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Sammanfattning 

Detta projekt handlar om att skapa en verktygsväxlare med el- och 
pneumatiska kopplingar. Utformningen skall vara lämpad för att man 
automatisk skall kunna använda en länkarmsrobot med sex frihetsgrader där 
specifikationer för beräkningar ingår. En annan viktig funktion hos 
verktygsväxlaren är att roboten skall kunna ha möjlighet att kombinera olika 
sensorer med olika verktyg. För denna uppgift tog gruppen i detta projekt 
inspiration av både äldre växellådor och automatiska CNC-maskiner, d.v.s. en 
blandning mellan gäng- och konkopplingar. 
 
Gruppen löste samtliga uppgifter inom den definierade uppgiftsramen för 
projektet och detta kulminerade i en prototyp som gruppen själva konstruerat 
och tillverkat. Kopplingen i prototypen och dess ingående detaljer godkändes 
sedan i förhållande till de överslagsberäkningar som gjordes innan 
tillverkningsfasen. Prototypen fick därefter namnet ”Verktygsväxlaren”. 
 
Gruppens resultat godkändes av uppdragsgivaren. Dock finns det fortfarande 
arbetsområden kvar att vidareutveckla såsom axialglidlager mellan hylsan och 
flänsen på greppverktyget och sensorverktyget, den yttre hylsans utformning 
för att få mindre vikt, den elektriska kopplingens utförande och en förkortning 
av gängorna på verktygsväxlaren. 
 
Slutligen kom gruppen fram till att en kona inte behöver vara så lång i 
förhållande till sin diameter för att vara en bra överföring av vridmoment. Detta 
bevisade att de modeller som används för överslagsberäkningarna fungerade 
även på det här specifika fallet. 
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Abstract 
This project is about creating a tool changer with electric and pneumatic 
couplings. The design must be suitable for automated use by a robotic arm with 
six degrees of freedom where specifications for calculations are included. 
Another important function of the tool changer is that the robot should be able 
to combine different sensors with different tools. For this task, the group got 
their inspiration from both older gearboxes and automatic CNC machines. This 
encouraged the group to create a coupling which uses both threads and cones 
to achieve the required transfer of torque. 
 
The group resolved all tasks within the project definition, and this culminated in 
a prototype that the group themselves designed and manufactured. The 
mechanical coupling in the prototype and its individual parts where approved in 
relation to the rough estimates made before the manufacturing phase. The 
prototype was then named “Tool Changer”. 
 
The group’s results were accepted by the topic provider. However, there are still 
areas for further development and improvements such as an axial slide bearing 
washer between the casing and the flange on the grip tool and sensor tool, the 
outer casing design for less weight, the electric coupling and shortening of the 
threads on the tool changer. 
 
Finally, the group came to the conclusion that a cone coupling does not need to 
be as long relative to its diameter, as previously thought, to be a good way to 
transfer torque. This proved that the models used for the rough calculations 
also worked on this specific case. 
 
Key-words 
Tool changer, cone, coupling, mechanical, robotic arm, prototype, thread, sleeve, cones, 
industrial, automatic, self-locking, thin-walled, short. 
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1.0 Inledning 
Denna rapport redogör detta projekts utförande och beskrivning av 

uppgiften. Först beskrivs uppdragsgivarens mål och visioner med 

projektet och dess resultat. Därefter detaljeras projektets alla steg i den 

ordning som projektet utfördes enligt tidplan samt hur projektets 

medlemmar utförde det. Slutligen redovisas och beskrivs resultatet samt 

gruppens slutliga tankar och idéer kring utförandet.  

1.1 Projektbeskrivning 
Projektbeskrivningen innehåller text från dokument som skrevs tidigt i 

projektet av projektmedlemmarna. Dessa dokument användes sedan som 

en styrpinne för projektet. 

1.1.1 Featherway Robotics 

Niklas Salomonsson är grundaren till Featherway Robotics som har en 

vision att ge robotar med låg vikt en plats i industrier. Niklas vill att dessa 

robotar skall kunna utföra lättare arbeten i en industrimiljö för ett lågt pris 

så att även småföretagen kan automatisera produktionen eller andra 

uppgifter. Visionen är att skapa en ny definition för lågviktsrobotar, en 

s.k. ”fjäderviktsklass”. 

1.2 Uppgiften 

 

Figur 1 Preliminär skiss på en multifunktionella verktygsväxlare. 

Projektets uppgift går ut på att konstruera och designa en multifunktionell 

verktygsväxlare för en industrirobot (figur 1). Verktygsväxlaren bör vara 

kompakt och lättviktig. Den bör kunna ha flera verktyg på en och samma 

gång verktygen skall också kunna bytas automatiskt. 
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I uppgiftsbeskrivningen finns en detaljerad plan över hur projektets 

uppgift skall efterföljas. Gruppen har tillsammans med uppdragsgivaren 

har kommit överens om vilka punkter som var viktiga för prototypen eller 

slutprodukten. 

1.2.1 Uppgiftsbeskrivning 

 Undersökning av användbara verktyg 

Uppgiften består av en litteraturstudie av dagens använda samt 

potentiella framtida verktyg. Generella specifikationer för ström och 

spänning för sådana verktyg skall tas fram.  

 Kopplingar 

Kopplingar för verktygen skall designas för given media. Kopplingar 

innefattar men är inte begränsade till ström, signal och luft. Dessa skall 

kunna överföras via verktygen och dess portar. Låsningslösningar för att 

säkerställa en säker fästning mellan verktyg och verktygsport.  

 Verktygsmagasin 

Gruppen skall utforma en verktygshållare eller verktygsmagasin för den 

ovan tekniska lösningen på verktygsporten. 

