.5.1 Cykel 
För plockande robotar finns fördefinierade testcykler för utprovning av 
prestanda. En vanlig cykel är inch/foot/inch, 25/305/25 och beskriver rörelsen 
då roboten används för att plocka en detalj, flytta föremålet och slutligen sätta 
ner det. Cykeln fullbordas då verktyget rört sig samma väg tillbaka, men då 
obelastad. Cykeltiden inkluderar plocktiden 2*20ms. Vi vet från rapporten TR 
KM 97-20Rev.01 att roboten med nettolasten 1kg klarar cykeln 25/305/25 på 
tiden, . st 46,0=

 

Figur 11. Illustration av testcykeln 25/305/25 inch/foot/inch 

I denna rapport kommer dock en cykel definieras som den största tillåtna 
rörelsen sviveln gör i arbetsområdet, fram och tillbaka, längs en rät linje i 
horisontalplanet. Arbetsområdet, och sträckan sviveln rör sig i det, illustreras av 
i figuren nedan. 

 

Figur 12. Arbetsområdet för IRB340. 
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Tiden för denna cykel har mätts upp med hjälp av testrobotarna i laboratoriet, 
vilket vid belastningen 1kg gav tiden st 5,0≈ . Detta är ett mer verkligt, och 
därför mer användbart, värde än den tidigare beskrivna cykeln inch/foot/inch 
eftersom man använder sig av den största möjliga hastighet som plasten rör sig 
med, relativt kulan. 

4.5.2 Glidsträcka, S  
Plastlagrets lägesförändring över kulan under en cykel illustreras av bilderna 
nedan.  

 

Figur 13. Lagerringens ändlägen på ledkulan 1 

 

När sviveln rör sig över arbetsområdet, från den ena änden till den andra, 
resulterar det i att lagret vrids 90° över kulan. Motsvarande bågvinkel betecknas 
i denna rapport som sträckan . En cykel är, som tidigare beskrivits, en fram- 
och återgående rörelse vilket resulterar i den maximala glidsträckan, , 
för lagret över kulan.  

b
bS 2=

mmDb 42,12
2
82,15

222
===

ππ  

mmbS 84,2442,1222 =⋅==  
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4.6 Sammanfattning, beräkning av Pv-värde 
I produktblad för plaster är ofta maximalt tillåtet Pv-värde deklarerat. Om det 
beräknade Pv-värdet överstiger tabellvärdet för materialet innebär det att lagret 
är överbelastat. Ett överbelastat lager slits onödigt fort och man utnyttjar inte 
materialets fulla potential. Ett lägre värde betyder att komponenten uppfyller 
kraven och är väl lämpat för belastningen. 

Stefan Björklund, vid institutionen för maskinkonstruktion på KTH, förklarade 
att ett medelvärde av Pv-talet var det styrande värdet, då det tillsammans med 
friktionskoefficienten beskriver den effekt som uppstår vid ytorna. Men då vi 
inte har möjlighet att beräkna stagkrafterna vid olika tidpunkter i robotens 
rörelsemönster, valde vi att använda maximalt Pv-tal. 

Kontakttrycket skulle bli mer korrekt om det beräknades utifrån kraftresultanten 
av fjäderkraft och stagkraft och den projicerade yta resultanten verkar på. Vi 
väljer dock att använda oss av största uppskattade totala kontakttryck,  och 
maximal teoretisk glidhastighet,  för att bestämma det Pv-tal 
komponenterna måste klara. 

2totp

maxv

smsmm
t
Sv 05,068,49

5,0
84,24

max ≈===  

sMPamvptot 25,005,01006,5 6
max2 ≈⋅⋅=  

Detta är ett mycket lägre beräknat Pv-tal än det som redovisades i rapport [7], 
som då uppskattades till ca 3 MPa m/s. Anledningen till varför skillnaden blir 
så stor är dels för att de gamla beräkningarna gjordes med avseende på en 
lagerring med mycket mindre kontaktarea än den som är i produktion idag. 
Dessutom använde man sig av ett värde på lagrets glidhastighet, ungefär 
dubbelt så stort som vårt uppmätta värde på idag använda komponenter och 
rörelsemönster. 
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5 Test av plaster 
5.1 Valda plaster 

För att testerna inte skulle ta alltför lång tid valde vi ut fyra plaster att köras i 
test mot de olika kulorna. Med hjälp av tidigare nämnda rapporter och 
litteraturstudier valdes plaster med skiljda egenskaper för att på bred front 
prova de olika teorier vi hade. Alla plaster är livsmedelsgodkända och klarar det 
beräknade Pv-värdet. 

