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This thesis is about a robotic tool concept to be used in Uppsala
University to automate a particular task. The task is to insert a
threaded plastic rod through 210, respectively 260, one millimetre
thin steel plates. After inserting the plastic rod, the rod needs to be
tightened with a flat washer and a screw-nut.
The project started by trying to understanding every step of the task,
which was being performed by manual workers. After
understanding all of the steps that go in to mounting a plastic rod
through all those steel plates, made it possible to design a robotic
tool that should work
Tests were performed to see what method could be used to mount
and tighten the screw-nut. A quality control model was constructed
to see what properties that was most desirable in the robotic tool.
Three different concepts were designed on how the robotic tool
could perform the said task. By comparing the concept tools with
the desirable properties, it was possible to choose one tool design
and pick several components to construct the said out robotic tool in
a Cad program. With the price calculation for components selected,
the robotic tool would cost around 15,000 SEK if it was
manufactured.
The final stage of the robotic tool was then implemented in a
simulation program, to see and calculate the time each motion of the
mounting operation would take. It showed that when it was
mounting on 210 thin steel plates it took 126 seconds and for 260
thin steel plates it took 106 seconds.
This robotic tool in this thesis is a concept design on how the
robotic tool could look like and how it could work. The design of
the tool is not optimal, but it is a design which could perform said
task by being used with an industrial robot.
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Examensarbete: Virtuell design på robotstyrt monteringsverktyg

Sammanfattning
Detta examensarbete handlar om att konstruera ett monteringsverktyg som ska monteras på en
ABB industrirobot IRB6000 S3 M91 och användas vid Uppsala Universitet för att
automatisera ett arbetsmoment. Arbetsmomentet är att införa en gängad plaststång och muttra
fast den genom 210 st respektive 260 st tunna statorplåtar.
Arbetet började med att förstå det olika momenten som behövdes för att utföra
arbetsmomentet manuellt. För att se den manuella monteringen, gjordes ett besök på
tillverkningsverkstaden i Lysekil, där möjlighet gavs att se och förstå den manuella montering
som utfördes.
Efter besöket utfördes olika tester för att avgöra vilka metoder som fungerar för att kunna dra
åt muttern mot statorplåtarna. Ett kvalitetshus användes med kundens önskemål, för att
värdera fram rätt produktegenskap på monteringsverktyget.
Olika konceptkonstruktioner på hur monteringsverktyget skulle kunna utföra arbetet
designades och jämfördes med monteringstesterna samt kvalitetshuset för att slussa bort det
svaga verktygsidéerna. Komponenter valdes ut för det utvalda verktygskoncept och en slutlig
design utfördes på en Cad-konstruktion. Med prisuträkning för det komponenter som valdes,
skulle robotverktyget kosta omkring 15 000 kr om den tillverkades.
Monteringsverktyget applicerades senare på ett robotsimuleringsprogram (Robotstudio) och
simulerade hur roboten skulle kunna jobba med monteringsverktyget, för att sedan kunna
kalkylera den tid som skulle behövas för att utföra hela arbetsmomentet med en industrirobot.
Det visar att arbetet skulle ta ca 124 sekunder för 210 st statorplåtar, och ca 106 sekunder för
260 statorplåtar.
Då arbetet är utfört är detta bara ett förslag på hur monteringsverktyget skulle kunna se ut och
vilka komponenter som skulle kunna användas. Examensarbetet visar inte ett optimalt
monteringsverktyg, utan ett koncept på ett verktyg som skulle kunna utföra arbetsmomentet
med hjälp av en industrirobot.