 Material 

Välja material för främja en lättviktig slutprodukt.  

1.3 Kravspecifikation 
Examensarbetets huvudsakliga uppgift är att framställa en prototyp för 

hur en mångfunktionell verktygsväxlare till Featherway Robotics 

industrirobot skulle kunna fungera och se ut.  

1.3.1 Funktionskrav 

För att industriroboten skall fungera i ett mångfunktionellt perspektiv bör 

den ha flera olika infästningar och vara användarvänlig i en industriell 

miljö. Verktygsväxlaren skall vara flexibel på ett sådant sätt att verktygen 

kan fästas i olika kombinationer. 

Verktygsporten skall kunna leda lufttryck, ström och signal. Det skall vara 

lätt att föra dessa genom verktygsporten till de olika verktygen.  

Verktygsväxlaren skall ha hållfasta och pålitliga kopplingar. Det skall 

heller inte vara möjligt för kopplingarna att låsa upp sig själva under en 

operation. 

Prototypen skall kunna testas på ett sådant sätt att det är möjligt att 

skapa underlaget som krävs för att färdigställa en slutprodukt.  
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1.3.2 Kostnadskrav 

Verktygsväxlaren bör vara ekonomisk i det hänseendet att slutprodukten 

är billig att producera då industriroboten i sig skall vara det.  

Preliminärt så bör allt arbete inte medföra några kostnader för själva 

projektet dock kan det förekomma materialkostnader vid 

prototyptillverkning och dessa får inte överskrida 5000 kr. Kvitton och 

andra köpebevis måste kunna uppvisas senast 30 dagar efter projektslut 

för återbetalning av eventuellt materialkostnader av uppdragsgivaren. 

1.3.3 Produktionskrav 

Verktygsväxlaren bör vara enkel att tillverka utan att påverka dess 

kvalité. Prototypen bör fylla alla funktionskrav samtidigt som den, ur ett 

realistiskt perspektiv, är möjlig att tillverka. 

Slutpresentationen bör innehålla en prototyp på ett av de framtagna 

koncepten. Prototypen bör då också ha de egenskaper och funktioner som 

projektet dittills fastställt. 

1.3.4 Dokumentationskrav 

Konceptidéer skall dokumenteras. 

En prototyp skall tillverkas. 

Arbetstimmar och möten skall dokumenteras i en tidrapport. 

Ritningar och tillverkningsmetoder skall dokumenteras. 

En loggbok skall dokumenteras efter varje arbetstillfälle. 

Projektet skall dokumenteras med en slutgiltig rapport. 

1.3.5 Tidskrav 

Projektets sista dag är den 20/7 och innan dess skall projektet och dess 

prototyp ha redovisats och presenterats. 

1.4 Målformulering 
 Låg vikt 

 Användarvänlig 

 Multifunktionell 

 Enkel att tillverka 

 Tillverka en prototyp 

Eftersom projektet arbetar emot att få fram en fungerande prototyp till 

presentationen istället för en klar slutprodukt kommer gruppen fokusera 

på prototypen. Samtliga målformuleringar, visioner och mätbara mål är 

riktade mot prototypen och inte på någon slutprodukt. 

Målet med verktygsväxlaren är att den skall vara multifunktionell. 

Multifunktionaliteten förväntas ligga i de olika delarna av verktygsväxlaren 

och dess kombinationer för infästningen av verktygen. 
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Roboten förväntas vara användarvänlig och med det bör också 

verktygsväxlaren vara det.  

Industriroboten har en låg vikt, dels för att minska driftkostnader för hela 

roboten och dels för att främja snabbhet och precision framför styrka. Det 

är därför viktigt att verktygsväxlaren inte motverkar detta och medför en 

låg vikt till totalvikten av roboten och verktygsväxlaren. 

1.4.1 Visioner 

Gruppens vision är att verktygsväxlaren skall vara så automatisk som 

möjligt d.v.s. att roboten själv skall kunna sköta verktygsväxling och 

eventuellt kalibrering. Gruppen vill även att verktygsväxlingen skall vara 

så snabb som möjligt för att begränsa tiden för en operationscykel och 

robotens omställningstider.  

1.4.2 Mätbara mål 

 Hela verktygsväxlaren bör inte överstiga 5 procent av robotens 

egenvikt.  

 Roboten skall kunna byta verktyg automatiskt.  

 Det skall gå att koppla på mer än en sensor på verktygsväxlaren. 

 Tillverkningstiden skall inte överskrida den allokerade tiden i 

tidplanen för projektet d.v.s. två arbetsveckor.  

 Tillverka en fungerande prototyp.  

1.5 Lösningsmetoder 
Gruppen kommer att använda sig av specifika lösningsmetoder för varje 

fas. Varje fas har ett unikt huvudmoment att lösa därför kan gruppen i 

förväg bestämma vilken form av lösningsmetod som varje fas kräver. 

1.5.1 Fas 1 

Officepaketet är ett lämpligt verktyg för att göra en flexibel och detaljerad 

tidsplan, både i form av ett Excel-dokument som beskriver processen i 

stort, och genom en loggbok i from av Word som skall uppdateras efter 

varje arbetstillfälle. Loggboken kommer inte att finns tillgänglig för andra 

parter än gruppens egna medlemmar. Creo Parametric 2.0 och 

bildredigeringsprogram som Adobe Photoshop används för att ta fram 

grundkonceptsidéer. 

För att inte allt för tidigt bli influerade av liknande lösningar görs research 

och informationssök av vad som finns på marknaden efter fas 1. Detta är 

något som gruppen bestämt själva och som, enligt gruppen, bidrar till 

friare kreativitet.  