Ertalyte TX/Novatron HPV 

Ertalyte TX är det nya namnet på plasten Novatron HPV som används tidigare. 
Ertalyte TX är en PET med jämt utspridda partiklar av vax och PTFE som 
friktionssänkande additiv. Testerna med Ertalyte TX ger oss en bra referens till 
de andra plasterna samt även en för bra sätt att jämföra beläggningarnas 
prestanda. 

Fluorosint 207 

Till skillnad från de andra plasterna som använder PTFE i små mängder består 
Fluorosint 207 av en förstärkt, micafylld (glimmer) PTFE. Detta gör den 
betydligt mjukare än övriga plaster som valts att testas. 

Nycast Nyloil FG 

Nyloil är en Nylon där det friktionssänkande additivet utgörs av 
livsmedelsgodkänd olja. Oljan ligger fördelad som små inneslutningar i plasten 
och frigörs vid slitage. Vi valde denna plast för att undersöka om oljan i plasten 
skulle kunna ersätta det fett som normalt används efter varje tvättning. 

Oljan kommer med största sannolikhet att försvinna vid tvättning precis som på 
dagens robot. Teorin är att lagret då går torrt vilket resulterar i ett momentant 
slitage som frigör ny olja och slitaget bör då minska avsevärt pga. 
friktionssänkningen. Funderingar kring detta var om ett rent abrasivt slitage 
varje dag skulle ge tillräcklig livslängd. 

En viktig faktor är det tryck som lagret arbetar under. Det är direkt avgörande 
för hur mycket slitage som uppstår och då också hur mycket olja som frigörs: 

för hög kraft i fjäderenheten = högt slitage och kort livslängd 

för låg kraft i fjäderenheten = lågt slitage och undermålig smörjning 



  
 

Nylatron LFG 

Nylatron är mycket lik Nyloil, en nylon typ 6 med olja som tillsatsmedel. Dock 
har Nylatron LFG något högre motstånd mot skjuvning och kompression. 
Därför vi valde att pröva den. Genom att testa två oljefyllda polyamider med 
olika slitage är möjligheten större att vi hittar en fungerande lagerplast. 

Några av de plaster som valdes bort pga. tidsbrist men vars egenskaper är 
intressanta är Techtron HPV och Rulon. Den sistnämnda lyckades vi aldrig 
testa då leverantören Carlsson & Möller AB inte kunde få in plasten i tid. 

5.2 Testresultat 
Eftersom de nya lagerringarna är 
aningen mindre än kulan så går 
det initiala slitaget mycket fort 
(tills dess att lagerringen ligger 
helt an mot kulan). Eftersom 
testerna bara varade i 23 timmar 
valde vi att använda denna 
inkörning som ett mått på slitstyrka. 

Figur 14. Leden innan inkörning 

Tyvärr hade de höga lagerringarna så dålig passform att vi beslutade oss för att 
avbryta efter hälften av testerna då vi ansåg att de blev felaktiga. 

Under förtester märkte vi att det i temperaturmätningen fanns ett maxvärde som 
var mycket lätt att urskilja. Vi valde denna maxtemperatur för att jämföra 
testerna med varandra. I majoriteten av testerna så uppmättes maximal 
temperatur på morgonen. Ett undantag var Fluorosint som i alla tester visade 
högst temperatur på eftermiddagen. 
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  Novatron HPV Fluorosint 207 Nylatron LFG Nyloil-FG 
  E, 30,18 E, 27,75 E, 33,89 M, 31,9 
Hårdanodisering 0,2 X 0,8 X 
  Nej Nej Gnissel Nej 
  M, 28,38 E, 27,66 M, 26,44 M, 26,88 
Micronite 0,5 0,3 0,5 0,7 
  Nej Nej Knak Nej 
  M, 40,06 E, 31,8 X X 
Carbonite X 0,2 X X 
  Gnissel Nej X X 
  E, 29,93 E, 28,22 M, 31,71 M, 29,15 
Tribobond 44 0,3 0,2 0,5 1,3 
  Gnissel och knak Nej Gnissel och knak Nej 
  M, 30,99 E, 26,27 M, 24,39 E, 27,75 
Nedox SF2 0,8 0,45 1,6 1 
  Nej Nej Nej Nej 
     
 Maxtemp, M= Morgon, E=Eftermiddag  
 Slitage [mm]     
 Ljud      

 

Figur 15. Utvalda testdata från tester med låg lagerring. 

Det framgick tydligt att plasten Fluorosint 207 hade överlägsna egenskaper 
jämfört med övriga. Den var den enda plasten som klarade av att arbeta tyst i 
alla tester och visade lägst slitage av alla plaster trots att den är betydligt 
mjukare. Ett långtidstest med Fluorosint och Hårdanodiserad kula startades 
även halvvägs genom testerna. 