Nyckelord: Examensarbete, Vågkraftverk, Robotverktyg, Monteringsverktyg,
Verktygsdesign, Robotprogrammering
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1 Inledning
Arbetet är utförd för att undersöka om det var möjligt att automatisera ett specifikt
arbetsmoment men hjälp av ett skräddarsytt monteringsverktyg och en ABB industrirobot IRB
6000 S3 M91. Beställaren av arbetet (Uppsala Universitet) ville se om arbetsmomentet går att
automatisera för att senare kunna implementera verktyget i en robotcell. Detta arbete har inte
tidigare utförts av de inblandade parterna, vilket gör detta till ett spännande projekt då tidigare
lösningar till problemet är okända.
Rapporten består av två delar. Den första delen inkluderar förstudie och konceptgenerering
och den andra delen innefattar komponentval för det slutliga monteringsverktyget och
funktionen på monteringsverktyget. Arbetet är upptalat på detta sätt för att läsaren lättare ska
kunna förstå hur monteringsverktyget fungerar.
Det som har gjort projektet särskilt intressant är de olika verktygsidéerna som genererades
under konceptframtagningen. Då det visar att det finns flera sätt att utföra samma
arbetsmoment.

1.1 Bakgrund
Människor har blivit mer kreativa att hitta flera och olika sätt att använda generatorer för att
generera elektrisk energi.
Det finns tre problem med alla typer av energikraftverk och det första är att de kostar väldigt
mycket att tillverka. Det andra problemet är att tillverkningshastigheten av kraftverk oftast
väldigt låga. Det tredje och sista problemet är att det kräver hög precision för att få
kraftverken att vara så pass effektiva som möjligt. Dessa problem gör att de olika
tillverkningsprocesserna av kraftverken tar tid och det är svårt att dem ekonomiskt lönsamma.
Ett exempel på en av dessa är vågkraftverk vilket diskuteras nedan.
Seabased är ett avknoppningsföretag från Uppsala Universitet vars uppdrag är att
kommersialisera universitetets vågkraftsteknik. Målsättningen är att kunna
kostnadseffektivisera tillverkningen av vågkraftverk för att göra det ekonomiskt lönsamt. För
att nå sina mål har Seabased bestämt sig för att automatisera tillverkningsprocessen i så stor
utsträckning som möjligt. För att kunna åstadkomma det vill de ha robotar som gör arbetet. På
Uppsala universitet strävar man efter att hitta lösningar för att kunna automatisera delar av
tillverkningen. Målet är att få fram en produktionslina som använder sig av robotar för att
tillverka olika delar av generatorn, och sedan montera allt vid slutet av produktionslinan för få
ett fullt fungerande vågkraftverk.
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1.2 Vågkraft
Ett vågkraftverk fungerar så att translatorn som man ser i figur 1.2, är i mitten av 9 stycken
statorpacket som är uppbyggd av statorplåtar och lindad med kabel. Translatorn har en vajer
som är monterad på en boj och bojen flyter på havsytan. När havsvågorna kommer så rör sig
bojen upp och ner, vilket i sin tur rör translatorn med en vertikalpendelrörelse vilket inducerar
en spänning i statorlindningen. Om man kopplar samman ett antal vågkraftverk med varandra
som i figur 1.1, så kan man komma upp till en högre och jämnare uteffekt. Genom att ha
vågkraftverksfarmer, med hundratals sammankopplade vågkraftverk, så kan man utvinna
billig grön energi. (Lysekilsprojektet, 2013)

Figur 1.1 Vågkraftverk farm hämtad från Uppsala
Universitet.se

Figur 1.2 Vågkraftverk hämtad från
Uppsala Universitet.se Ellära Lysekil
projektet
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1.3 Önskemål
Uppsala Universitet vill se om det är möjligt att utföra arbetsmomentet med hjälp av ett
automatiskt monteringsverktyg och en industrirobot.

1.4 Avgränsningar
Arbetet har avgränsningar på grund av tidsbrist, då det skapas en virtuell design av
monteringsverktyget och en simulation av arbetsmomentet med en simulering program (ABB
robotstudio).

1.5 Huvudsyfte
Arbetets huvudsyfte är att designa ett monteringsverktyg som med hjälp av en industrirobot
kan införa en gängad plaststång genom 210 st respektive 260 st tunna statorplåtar och dra fast
dem mot statorplåtarna.