1.5.2 Fas 2 

Gruppen kommer studera den nuvarande marknaden genom en 

litteraturstudie av eventuella konkurrenter till Featherway Robotics. Samt 

arrangera ett studiebesök hos ABB i Västerås. 
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1.5.3 Fas 3 

Gruppen använder sig av Creo Parametric för att göra om eller 

vidareutveckla våra grundkoncept för att sedan göra tillverkningsunderlag 

i form av ritningar och/eller STL-filer för 3D-utskrift. 

1.5.4 Fas 4 

Maskinverkstaden på Campus Telge i Södertälje samt andra verkstäder 

där vi får tillgång till kommer att användas i tillverkningssyfte. 

Organisationen KRIT har införskaffat en 3D-skrivare som kan komma att 

användas. 

1.5.5 Fas 5 

Officepaketet tillsammans med Creo Parametric, Adobe Photoshop och 

Adobe Ilustrator för att göra en enhetlig och informativ rapport och 

presentation är av intresse för den slutliga fasen i projektet. Andra 

program som kan förbättra eller tydliggöra presentationen eller rapporten 

kan också komma att användas. 

1.6 Avgränsningar 
Gruppen kommer inte utforma elektroniska komponenter eller system då 

det inte infaller under gruppens kompetensområde. Dock kommer 

utrymme för standardiserade komponenter finnas i konstruktionen.  

Om gruppen anser att geometrierna för verktygsväxlaren blir för 

komplicerade, för konventionell spånskärande tillverkning, kan en 

prototyp göras i en 3D-skrivare istället. 

Gruppen kommer inte att utföra några utmattnings- eller förslitningstester 

på prototypen. 

Gruppen kommer inte att ta hänsyn till någon serietillverkning under 

projektet.  

Gruppen kommer inte att skriva någon budget för projektet eller någon 

annan ingående del. 

Gruppen förbehåller sig rätten att utöka avgränsningarna under projektets 

gång, om så behövs. Eventuella tillägg kommer då att utformas 

tillsammans med handledaren och/eller uppdragsgivaren 
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2.0 Koncept 
Under den första fasen i projektet genererade gruppen koncept som skulle 

ge uppdragsgivaren en chans att styra projektet i rätt riktning från början. 

Gruppen fick då en chans för kreativitet och innovation istället för att följa 

strikta ramverk och bestämmelser. Detta medförde att gruppen fritt 

kunde generera olika koncept där ett av alternativen skulle bli den 

slutgiltiga prototypen. Under samtliga möten som gruppen haft med 

uppdragsgivaren och handledaren har dessa koncept diskuterats och 

genomtänks för att närma sig det bästa alternativet. Under 

uppföljningsmöte två presenterades alla koncept i olika 

presentationsformat för Niklas och handledaren. Gruppen diskuterade för- 

och nackdelar med de olika alternativen och beslutade sedan med alla 

parter under mötet vilket koncept som skulle få gå vidare och utvecklas. 

Koncept 2 (se 2.2 Koncept 2 ”Konkoppling) valdes att gå vidare. 

Nedan följer bilder och beskrivningar av alla koncept i dess ursprungliga 

form som de presenterades under uppföljningsmötet. All fakta i samtliga 

koncept är baserad på kunskap från gruppmedlemmarnas treåriga 

högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik och 

arbetslivserfarenheter. 
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2.1 Koncept 1 ”Gängkoppling” 

 

Bild 1 ”Gängkoppling”. 
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Gängkopplingens (bild 1) grundidé är att verktygsmodulerna gängas ihop 

och sedan låses med antingen en låsskruv eller en fjäderbelastad sprint 

som kan lossa med en elektromagnet. En gänga i en belastad skruv 

fördelar axiella krafter så att det tre första varven tar upp c:a 80 procent 

av den totala lasten. Därför kan man konstruera detta koncept så att del 2 

bara bygger c:a 6 gånger stigning plus 1 till 2 millimeter på totallängden. 

Detta för att inte få för lite gods i övergången från utvändig till invändig 

gänga. Del 3 bygger c:a 3 gånger stigning plus 1 till 2 millimeter för att ha 

tillräckligt med gods för verktygsinfästningen. 

Då låsningen sker separat i alla delar så kan roboten enkelt demontera del 

3 och behålla de sensorer den skall använda till nästkommande uppgift. 

Men för att roboten själv skall kunna montera och demontera det verktyg 

som skall användas så måste den yttre leden rotera. Robotens yttre led 

måste rotera minst tre varv för att bygga upp en god stabilitet i gängorna 

mellan varje del för att det skall glappa. 

Gängan tillsammans med rotationslåsningen medför att denna 

konstruktion kan ta upp lika mycket axiellt drag som tryck. Skjuvningen 

begränsas av godset på de ingående delarnas tvärsnitt. Då konstruktionen 

endast kräver en axiell utsträckning för att kunna montera flera sensorer 

så kan mycket utrymme lämnas i centrum för ledning av kablar och dylikt. 

En nackdel med konstruktionen är att alla gängor, oberoende av 

finhetsgrad på stigningen, måste ha ett glapp för att kunna fungera. Detta 

medför att hur fin bearbetningen än görs så kommer ett precisionsfel att 

byggas på för varje monterad modul som försämrar robotens totala 

precision med en viss faktor gånger antalet moduler som är monterade. 

Potentiella fördelar 

 Enkel att tillverka 

 Bygger teoretiskt c:a 8 millimeter i längd 

 Enkel konstruktion för låsning 

 Underlättar demontering av enstaka verktyg 

 Lika stark koppling i alla riktningarna 

 Mycket plats att dra kablar och dylikt 

 Låg vikt 

Potentiella nackdelar 

 Precisionen hos verktyget ökar linjärt med antalet verktyg 

 Växlingshastigheten för verktyg är låg 
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2.2 Koncept 2 ”Konkoppling” 

 

Bild 2 ”Konkoppling”. 
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Inspirationen för detta koncept (bild 2) kommer först och främst från en 

konventionell fräs. Den primära fördelen med dessa konkopplingar och till 

skillnad från koncept 1 så bygger de inte ett precisionsfel för varje del. 