De övriga plasterna kunde inte kombinera egenskaperna på samma sätt. 
Närmast var Novatron HPV som visade god slitstyrka, men gnissel uppstod mot 
Carbonite och Tribobond. Det kan tilläggas att gnisslet först uppstod efter 
tvättning. Något som också uppmärksammades vid de förtester som gjorts. 

Nylatron LFG visade sig vara helt fel plast för denna tillämpning. Trots att 
testerna visade lägst uppmätta temperatur i många fall uppstod gnissel mot alla 
kulor utom Nedox. Nylatron visade också genomsnittligt störst slitage av alla 
plaster. 

Nyloil kunde gå osmort mot alla kulor utom i testet av hög lagerring mot 
hårdanodiserad kula där mycket gnissel uppstod. Dessutom var slitaget mycket 
stort. 

Temperaturgrafer från utvalda tester finns bifogade i bilagorna 5-12. 
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6 Test av ytbeläggningar 
6.1 Valda ytbeläggningar 

Nedox 

Vi hoppades att två komponenter, kula och plast, med teflonadditiv skulle 
fungera bättre än en. För mycket PTFE kan dock, enligt rapport TR KM 97-49, 
innebära ökad friktion. Andra tester, presenterade på beläggaren Bodycotes 
hemsida, (www.bodycote.se) visar motsatsen. Två ytor, belagda med Nickel-
PTFE, glidandes mot varandra ger lägre friktion än en belagd yta, glidandes 
torrt mot stål. 

Märk att ingen svensk leverantör idag kan applicera denna beläggning på 
aluminium. Därför valde vi att belägga en stålkula, SS 1912 med Bodycotes 
skikt, Nedox® SF2. Varför vi inte testade Ferroprodukters Teflit® var för att vi 
tyckte att det räckte med att utvärdera ett skikt med Nickel-PTFE. Stålet valde 
vi eftersom GreenCut® inte fanns tillgängligt. 

Tribobond 44 

Ionbond saluför DLC-skiktet Tribobond® 44 som i osmorda tester uppvisat 
mycket låg friktion och vi valde därför att testa det. 

Carbonite 

Vi valde även att testa Micromys DLC-skikt, Carbonite®, som utöver 
grafitstrukturen också spetsats med en friktionssänkande additiv. Men eftersom 
Micromy vägrade avslöja vilken additiv de tillsatt var detta test något av en 
chansning eftersom vi inte visste hur detta okända ämne skulle reagera med 
andra additiv, exempelvis PTFE.  

Micronite 

Micromy tillhandahåller denna beläggning och kallar den för Micronite®. De 
friktionssänkande additiven är, precis som för Carbonite® hemlig. Men 
testresultaten, presenterade på beläggarens hemsida, (www.micromy.se) var 
mycket imponerande och vi valde ändå att testa den. 



  
 

6.2 Testresultat 
Det visade sig att beläggningen på ledkulorna av aluminium överlag hade fäst 
dåligt. Beläggningen skavdes lätt av vid kontakt med vassa kanter och sämst 
satt beläggningen Carbonite®. Testerna med denna beläggning avbröts redan 
efter två test eftersom beläggningen lossnade. Nedox® SF2 hade däremot fäst 
mycket bra på stålkulan och dess fulla potential kunde därför utvärderas.  

 

Figur 16. Ytbeläggning f.v. Nedox, Tribobond, Carbonite, Micronite, hårdanodisering. 

Den hårdanodiserade aluminiumkulan slets dock inte nämnvärt. Detta var föga 
förvånande eftersom dess yttre, mycket hårda skikt är en oxidering av det 
ursprungliga materialet men också för att den utvärderats tidigare med goda 
resultat.  

Eftersom alla belagda ledkulor i aluminium fungerat så pass dåligt kunde vi 
avfärda dem för fortsatta tester. Kvar fanns då den redan använda, 
hårdanodiserade aluminiumkulan och kulan i stål med beläggningen Nedox® 
SF2. En lägre temperatur hade överlag uppmätts med stålkulan och inget 
gnissel hade uppstått. Man skulle kunna misstänka att stålets sämre 
värmeledningsförmåga påverkade mätningarna. Men graferna av temperaturen 
under drift var formmässigt lika för aluminium och stål, med relativt stora 
variationer i temperatur, beroende på var i programmet roboten var. Därför 
kunde ingen sådan slutsats dras. 