1.6 Delfrågor
Studien har tre delfrågor:
1

Kommer monteringsverktyget kunna införa den gängade plaststången och muttra den med
planbrickor eller kommer det krävas att dela upp monteringsverktyget i flera olika verktyg
som var och en utför ett huvudmoment?

2

Är slutprodukten möjlig att kunna arbete självständigt och utföra det nödvändiga
arbetsmomentet i en riktig statorpaketsmontering?

3

Hur skulle det slutliga monteringsverktyget jämföras med den manuella monteringen?
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2 Konceptdesign (Del 1)
Denna del av rapporten handlar om övergripande förståelse av monteringsproblemet och olika
koncept för att kunna automatiserad arbetet.

2.1 Metodik
Nedan ges ett kort beskrivning på hur arbetet har utförts för att hitta en fungerande lösning
som fyller beställarens alla önskemål.
2.1.1 Förstudie/datainsamling
För att kunna designa ett monteringsverktyg så utfördes en grundläggande
undersökning av olika verktyg och komponenter som används inom
tillverkningsindustrin. En grundläggande förståelse av tidigare robotverktyg som
Uppsala Universitet har i sina robotlabb. Hur verktygen fungerar och vilka design
lösningar som valdes för att kunna konstruera robotverktygen i Uppsala Universitets.
Kontakt med olika leverantörsföretag av utrustningskomponenter har tagits och tester
utfördes för att kunna studera vad som skulle kunna fungera.
2.1.2 Olika monteringsmetoder
Olika monteringsmetoder utfördes för att montera muttern på den gängade
plaststången. Det gjordes för att studera det mest effektiva sätt att dra åt muttrar.
2.1.3 Beställarens optimerade verktyg
Genom att använda ett kvalitetshus kan man hitta de exakta egenskaperna beställaren
vill ha i verktyget och anpassa konceptframtagningen efter de egenskaperna.
2.1.4 Verktygskoncept
Med hjälp av kvalitetshuset och tidigare datainsamling så var det möjligt att kunna
hitta de faktorer som är nödvändiga i den automatisera arbetsmomentet och den
tidigare informationen användes för att komma fram med olika verktygskoncept.
2.1.5 Utslussning av verktygskoncept
Genom att använda kundkrav och jämföra dem med verktygskonceptet var det möjligt
att välja ett koncept som skulle passa beställaren på bästa sätt.
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2.2 Förstudie/datainsamling
Ett förarbete har utförts för att få förståelse över vad den förfogande tillverkningsindustrin
erbjuder.

2.2.1 Montering idag
För att få hela tillverkningsprocessen att bli automatisk har Seabased beslutat att automatisera
ett arbetsmoment i taget. En del av tillverkningsprocessen är att stacka den smalare
statordelen som består 210 st statorplåtar och stacka det breddare statordelen som består av
260 st statorplåtar.
Statorplåtarna är placerade i en specialtillverkad statorplåtsvagga. För att statorplåtarna ska
vara stabila motvarandra så införs och monteras det åtta gängade plaststänger genom den
smalare statordelen respektive breda statordelen. Arbetsmomentet kräver hög noggrannhet,
och därför måste arbetet utföras med höga precision. Hela arbetsmomentet består av två olika
delmoment, ett där tunna statorplåtar stackas mot varandra med noggrannhet och det andra
delmomentet är montering av gängad plaststänger i statorplåtarna. Hålet i statordelarna är
Ø9mm och gängade plaststången är Ø8mm så åker gängade plaststången enkelt in utan att den
fastnar i statorhålen.
Stackningen av statorplåtar är ett tidigare arbete som har en automatiserad lösning med en
verktygsprototyp monterad på en industrirobot. Montering av gängstänger behövs i
robotcellen för att cellen ska kunna vara så självständig som möjligt.
Automatiserade arbetsmomentet kommer att utföras av ett skräddarsytt monteringsverktyg
som ska vara monterad på en ABB S3 IRB 6000 Robotsystem som går att se i figur 2.1. I
figur 2.2 finns ett lastdiagram på roboten där man kan se att roboten klarar av en bas vikt på
100kg (ABB robotics, 1991).