Detta beror på att konkopplingar sätter ett statiskt tryck axiellt samt att 

gängor från varje del tvingar kopplingen att bli helt statisk. Här förutsätts 

dock att konen inte rubbas eller blir utsliten. Dock slits samtliga ingående 

komponenterna inte lika mycket som i koncept 1 där det krävs ett vist 

spel mellan komponenterna. En annan god egenskap är att konkopplingen 

inte bygger mycket i totallängd förutom konen på del 1 som bygger en 

viss längd beroende på vilken styrka som krävs. 

Den största nackdelen är om det skulle komma orenheter på någon av 

konerna. Detta skulle leda till att effektiviteten hos konkopplingen sjunker 

drastiskt då det förutsätts att den statiska friktionen aldrig överskrids. 

Känsligheten beror på längden av konen och dess vinkel. 

Svårighetsgraden ökar därtill jämfört med koncept 1 eftersom att 

konkopplingar har snäva toleranser samt att gängorna måste stämma 

överens. Däremot är det möjligt att tillverka sådant i en 3D-skrivare utan 

större svårigheter. Dock kan det uppstå andra problem som 

hållfasthetskrav på konstruktionen och funktionen i konkopplingen. 

Detta koncept kommer innebära en viss viktökning jämfört med koncept 1 

p.g.a. att detta koncept rent geometriskt är identiskt till koncept 1 

förutom att konerna behöver mer gods för att uppnå en statisk friktion. 

Detta limiterar även utrymmet för kablar och dylikt. Även detta är också 

beroende på konens gods, längd och vinkel. 

Potentiella fördelar 

 God precision 

 Bygger lika mycket som koncept 1 i längd bortsett från del 1 

 Ingen rotationslåsning 

 Förmodas klara sig bättre mot förslitningar än koncept 1 

Potentiella nackdelar 

 Känslig för orenheter 

 Komplicerad tillverkning 

 Svårbedömt om konkopplingar fungerar om den skrivs ut i en 3D-

skrivare 

 Dåligt med utrymme för kablar och dylikt 

 Högre vikt i jämförelse med koncept 1 
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2.3 Koncept 3 ”Klokoppling” 

 

Bild 3 ”Klokoppling”. 
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Klokopplingen (bild 3) hämtar en del funktionalitet från 

bajonettkopplingens utförande. Dock utan någon förgrundande research 

om hur en bajonettkoppling fungerar eller vilka beräkningar den bygger 

på. Klokopplingen låser kopplingen åt ett håll i rotationsled sedan tar 

konen upp yttre rubbningar och ger kopplingen en ytterst stark stabilitet. 

Klorna bidrar till ett snabbt låsningsutförande av två delar. Med mindre än 

ett kvarts varv kan man koppla del 1 och 2 med varandra. Jämfört med 

de andra koncepten är låsningen hos detta koncept den snabbaste. 

Nackdelen med klokopplingens relativt enkla låsningsmekanism är 

rotationslåsningen därför att även om klorna låser kopplingen mot rotation 

motsols så kommer kopplingen vara svagare för rotation medsols. Om 

roboten behöver utföra en rörelse som sker medsols då del 3 är fastspänt 

eller i låst läge så kan kopplingen komma att låsas upp. Man skulle kunna 

lösa detta med någon form av stopp som kilas fast igenom kopplingen. 

Sedan för att låsa konen krävs ett tryck och detta tryck kan i förhållande 

till vad roboten klarar av och jämfört med de andra koncepten bedömas 

som högt. 

Detta koncept är komplicerad att tillverka även om man skulle sätta alla 

rundningar till 10 mm. Med detta kommer dessutom en kostnadsfråga där 

svaret i pris blir relativt hög. 

Potentiella fördelar 

 Robusta kopplingar 

 Snabb rotationslåsning 

 Enkel rotationslåsning 

Potentiella nackdelar 

 Komplicerad att tillverka 

 Hög tillverkningskostnad 

 Trög eller hög vikt för låsningen hos konen 
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3.0 Faktainsamling 
Under faktainsamlingen använde gruppen sig främst av internet för att 

söka efter fakta och information. Gruppen gjorde dessutom ett 

studiebesök där de fick en stor informationsbas att grunda och 

vidareutveckla koncept och idéer. Mest av allt har gruppen använt sig av 

olika faktablad, manualer och dokument som finns tillgängliga genom 

företag. 

3.1 Studiebesök 
Den del under faktainsamlingen som bidrog mest till varför koncept 2 (se 

2.2 Koncept 2 ”Konkoppling”) gick vidare var studiebesöket som gruppen 

gjorde. Det föll relativt naturligt för gruppen att göra minst ett 

studiebesök. Detta för att ställa frågor och samtidigt få se aktuella 

maskiner och konstruktioner på verktyg till dem. 

3.1.1 ABB i Västerås 

Studiebesöket som gruppen gjorde var på ABB i Västerås, Motors and 

Generators, Synchronous Machines, där de tillverkar och monterar 

generatorer. Detta skedde tisdagen den 27 maj 2014 från klockan 13:00 

till 16:00. 