Aluminiumkulans yta hade specificerats till maximalt Ra-värde 0,7µm, innan 
behandling, att jämföra med stålkulans slätare 0,5µm. Däremot var den abrasiva 
nötningen på plasten mycket större vid testerna med kula av stål. En anledning 
till detta kan vara att vissa stålkulor hade märkbart sämre yta än andra som följd 
av dålig tillverkning. Men då detta bara gällde ett fåtal kulor kan vi dra 
slutsatsen att stålkulan orsakade ett större slitage överlag. 
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7 Alternativa lösningar 
Eftersom uppgiften var att göra lagret underhållsfritt kunde problemet angripas 
på flera, mer eller mindre raffinerade sätt. Det bör tilläggas att problemet med 
missljud vid osmord drift egentligen inte påverkar roboten negativt. Den 
främsta orsaken till att vi försöker eliminera oljudet är att slutanvändarna inte 
accepterar nuvarande ljudnivån vid osmord drift. Ett skrikande glidlager ger 
heller inte något gott kvalitetsintryck. 

Problemlösningen delades tidigt upp i två riktningar. Den ena var att förbättra 
den befintliga lösningen med sfäriska lager av plast mot en kula, medan den 
andra innefattade de lösningsförslag som skiljde sig från den ursprungliga 
lagerutformningen. 

Vi valde att koncentrera vårt arbete på att utveckla den befintliga lösningen och 
föra utvecklingen av alternativa förslag vid sidan om. En av anledningarna till 
det var att mycket arbete hade lagts ner i utvecklingen av glidlagret. Vi hade då 
en plattform att arbeta ifrån och med kort om tid, ansåg vi oss ha större 
möjlighet att kunna lösa problemet. 

En andra anledning var att vi då visste hur vi skulle börja, medan det skulle 
behövas många veckor innan vi diskuterat fram användbara idéer till alternativa 
lösningar. I efterhand kan tilläggas att de mest hållbara idéerna inte dök upp 
förrän efter tre månader. 

Under projektets gång har otaliga idéer kläckts. Flera av dem anser vi kunna 
lösa hela eller delar av problemet till en rimlig kostnad. 

Pga. tidsbrist har ordentliga studier inte kunnat genomföras på dessa alternativa 
lösningsförslag och de skall därför ses som illustrerade idéer. 



  
 

7.1 Centralsmörjning 
Om ingen fungerande, underhållsfri glidlagerkombination kunde hittas 
funderade vi på en lösning som byggde på att dagens använda glidlager smörjs 
in varje dag efter den obligatoriska, desinficerande tvätten. Om smörjningen 
kunde göras automatiskt skulle tvättning kunna göras obemannat och problemet 
skulle till viss del vara löst. 

Centralsmörjning skulle kunna åstadkommas på många olika sätt. De flesta 
lösningarna baseras på att en livsmedelsgodkänd olja passerar genom ett hål i 
ledkulan och vidare ut, mellan lagerytorna. En idé var att använda robotens 
rörelse för att transportera ut smörjmedel från en stationär behållare, via slangar 
och ut genom små kanaler i kulorna fortlöpande under drift. Då smörjoljan 
enbart behöver appliceras och inte tryckas ut i lagret så behövs inga höga tryck. 
Robotens fram och återgående rörelse, i kombination med en högt placerad 
behållare bör vara tillräckligt för att transportera oljan ut till kulorna. 

Tyvärr var farhågorna om en alltför stor konstruktion, med långa, skrymmande 
ledningar från en smörjmedelsbehållare så pass stora att vi avråddes från vidare 
utveckling. 

För att komma undan ett sådant skrymmande system skulle en behållare med 
olja kunna placeras ovanpå sviveln. För att säkerställa distribution av olja skulle 
behållaren kunna trycksättas med en kolv och fjäder inbyggt i locket. 

Ytterligare en variant var en underlättad smörjning där håligheten i sviveln, 
mellan kulorna fylldes med smörjmedel. Smörjmedlet skulle sedan, pga. 
robotens rörelser fortlöpande portioneras ut till lagren, via borrade kanaler i 
kulorna. Illustration nedan är menad att visa principen, inte färdig lösning bl.a. 
då nipplarna och deras placering inte kan användas tillsammans med dagens 
fjärderenhet. 

 

Figur 17. Illustration av nippelförsedd svivel och kanal i kula. 
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7.2 Tätning 
En väg att gå för att lösa problemet med smörjningen, är tätning av lagret. En 
figurgjuten damask skulle kunna träs över kula och lagersäte för att innesluta 
fettet och hindra det från att sköljas bort vid tvätt. 

Detta anses vara en genomförbar lösning men idén utvecklades inte vidare 
under examensarbetets gång, återigen på grund av tidsbrist. Utbudet av (och 
läran om) gummi är lika gigantiskt som för plaster, så det skulle krävas 
ytterligare sex månader för att genomföra en ordentlig studie på denna lösning. 

Ett uppenbart problem är att hitta material och utformning som klarar den 
enorma mängd cykler som leden utför. 