Figur 2.1 Lastdiagram för IRB 6000

Figur 2.2 Golvmonterad IRB 6000 robotsystem
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2.2.2 Manuell stackning
I figur 2.4 finns en bild av statorplåtarna som används under monteringsprocessen. De
kommer till verkstaden i stora trälådor, och plockas upp manuellt av två montörer som tar tag
i vardera änden av statorplåtarna och förflyttar plåtarna för hand till statorplåtsvaggan som
kan ses i figur 2.3. Det som avgör hur lång tid det tar att fylla den specialtillverkade
statorvaggan med 210 st respektive 260 st statorplåtar beror på hur många statorplåtar
montörerna plockar åt gången. Detta kan variera mellan 5-10 st/gång. Statorplåtarna är ca 2 m
i längd och 1mm i tjocklek, med en bredd på ca 15 cm och de väger ungefär 1 kg styck.
Geometrin gör att de är väldigt bräckliga. Det kräver att man lyfter ett minimum av fyra
stycken statorplåtar samtidigt och håller dem mot varandra för att kunna flytta plåtarna utan
att de blir böjda.

Figur 2.3 Special byggd för statormontering och införande av
gängstänger (eget foto)

Figur 2.4 Statorplåtar från
leverantör i trälåda. Seabased
Tillverknings verkstad (eget
foto)
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När statorplåtarna är placerade rätt på vaggan så införs åtta stycken gängade plaststänger och
de dras åt med mutter och en planbricka på vardera änden av plaststången för att garantera att
statorplåtarna sitter ordentligt mot varandra (figur 2.5). Den tid som krävs för att införa åtta
stycken gängade plaststänger och montera dem med muttrar vid statorplåtsmontering varierar
mellan 1 – 3 minuter.

Figur 2.5 Monterade statorplåtar med åtta gängade plaststänger, planbrickor och
muttrar.
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2.2.3 Liknande lösningar
Det automatiserade lösningar som finns på marknaden idag är ett spärrskaft som har tillgång
till skruvar och muttrar monterade längst fram på skruvskaftet med hjälp av ett
lyfttrycksdriven magasin. En mutter skjuts iväg genom ett slang rör och stannar sedan längst
fram på spärrskaftet. När operatören behöver montera en mutter på respektive gängskaft så
placerar operatören framkanten av spärrskaften mot gängskaftet och pressar lätt för att få
låsmekanismen på muttermagasinet att öppna sig och muttern monteras på gängskaftet och
roterar den till önskat moment.
Det går även att montera denna lösning på en automatisk axelled som gör funktionen helt
automatiserad, då det inte längre behövs någon operatör som lokaliserar gängskaftet eller
placerar spärrskaftet mot gängskaftet.
Anledningen till att denna lösning inte kommer att implementeras på denna rapport är. För det
första är det en kostnadsfråga, då ett spärrskaft med automatisk magasin har en hög kostnad.
Den andra anledningen till att lösningen inte implementerades var att den inte kunde använda
någon planbricka i sitt magasin. (Hand Held Systems, 2014)
2.2.4 Övrig datainsamling
Innan en lösning kunde tas fram så utfördes en förstudie för att kunna få en förståelse över
tidigare robotverktyg som Uppsala Universitet har konstruerat. (Hultman, 2013) (Salar, 2011)
För att monteringsverktyget ska implementeras i robotcellen så måste verktyget kunna klara
av att införa den gängade plaststången genom alla statorplåtar och sedan få en planbricka samt
en mutter åtdragen från båda ändarna av den gängade plaststången. Verktyget måste vara
programmerbart och vara produktflexibelt.
Med begreppet programmerbart menas det att monteringsverktyget ska kunna reglera hur
snabbt den monterar muttern mot den gängade plaststången så att vid eventuella problem
förekommer så ska monteringsverktyget kunna anpassa rotationshastigheten. Vridmomentet
på muttern måste vara justerbar, då det finns risk att det kan bli konstruktionsändringar på
gängade plaststång eller mutterstorlek.
Produktflexibiliteten påpekar på hur det går att ändra på verktyget utan att skapa ett nytt
monteringsverktyg från grunden. Statorplåtarna har ändrats ett flertal gånger och det kan
finnas skäl till att ändra statorplåtarna igen. Om ändringar på statorplåtarna skulle förekomma
så krävs det att de är möjligt att verktyget klarar av att hantera dessa förändringar.
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2.3 Olika monteringsmetoder
Olika försök har gjorts för att spänna muttrarna på den gängade plaststången för att
kontrollera vilka metoder som skulle fungera med ett automatiskt monteringsverktyg. Mutter
och planbricka är sedan tidigare löst monterade på gängade plaststången då plaststången är
placerade inne i statorplåtarna.
När muttern, planbrickan och gängstången är på plats
kräver det att de dras åt i båda ändarna med 25 Nm.