 

Bild 4 Elmotorgatan 2 i Västerås, Synchronous Machines. 
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Gruppen blev först bemött av Jens Åberg som visade runt i hela 

verkstadens olika delar samt beskrev dem. I en av avdelningarna stod det 

två CNC-robotar tillverkade av ABB själva. Deras arbeten var att placera 

flänsblad i statorerna med en uppsättning av tre olika verktyg som 

använder sig av vakuumsug. Att byta verktyg på dessa robotar tar 

ungefär 40 sekunder och sker manuellt. Verktygen är speciellt utformade 

och designade för den specifika uppgiften. Företaget som har monterat 

robotarna heter ”Löfqvist Engineering”. 

 

Bild 5 En ABB-robot med liknande funktion och form som den på ABB i Västerås. 

Gruppen var inte tillåten att fotografera i verkstaden (http://www.lofqvist.se/, u.d.). 

3.1.2 Informationsdel 

Håkan Larsson var näste man på tur att guida gruppen. Håkan visade 

ABB:s uppsättning av verktygschuckar, verktygslåsningar för olika 

maskiner, svarv-, fräs- och borrverktyg. Han delade dessutom med sig av 

sin erfarenhet för varje del och maskin. Nedan följer en kort 

sammansättning av hans genomgång. 
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Bild 6 Morsekona eller ”ISO-50 kona” (http://www.verktygonline.se/, 2014). 

Relativt vanligt förekommande konstruktion för en koppling till en 

pelarborr är den s.k. ”ISO 50 konen” eller ”Morsekona” (bild 6). 

Morsekonens låsning sker enbart med hjälp av konen då den har en 

speciell vinkel som gör att den fastnar med hjälpa av friktion i den 

motsvarande infästningsdelen. Sedan finns det spår i änden mot verktyget 

av konen som skapar en rotationslåsning. Äldre Morsekonor har även en 

gänga som sitter istället för den röda plastkåpan. Gängan är då till som en 

säkerhet att konen verkligen är låst och inte kan ramla ur. 

 

Bild 7 ”Walter Prototype ConeFit” (http://www.directindustry.com/, 2014). 

En annan kopplingslösning som är relativt ny på marknaden enligt Håkan 

Larsson var ”Walter prototyp” (bild 7). Precis som koncept 2 så är det en 

konkoppling. Men i detta fall har konan en grov gänga där det inte är 

gängan som låser fast utan den vertikala ytan där konen är som tjockast 

mot infästningsdelen som låser ihop verktyget med hjälp av friktion. Värt 

att notera är skalan för detta verktyg som endast är c:a 40 mm i längd. 
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Bild 8 ”Jahrl Chuck” (http://spvspintec.se/, 2014). 

Jahrl Chucken (bild 8) är en snabbväxelchuck som fungerar lite som en 

industriell luftkoppling. En hylsa dras över ett par kulor som går in i var 

sitt spår under hylsan där en motsvarande del har gropar som kulorna 

lägger sig i och låser ihop anordningen. För att låsa upp chucken så måste 

man manuellt föra hylsan bakåt som gör att delarna kan flyttas isär. Även 

här används någon form av kona i konstruktionen som medför stabilitet. 

 

Bild 9 ”Coromant Capto” (http://www.directindustry.com/, 2014). 

Den sista kopplingen som gruppen kollade på heter Coromant Capto (bild 

9). Överstående kopplingar förutom Capto är mekaniska medan denna är 

hydraulisk. Hålet i mitten av denna koppling har ett spår längst väggen 

där det, i fästningstillfälle, skjuts in ett hydrauliskt stopp som låser fast 

kopplingen inifrån. Verktyget har formen av en trigon vilket gör att hela 

utförandet blir ytterst stabilt och väldigt svårt att påverka både axiellt som 

radiellt. 

  



 

17 

 

4.0 Verktygsväxlaren 

 

Bild 10 Verktygsväxlaren i CAD. 

Gruppen valde att ge verktygsväxlaren (bild 10) sitt namn då den 

huvudsakliga uppgiften är att växla verktyg för roboten. Sedan har varje 

ingående del (ritning 1) ett separat namn där gruppen försökt använda så 

logiska namn som möjligt. 
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Ritning 1 Sprängskiss på verktygsväxlaren. 

4.1 Prototypen 

 

Bild 11 Verklig bild på prototypen. 

En av projektets viktigaste punkter i uppgiftsbeskrivningen och de direktiv 

som gruppen fick av uppdragsgivaren var att skapa en prototyp (bild 11). 

Prototypen bör inte förväxlas med slutprodukten då prototypen inte 

nödvändigtvis har de egenskaper som förväntas hos slutprodukten. Dock 

är prototypen i sin helhet en approximativ version av slutprodukten. 
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Bild 12 F.v. sensorverktyg, greppverktyg och verktygsport. 

 

Bild 13 F.v. sensorverktyg, greppverktyg och verktygsport. 
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4.1.1 Verktygsport, sensorverktyg och greppverktyg 

 

Bild 14 F.v. verktygsport (del 3), sensorverktyg (del 5) och greppverktyg (del 10). 

A1. Detta är infästningen för hela verktygsväxlaren därför måste 

skruvförbandet kunna överföra robotens fulla belastningar. Se 

beräkningar för förband A1 och A7 för närmare specifikation (se 7.2 

Beräkningar). Förbanden är dimensionerade för att uppta samma 

vridmoment. De böjmoment (normal till vrid) som kommer uppstå 

har ansetts som triviala i jämförelse med förspänningskrafterna i 

skruven och har därför inte behandlats närmare. Skjuvkrafterna blir 

likaså trivial tack vare A2. 

A2. Förlängningen neråt som syns här är för montering av kopplingar. 

Det är inte optimalt att här använda sig av samma kopplingar som 

för det andra konerna, då det skulle göra att utrymmet som krävs 

bakåt i robotarmen blir en direkt förlängning av de hävarmar 

roboten arbetar med. Däremot är det ett kriterium att hålla 

verktygsporten så modulär som möjligt. Att standardisera delar som 

används på flera platser är därför att föredra. 