Uppgiften försvåras ytterligare av att materialet skall vara livsmedelsgodkänt, 
samt att många industrier inte godkänner silikon i produktion pga. dess förmåga 
att försämra vidhäftning på ytor som exempelvis skall lackeras. 

 

Figur 18. Exempel på ledtätning 
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7.3 Alternativ form 
Många av lösningsförslagen skiljer sig från den glidlagerkonfiguration som 
används idag. 

Bl.a. diskuterades böjliga leder i metall, fiberkompositer eller gummi, men det 
rådde vissa tvivel om att de skulle kunna uppfylla kravet om exakt 
positionering av verktygsplattan. Men dessa idéer ledde vidare till ett 
annorlunda lösningsförslag som hade både styvhet och exakt positionering.  

Den ursprungliga lagringen roterar i flera axlar, detta gör den svår att täta. För 
att kunna göra en ordentlig tätning av lagringen, bör rörelsen runt kulan delas 
upp i två skiljda rotationer. Detta skulle göra att standardpackboxar och lager 
kan användas. 

Önskemålet om att använda enkelradiga spårkullager i standardstorlek 
medförde att de första skisserna blev förhållandevis klumpiga. Storleken på 
lagren gjorde att de två rotationsaxlarna inte gick i samma centrum och för att 
roboten ska behålla sitt rörelsebeteende måste de båda rotationernas axlar skära 
varandra. 

Det är möjligt att programmera om roboten för ett nytt rörelsemönster, men om 
det går att undvika kan man spara både tid och pengar. 
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Figur 19. De två upplagrade axlarna 

p en rotation i sviveln finns det mer utrymme vid armarna 
ket både underlättar tillverkning och minskar kostnaderna i 

xel 1, lagras i sviveln med glidlager, som till skillnad från 
robot arbetar under bättre förhållanden. 

tationen sker under betydligt lägre tryck samt med likformig 
 lastupptagande lagerytan. Detta medför jämt slitage och 
essutom kan lagren om nödvändigt smörjas och tätas, något 
ns lösning. 
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7.3.1 Produktionskostnaden 
Tillverkningen av denna alternativa form behöver inte nödvändigtvis vara 
mycket dyrare än dagens lösning. Många av delarna från dagens robot går att 
använda med enkla ändringar i tillverkning. 

Lösningen är fortfarande på idéstadiet och fler detaljer kommer att behöva 
arbetas in för att alternativet skall kunna användas, men som en kort överblick 
så följer en punktlista med några av tankegångarna runt produktion. 

• Sviveln förenklas genom att 3 lika borroperationer ersätter 9 st 
borrningar av olika storlek och 6st gängningar. 

• Överarmen förenklas genom att en borroperation ersätter tre 
borroperationer och två gängningar. 

• Ändarna på parallellarmarna får en tillverkningstekniskt enklare design. 

• Kulorna ersätts av löpare med liknande tillverkningsteknisk design. 

• Kostnaden för lagren som enhetskostnad överstiger självklart de 9 kr 
som ABB idag betalar för en glidring av Novatron HPV. Förutsatt att 
standardkomponenter används så kostar ett dubbeltätat spårkullager i 
passande storlek uppskattningsvis ca 30-50kr styck och glidlager, ca 
10kr styck. Tillsammans med eventuella tätningar skulle 
kostnadsökningen ligga runt en faktor 10 för att rusta en robot med kul- 
och glidlager. 

• Med den ökade livslängden den nya konfigurationen skulle innebära 
skulle kostnadsskillnaden kunna minskas med tiden.  

• Fjäderenheten är inte längre nödvändigt. 



  
 

7.4 Förenklad fjäderenhet 
Flexpickerns parallellarmar hålls ihop av två fjäderenheter. 

Tidigt undersöktes möjligheten att sänka fjäderkraften i fjäderenheten. En sänkt 
fjäderkraft skulle ge lägre kontakttryck och möjliggöra användningen av 
mjukare plaster i lagerringen. 

Ett lägre fjädertryck gör det också möjligt att förenkla den komplicerade 
fjäderenheten som idag består av 15 delar. Genom att reducera antalet delar kan 
pengar sparas både vid tillverkning och vid undermontering. 

 

Figur 20. Sprängbild av fjäderenheten 

Som vi nämnt tidigare i rapporten kan kraften som vill trycka av lagret från 
kulan elimineras om lagerringen tillverkas så att den täcker halva ledkulan. 
Detta skulle göra det möjligt att använda markant lägre fjäderkraft än de 120N 
som används idag. 

Även den idag använda lagerformen kan köras med lägre fjäderkraft. Vi har 
genomfört tester med den befintliga lagerformen och fjäderkrafter på 43N utan 
att parallellarmarna visat några tendenser till att hoppa av. 

Vårt lösningsförslag är en 
bladfjäder som använder samma 
infästning till armarna som den 
befintliga fjäderenheten. 
Förutom att vara billigare gör 
den enklare formen att mindre 
smuts fastnar. 

Denna fjäder skulle kunna 
tillverkas i rostfritt fjäderstål 
eller laminerad fiberkomposit. Vi 
har också undersökt möjligheten 
att formspruta fjädern i 
fiberarmerad härd- eller 
termoplast, men har inte hunnit 

få svar på denna fråga. 

Figur 21. Ny fjäderenhet 
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 Slutsats 

8 Slutsatser av testresultaten 
8.1 Plast 

En rättvis jämförelse kunde inte göras mellan de höga och de låga 
lagerringarna. De höga lagerringarna hade en sämre passform än de låga och 
eftersom inkörningen därför tog längre tid, gled de ofta på en mindre yta vid 
mätningarna. Den mindre ytan resulterade i högre yttryck vilket gav upphov till 
missljud. 

Diametern på kulsätet i lagerringen var dimensionerat med en tolerans ± 0,05 
mm och borde ha passat bättre. Pga. tidsbrist så gjordes ingen uppföljning på 
varför lagerringarna var tillverkade med så dålig passform men förmodligen så 
är det svårt att uppnå bättre noggrannhet då alla plasterna i testet ändrar volym 
vid temperaturhöjningen (tillverkningen sker med svarvning). 

Att majoriteten av plasterna visade högst temperatur på morgonen var väntat 
eftersom lagret vid denna tidpunkt har mindre anläggningsyta och därmed 
också högre friktion. Det har inte heller funnits lika mycket tid att byggas upp 
en eventuell transferfilm. Däremot så var vi förvånade att se att alla tester med 
Fluorosint visade högre temperatur på eftermiddagen. Det kan hänga ihop med 
det som nämns i rapport [7], 

”För mycket PTFE kan dock leda till ökad friktion” 

Detta skulle kunna innebära att Fluorosintlagret skulle visa ännu bättre 
egenskaper om lagerringens lageryta minskades. Men då lagret klarar alla tester 
utan fel så finns ingen direkt anledning att vidare undersöka detta. 

Ett långtidstest med Fluorosint 207 och hårdanodiserad aluminiumkula 
startades halvvägs genom testerna och har i skrivande stund pågått i ca 850 
timmar utan ljud eller märkbart slitage. 

Proverna med Nylatron LFG och Nyloil, som båda är oljefyllda plaster, visade 
mycket kraftigt slitage vilket tyder på att de inte arbetade under optimala 
förhållanden. Plasterna verkade vara mer känsliga för ytstruktur på kulan och 
Pv-tal än Novatron och Fluorosint och skulle sannolikt ha presterat bättre efter 
lite laborering med fjäderkraft och lageryta. 

Novatron HPV visade hyfsade siffror vad gäller slitstyrka, och bara i två av 
testerna uppstod missljud. Eftersom Novatron visade bra egenskaper i testerna 
ville vi starta ett längre test även med den. Förtester har visat att gnissel uppstår 
efter ca 50 timmar mellan Novatron HPV och hårdanodiserad kula och eftersom 
beläggningarna Micronite, Tribobond och Carbonite inte fäst ordentligt på 
kulorna så startades ett prov med Nedox SF2. Detta test har efter ca 300 timmar 
inte avgivit något missljud men slitaget har varit konstant högt. 
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8.2 Kula och ytbeläggning 
Det visade sig återigen, liksom vid testerna från slutet av 90-talet, att den 
hårdanodiserade aluminiumkulan var bäst i test. Trots att stålkulan, belagd med 
Nedox SF2, också uppvisat goda tribologiska egenskaper var den 
hårdanodiserade kulan bättre eftersom den vägde mindre och inte nötte lika 
mycket på plasterna. Båda hade mycket nötningsbeständiga ytskikt vilket man 
inte kan säga om de belagda aluminiumkulorna där alla beläggningar flagnade 
av. 

Aluminiumet var för mjukt och de hårda beläggningarna hade lagts på i för 
tunna skikt. Detta ledde till att de hårda, men tunna skikten inte klarade att ta 
upp de yttre påfrestningarna varpå aluminiumet plasticerade och beläggningen 
sprack med följden att den flagnade av. Vi har sett en stålaxel belagd med 
Tribobond® 44 där beläggningen satt mycket bra. De hårda beläggningarna gör 
sig förmodligen bättre på ett hårdare material. 