A3. Då Del 8 måste kunna träs över A6 så krävs här både ett avslut för 

gängan och en användbar fästyta för del 6. Detta medför en 

förlängning av hela verktyget för att hylsorna skall kunna ha en viss 

frigång från del 6. 

A4. Då projektet inte närmare behandlar vilka sensorer som bör vara 

kompatibla med Del 5 och 6 finns det en svårighet i att estimera 

utrymmeskraven för dessa. De avlånga hålen i mitten är till för 

kablage, framför allt ström, till självaste sensorn. 

A5. Som tidigare nämnts i A3 måste det finnas ett avslut för gängan och 

plats för del 6. Detta gör att en ansats för centrering av hylsan (del 

7 och 8) krävs, för att säkerställa att axialkraftskraven uppfylls. 

Utan ansatsen hade inte konan fått samma infästning varje gång 

den monteras.  

A6. Denna fläns överför all axialkraft som genereras i gängan ner till 

konen. Här finns det en viss risk för spänningskoncentrationer som 
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är svårberäknade i ett FEM-program. För att dimensionera 

tjockleken på flänsen här har polynomgraden ökats markant. Detta 

ger en bättre estimering av spänningarna men det är fortfarande en 

konservativ bedömning, då trycket som har använts på konerna 

under analysen har varit Pmax (se 7.2 Beräkningar). Att säkerställa 

att flänsen håller för utmattning kräver empiriska tester och detta 

har projektet avgränsat sig ifrån. 

A7. Se A1. 

A8. Gränssnittet mellan verktyget och greppverktyget (del 10) är som 

tidigare nämnts svårdefinierat. Därför finns det två olika alternativ 

att dra pneumatik och ström. 

4.1.2 Hylsor 

 

Bild 15 F.v. innerhylsa (del 7) och ytterhylsa (del 8). 

B1. Den invändiga gängan används för att generera den axialkraft som 

behövs för att fästa konerna. 

B2. Ytan som skall fästas med ett limförband. Se beräkningar för 

motivation. Anledningen till att detta är två delar istället för en är av 

monteringsskäl. Då vi har modularitet som ett kriterium att ta 

hänsyn till så bör alla delar använda samma gränssnitt. I sin tur 

kräver detta att del 5 är större vid honändan än vid hanändan. Det 

blir då omöjligt att montera dessa i ett stycke eftersom att det i så 

fall inte hade funnits någon fläns för kraftöverföringen. 

B3. Fläns för centrering gentemot A5. Se A5. 

B4. Dessa fyra spår är till för att överföra det åtdragningsmomentet som 

behövs för att låsa gängan. Givetvis hade det varit mer vikteffektivt 

om de vore inverterade och hela del 8 var tunnare i godset överlag 

men av rent tillverkningsmässiga skäl valdes den här utformningen 

istället. 



 

22 

 

4.1.3 Pneumatiska kopplingar 

 

Bild 16 F.v. pneumatisk koppling för verktygsport (del 1), sensorverktyg (del 4), 

greppverktyg (del 9). 

C1. Det korta avståndet mellan del 3 och 5 samt del 3 och 10 gör att del 

1 kräver en mycket kort hals. Detta försvårar tillverkningen något 

men är nödvändigt för att verktygsporten i helhet skall bygga så lite 

i längd som möjligt. 

C2. Del 1, 4 och 9 är konstruerade för ett pneumatiskt system med 

slangar som är 4 millimeter i innerdiameter. Följs detta vid 

utformningen av robotens pneumatiska system skall flödet gå 

förhållandevis jämnt genom kopplingarna med undantag för de små 

och oundvikliga turbulenta friktionerna som kommer uppstå i själva 

övergången mellan kopplingarna (Dahlvig, 1998). 

C3. Gruppen har valt att följa det specifikationer och råd de fått från 

Trelleborg Sealing Soulutions AB. Se ”O-ring calculator.pdf” för en 

närmare beskrivning. 

C4. Det krävs infästningar för den pneumatiska överföringens start- och 

slutpunkt i verktygsväxlaren. Därför valdes en R 1/8 tumsgänga då 

det finns många standardlösningar som kan användas till den. 
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4.1.4 Elektriska kopplingar 

 

Bild 17 Elektrisk koppling. 

D1. Monteringsytor för elektriska kontaktringar. 

D2. Monteringsytor för kolborstar.  

D3. Kontaktyta för limfog mellan del 2 och pneumatiska kopplingar (del 

1, 4 och 9). 

D4. Kontaktyta för limfog mellan del 2 och verktygsport, sensorverktyg 

och greppverktyg (resp. del 3, 5 och 10). 

Den elektriska kopplingen är utformad för att överföra ström mellan 

verktygsväxlarens delar. Lösningen sker med hjälp av kolborstar och 

kontaktringar som för strömmen vidare genom verktygsväxlaren. 

Eftersom det står i avgränsningar att gruppen inte skall tillverka elektriska 

komponenter så har vi heller inte färdigställt denna komponent. Istället 

har gruppen utformat en plattform för montering av räls och kolborstar. 

4.2 FEM-analys 
Samtliga FEM-analyser har endast gjorts på sensorverktyget då det är 

belastat från två olika håll till skillnad från greppverktyget och 

verktygsporten. Sensorverktyget är den högst belastade komponenten. 
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Figur 2 Bilden visar FEM-modellens infästningar (blå) och belastningar (orange). 