Stålkulan, med Ra-värde 0,5 µm, nötte mer än den hårdanodiserade 
aluminiumkulan som specificerats till 0,7 µm. Men eftersom vi inte mätt Ra-
värdet efter att ytorna fått nya ytskikt kan vi inte avgöra vilken ytfinhet som är 
mest fördelaktig. Någon jämförelse med övriga aluminiumkulor har inte kunnat 
göras eftersom flagningen inverkade för mycket på nötningen.  

9 Lösningen på problemet 
Den kombination som löser problemet med missljud vid osmord drift i  
IRB 340 är en lagerring av plasten Fluorosint 207 och hårdanodiserad 
aluminiumkula med Ra-värdet 0,7 dvs. samma kula som används idag. 

Tester har visat att denna kombination har hög slitstyrka, är livsmedelsgodkänd 
och kontinuerligt klarar att gå i en wash-down miljö utan missljud.   

Eftersom Fluorosint 207 är en betydligt dyrare plast än Novatron HPV så 
skickade vi en offertförfrågan på 3600 lagerringar (ungefärlig årlig beställning) 
till Peter Flarup på Carlsson&Möller. Eftersom tillverkningen utgör den större 
delen av kostnaden så var inte prisskillnaden så stor. Styckepriset på en 
lagerring av Novatron HPV är 9 kr och en lagerring av Fluorosint 207 23,50 kr.  

En smörjningsfri robot kan spara mycket pengar för slutanvändaren och vi tror 
att ett byte till Fluorosint 207 är ekonomiskt försvarbart. 

Ett långtidsprov med denna kombination kommer att genomföras ute i fält som 
ett sista steg i utvärderingen. 
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Corporate Research, CR 
CR, beläget i Västerås är ett av ABB:s forskningscenter. En av deras verksamheter är 
att bistå enskilda affärsområden med teknisk experthjälp, så även i detta fall. Under 
arbetets gång har vi haft kontakt och fört diskussioner med Leif Pettersson och Erik 
Johansson på CR. 

Utbyte 
Bl.a. har vi diskuterat beläggningar, ytjämnhet och kontakttryck. Men framförallt 
gällde diskussionerna testmetoder och vikten av att inte söka lösningen i en specifik 
parameter utan istället rikta uppmärksamheten mot hela systemet.  

Genom att träffas, utbyta idéer och få de parametrar vi trodde var viktiga bekräftade 
kunde vi hålla nere antal test så vi hann med att genomföra dem under den begränsade 
tid examensarbetet varade. 

Vi diskuterade även hur eventuella skillnader i testen skulle kunna kvantifieras så att 
de kunde utvärderas. Detta var en stor fråga och inte helt enkel att besvara. Hur 
eventuella resultat skulle tolkas var inte heller självklart. 

Att eliminera gnisslet vid osmord drift prioriterades framför en längre livslängd. Vi 
ansåg att det fanns mer att vinna på att byta till tysta, underhållsfria lagerkomponenter 
som slits fortare än att låta smörja en gnisslande kombination. 

Nanolube 

Under testerna bad CR oss att testa smörjmedlet Nanolube, ett pulver som enligt 
tillverkaren endast behövde appliceras en gång, inte försvann vid desinficerande tvätt 
och som kraftigt reducerade friktionen samt eliminerade stickslip. Testet genomfördes 
med idag använda lagerkombinationen hårdanodiserad aluminiumkula mot Novatron 
HPV med resultatet att Nanolube fick lagret att gnissla mer och tidigare än när det 
inte användes. 
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Konkurrenter 
På grund av det patent ABB haft på deltaroboten har konkurrensen varit obefintlig. 
Patentet går dock ut hösten 2006 och redan nu finns tillverkare som utvecklat och 
tillverkat, enligt dem, underhållsfria deltarobotar. Nedan följer en redogörelse för 
vilken lösning den största konkurrenten valt för att uppnå underhållsfri drift. 

Bosch Sigpack Systems 

Största hotet ser ut att komma från Bosch Sigpack Systems som utvecklat två 
deltarobotar, till funktion och form mycket lika Flexpickern. Modellerna XR22 och 
XR31 har enligt artiklar funna på Internet genomgått omfattande tester. Bl.a. har 14 
stycken placerats i en fabrik i Kanada där de använts för att paketera kakor.  

Glidlager i XR22 och XR31 

Bosch Sigpack Systems använder sig, liksom Flexpickern, av glidlager för att 
överföra kraften från överarmarna, via parallellarmarna till sviveln i sina deltarobotar. 
De hävdar dock, till skillnad från Flexpickern, att glidlagren i XR22 och XR31 inte 
kräver något underhåll men avslöjar inte vad komponenterna består av.  

Av en händelse fick vi kontakt med Frank-Peter Kirgis som tidigare arbetat för Bosch 
Sig Pack Systems men som nu är anställd av ABB. Han kunde avslöja att ABB:s 
konkurrent använder sig av en kolfiberförstärkt plast, troligen polyetylen (PE), mot 
vilken en keramisk kula glider. Denna lösning smörjs en gång innan leverans men 
anses sedan underhållsfri. Det framgick dock att varken XR22 eller XR31 har testats i 
en miljö där de tvättats och sköljts av med vatten. Dessutom ställer vi oss mycket 
tveksamma till att den kolfiberförstärkta plasten är livsmedelsgodkänd då grafiter i 
regel ej är livsmedelsgodkända. 

En undersökning av patent som Bosch Sigpack Systems tagit, gjord av Catarina 
Forssen på ABB:s patentavdelning, har ännu inte givit något resultat. Sigpack har 
visserligen ett patent (Patentnummer EP1515826) på sina deltarobotar men det 
innefattar inte glidlagret. 

Fjäderenhet i XR22 och XR31 

På bilder funna på Internet kan man se att XR22 och XR31 har en fjäderenhet 
bestående av svarta gummiband vilka håller ihop parallellarmarna och trycker 
lagersätena mot ledkulorna. Detta är ju en mycket enklare, och säkert billigare lösning 
än Flexpickerns aluminiumkonstruktion med fjäder och byglar. Nackdelen med 
gummiband är dock att de kan lossna när dragspänningen försvinner. Detta försvårar 
hanteringen av parallellarmarna vid exempelvis montering eller annat underhåll. 
Lossnar gummibanden är dessutom risken påtaglig att de blandar sig med de 
produkter roboten hanterar. En ännu större nackdel är att svart gummi inte är 
livsmedelsgodkänt, även om Frank-Peter hävdar att det finns undantag.  

Svaren från Frank-Peter Kirgis återfinns i denna rapport också som Bilaga 3. 
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Mail med frågor till, och svar från Frank-Peter Kirgis, tidigare anställd vid Sig 
Pack men som nu arbetar för ABB. 

 

What kinds of materials are used in the plain bearings of XR22 and XR31? 

Reply: Ball is ceramics and pan is carbon fiber incorporated plastics (I think PE) 

Without lubrication, does this combination work without making any noise and 
excessive wear?  

Reply: Lubrication is done only once before shipment of the robot and then it should 
be self-lubricant. There should be no noise. 

Does it resist everyday washing, even with the use of a mild basic washing fluid? 

Reply: It is not tested in wash down environment and therefore I cannot give an 
answer to that question. 

Who is the manufacturer of their bearing joints? 

Reply: The plastic parts come to my knowledge from Leder Kunststofftechnik in 
Switzerland the balls are from a manufacturer in Switzerland as well, but I do not 
remember the name. I will try to check with the former supply chain manager at SIG 

How long does it take before one or both components need to be changed? 

Reply: No experience there. The robots I know are just running 2 years now. 

Can one component, for instance their bearing ring be changed separately or 
does the whole arm need to be replaced? 

Reply: Everything is glued, so no single exchange is possible. 

Do they have a patent pending for this solution? We can't find anything about it.  

Reply: Not on this particular thing but for the entire manipulator 

The O-rings they use instead of our spring unit, does it work? We didn't think 
the FDA approved black rubber? Isn't there a risk that the O-rings snap or 
come off? 

Reply: O-rings my break after a certain time of use. To my knowledge, there is some 
black rubber approved by the FDA. You need to check more in detail. The Ring as 
such is secured by the design of the fixing, which you may see on the e-drawing you 
should have available. 
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Hårdanodiserad aluminiumkula mot låga plaster efter 18 h.
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 Hårdanodiserad aluminiumkula mot låga plaster efter 23 h. 
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Nedox SF2 på stålkula, mot låga plaster efter 18 h
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Nedox SF2 på stålkula, mot låga plaster efter 23 h 
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Carbonite på aluminiumkula mot låga plaster efter 18 h
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Carbonite på aluminiumkula mot låga plaster efter 23 h
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Micronite på aluminium mot låga plaster efter 18 h
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Micronite på aluminium mot låga plaster efter 23 h
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Tribobond 44 på aluminiumkula mot låga plaster efter 18 h. 
Testet med plasten Nyloil förstördes pga fel vid mätning av 

temperaturen.
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Tribobond 44 på aluminiumkula mot låga plaster efter 23 h.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1 11 21 31 41 51 61 71

Sekunder

Ce
ls

iu
s

Novatron HPv
Fluoriosint 207
Nylatron LFG
Nyloil



 Bilaga 12  

 

 

 

Jämförelse mellan höga och låga lager i plast, glidandes mot 
hårdanodiserad aluminiumkula efter 18 h
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hårdanodiserad aluminiumkula efter 23 h
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