Beräkningarna i denna analys är gjorda på medeldiametern från en 

standard gänga ISO M48 med 1,5 stigning d.v.s. 47,026 millimeter (se 

7.2 Beräkningar) (Lindström, et al., 2000). I övrigt följer den precis 

samma mått som på ritningen (se 7.1 Ritningar, ritning 3) med undantag 

för rundningarna på samtliga hörn som är 0.5 millimeter för att undvika 

singulariteter i de individuella elementen. Den övre infästningen (figur 2) 

tar endast upp de axiella krafterna för att på så sätt simulera gängan som 

ger upphov till det tryck som enligt överslagsberäkningarna hamnar på 

konens yta. 
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Bild 18 Detta är en simulering gjord i Creo 2.0 Simulate. F.v. visas spänningen, 

förflyttningen och töjningen i sensorverktyget. 

Analysen är helt godkänd i programmets inbyggda s.k. ”Simulate 

Diagnostics” som kördes i samband med simulationen. Den maximala 

spänning på 20 till 25 megapascal (bild 18) är approximativ och godkänt 

för vanligt aluminium som har en sträckgräns på c:a 40 megapascal 

(Lindström, et al., 2000). Deformationerna i sensorverktyget är dessutom 

små enligt programmet.  

De radiella krafterna som verkar i sensorverktygets kon expanderar inte 

konstruktionen nämnvärt. Med liten deformation ges också liten spänning 

enligt: 𝛿 =
𝑁∗𝐿

𝐸∗𝐴
      och  휀 =

𝜎

𝐸
 (Lindström, et al., 2000) 

Dessa två formler som egentligen härstammar från samma 

deformationsmodell gäller givetvis bara i generella fall, däremot är det 

tillräckligt för att anta att vi har en större säkerhetsfaktor än 35 45⁄ . 

4.3 Tillverkningsprocessen 
För tillverkningen av prototypen har gruppen använt sig av två 

verkstäder: Campus Telges verkstad i Södertälje och Anders Brolin ABs 

verkstad i Enköping.  

4.3.1 Verktygsport, sensorverktyg och greppverktyg 

Tillverkningen av verktygsporten, sensorverktyget och greppverktyget har 

gjorts i en och samma inspänning för att få samma centrum på konen och 

gängan. Anledningen till detta är för att kunna säkerställa ett jämnt tryck i 

hela konen och för att sedan få det låsningsmomentet som krävs för 

funktionen i helhet. Utöver detta har gruppen haft svårigheter med att 

tillverka bl.a. flänsarna för hylsorna och den utvändiga konen för 

sensorverktyget. Detta för att Campus Telges verkstad saknade de 

verktygshållare och svarvbommar som krävdes.   
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Ytfinheten kan inte säkerställas efter bearbetningen då svarven som 

användes inte hade någon matning med ställbar vinkel vilket gjorde att 

matningen för konerna utfördes manuellt. 

4.3.2 Hylsor 

Gruppen hade inte tillgång till skär för invändiga gängor på verkstaden i 

Campus Telge och kunde då använda Anders Brolin ABs verkstad i 

Enköping. Gruppen tillverkade därför samtliga hylsor där för att 

säkerställa passformen för limfogen mellan detaljerna. Gruppen följde 

Sandvik Coromants anvisningar om gängtillverkning (Sandvik Coromant, 

u.d.). 

4.3.3 Pneumatiska kopplingar 

Problemen som uppstod med att tillverka de pneumatiska kopplingarna 

var att insidan av verktygsporten, sensorverktyget och greppverktyget 

bygger olika mycket längd. Det var viktigt att få till längden på de 

pneumatiska kopplingarna så att det går att låsa ihop verktygsväxlaren 

och att delarna går ihop ordentligt.   

Toleranserna för alla tre kopplingarna har uppnåtts och den enda 

svårigheten har varit att Campus Telges verkstad har haft ont om mindre 

och smalare skär för att tillverka finare geometrier. Detta ledde till att 

gruppen fick slipa till ett snabbstål för att göra spåret i kopplingen. Detta 

ska däremot inte ha skapat några problem då toleranserna där ligger på 

tiondelsmillimeter och inte hundradels- eller tusendelssmillimeter. 

4.3.4 Elektrisk koppling 

Projektbeskrivningen ger direktiv om att gruppen avgränsar sig från att 

utforma eller konstruera elektriska komponenter då det inte faller under 

gruppens kompetensområde. Därför valde gruppen ganska tidigt att inte 

tillverka dessa komponenter på samma sätt som de andra utan istället 

använda sig av en 3D-skrivare. Fördelen med att använda en 3D-skrivare 

är att materialet som detaljerna skrivs ut i har en låg konduktivitet vilket 

är något som gruppen också vill uppnå. 

4.4 Test av prototyp 
Gruppen har utfört ett test på prototypen för att prova den. Gruppen hade 

som grundidé att göra fler än ett test men eftersom gruppen inte beviljats 

tillgång till skolans lokaler under projektets gång har det beslutats att 

göra endast ett test.  
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Bild 19 Illustration av testet som utfördes på verktygsporten och greppverktyget. 

Testet har utförts på kopplingen mellan verktygsporten och 

greppverktyget för att undersöka låsningsmomentet mellan detaljerna. 

Verktygsporten (2) monterades (bild 19) på en träskiva (1) och spändes 

upp lodrätt i ett skruvstycke. Därefter monterades en slangklämma (4) på 

greppverktygets (3) hylsa. Med en tving på slangklämman ställde gruppen 

in längden från rotationscentrum (6) och applicerade en vikt för att få det 

önskade åtdragningsmomentet. På samma sätt monterades ytterligare en 

slangklämma (5) på den yttre cylindriska delen av greppverktyget för att 

sedan applicera ett moment medsols och motsols tills gängan släppte. 

Försök Motsols Nm Medsols Nm 

1 5.5 11 

2 5 10* 

3 4.5 10* 

4 5 10* 

5 5 10* 
Tabell 1 Åtdragningsmomentet testades med 3,2 Nm och låsningsmoment redovisas då 

motsols eller medsols för varje försök. *momentet blev väldigt stort i försök 1 så därför 

valde gruppen att inte använda moment högre än 10 i de nästkommande försöken 

Överslagsberäkningarna (se 7.2 Beräkningar) har missat ett faktum vad 

gäller utformningen av konan och gängan, nämligen friktionsöverföringen 

mellan hylsa och greppverktyg. Detta gör att flänsen som håller upp 

hylsan kan överföra tillräckligt mycket moment och vridning för att lossa 
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gängan innan konen. Testerna (tabell 1) är utförda utan smörjning på 

flänsen för att hålla produkten mer underhållsfri. Värt att påpeka här är 

däremot att testerna är utförda utan smörjning på flänsen för att hålla 

produkten mer underhållsfri. Detta är däremot inte ett måste och med 

smörjning borde resultaten här bli bättre. I värsta fall så krävs det ett 

axiellt glidlager mellan fläns och hylsa vilket inte alls är omöjligt att 

implementera i en senare version av produkten (D&E Glidlager 

Specialisten, u.d.). 

Det finns även en risk att slangklämman som är monterad på hylsan ökar 

friktionen i gängan genom att deformera denna i ϕ -led. Detta skulle då 

också föra med sig en deformation i radiell riktning som då påverkar 

toleranserna mellan ytter och innergänga. 
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5.0 Verktygsmagasin 

 

Bild 20 Verktygsmagasinet syns till vänster i bild och sedan till höger hur utförandet 

skulle se ut om sensorverktyget var monterad. 

För att simplifiera verktygsmagasinet så långt som möjligt har den 

designats på så vis att den skall gå att tillverka från ett stycke plåt. I brist 

på vattenskärsmaskiner så har däremot ingen prototyp av detta skapats. 

Det modulära verktygsmagasinet (bild 20) har endast skapats i form av 

CAD-filer och är utformad efter verktygsväxlaren i detta projekt. Genom 

att placera ut verktygsmagasin i rad kan man konstruera så stort eller litet 

magasin som önskas. Därefter kan man placera ut de sensorverktygen 

med tillhörande sensorer och de greppverktyg med tillhörande verktyg 

som man kan tänkas behöva för att ge roboten olika valmöjligheter till 

uppsättningar. Detta leder i sin tur till att roboten kan utföra flera olika 

uppgifter utan manuell inverkan på uppsättningen hos roboten eller 

verktygsväxlaren. 

1. Denna längd kan ändras för att föra utrymme för bredare verktyg 

om så skulle behövas. 

2. Fläns för åtdragning av hylsans gänga. 

3. Fasad ingång för förenklad avläggning av verktyg. 

4. Fackverkskonstruktion för att minska vikt men behålla stabilitet. 

5. Infästningshål för att kunna monteras på t.ex. en kabelbrygga. 
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6.0 Slutsats och Resultat 
Projektet har fullföljts och uppfyllt samtliga mål och kriterier som ställts 

upp under projektbeskrivningen. Överlag så slutfördes huvuduppgiften 

vilket var att skapa en prototyp. Gruppen har även presterat över 

förväntan vad gäller gruppens kompetensområde för framförallt den 

elektriska kopplingen då denna uppgift inte finns med i 

projektbeskrivningen. De största problemet som gruppen ställdes inför var 

att hitta verkstäder för tillverkningen av prototypen. Gruppens har trots 

detta lyckats tillverka en prototyp. 

De mätbara mål som ställdes upp i projektbeskrivningen har fullföljts: 

 

Bild 21 Beräkning i Creo 2.0 Simulate av verktygsväxlarens totala vikt 

 Hela verktygsporten väger 231 gram (bild 21) vilket inte överstiger 

1000 gram (5 procent av robotens egenvikt). 

 Roboten kan med denna verktygsväxlare samt verktygsmagasin 

byta verktyg automatiskt. 

 Det går att koppla fler än en sensor på verktygsväxlaren. 

 Tillverkningstiden tog inte mer än totalt 5 arbetsdagar vilket är 

mindre än det som allokerades i tidplanen. 

 Gruppen har tillverkat en fungerande prototyp enligt de riktlinjer 

som angivits. 

Områdena som gruppen anser att det krävs vidareutveckling är gängorna 

på verktygsväxlaren, axialglidlager mellan hylsan och flänsen på 

greppverktyget och sensorverktyget, den yttre hylsans utformning för att 

få mindre vikt och den elektriska kopplingens utformning.  
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Gruppen är nöjd med projektets utförande och utkomst. Visionen om att 

skapa en noggrann prototyp som är närliggande en slutprodukt 

uppnåddes enligt gruppen samt de förväntningar som gruppen hade på 

resultatet av projektet har överträffats på många plan. 
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7.0 Appendix 

7.1 Ritningar 

 

Ritning 2 Verktygsport 
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Ritning 3 Sensorverktyg 



 

34 

 

 

Ritning 4 Greppverktyg 
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Ritning 5 Pneumatisk koppling sensorverktyg 
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Ritning 6 Pneumatisk koppling verktygsport 
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Ritning 7 Pneumatisk koppling greppverktyg 
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Ritning 8 Inre hylsa 
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Ritning 9 Yttre hylsa 
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Ritning 10 Elektrisk koppling 

 



 

41 

 

7.2 Beräkningar 

 

Bild 22 Kopia av beräkningar sida 1 
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Bild 23 Kopia av beräkningar sida 2 
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Bild 24 Kopia av beräkningar sida 3 
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Bild 25 Kopia av beräkningar sida 4 
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7.4.2 Loctite 601 Technical Data Sheet 
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