Figur 2.6 Mutter rotation från en sida

Figur 2.7 Mutter rotation från ena sida
och hålls från andra sidan

I figur 2.6 ser man att enbart rotera från ena änden och få
den roterande muttern att vara dragen med 25 Nm inte
fungerar, då friktionen som är på andra muttern och
planbrickan är för liten för att inte slira. Denna metod
skulle enbart få roterande muttern och gängstången att glida
på plats.

I figur 2.7 ser man genom att hålla fast ena muttern och dra
åt från andra sidan är en fungerande lösning, då det inte
längre kommer att glida vid för hög rotationsmoment utan
kommer dra den till önskad vridkraft. Då det endast krävs
att kunna dra ena änden till 25 Nm så kommer den andra ha
samma vridmoment.
Problemet med denna lösning är att den är lite långsam och
tar några sekunder. Då den stillastående muttern är hel så
kräver det att den roterande muttern åker statiskt, fast hela
sträckan för att komma fram till statorplåtarna.

I figur 2.8 ser man att dra båda ändarna samtidigt visar sig
vara den snabbaste och mest effektiva lösningen, då båda
muttrarna dras med 25 Nm och får ett mer jämn
vridmoment. Då muttrarna roteras in i gängstången
samtidigt blir det en snabbare arbetsprocess.
Figur 2.8 Mutter rotation från båda
sidorna

I figur 2.9 ser man att detta moment är en väldigt annorlunda
lösning, då man håller muttrarna statiska och sedan rotera
själva gängstången. Då kommer gängstången åka linjärt
igenom statorplåtarna och rotera in sig själv genom den
andra muttern. Problemet med denna metod är att den är en
väldigt tidskrävande process, rotera in gängstången genom
hela statorplåtarna, samt att när gängstången väl är på plats
kommer den inte vara åtdragen med 25 Nm som krävs, utan
behöver en eventuell åtdragning på varje mutter.

Figur 2.9 Mutter är statiska, och
gängstången roteras in
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2.4 Beställarens optimerade verktyg
Kvalitetshus bestäms utifrån vad beställaren tycker är viktigt för att skapa ett mer optimalt
monteringsverktyg. För att kunna erbjuda olika koncept till monteringsverktyget behövde man
veta vad beställaren tyckte var viktig på monteringsverktyget som tillexempel:
Låg vikt: Att monteringsverktyget inte får överstiga vad roboten klarar av att hantera.
Användarvänligt: Att det är enkelt att hantera monteringsverktyget med roboten.
Tillförlitlig: Att monteringsverktyget utför det som man har tänkt att den ska göra.
Hållbar: Att monteringsverktyget klarar av slitage och nötning.
Anpassningsbar: Att det är möjligt att göra ändringar på monteringsverktyget för att klara av
olika storlekar av gängad plaststång, mutter, m.m.
Snabb: Att monteringsverktyget kan utföra arbetsmomentet på relativ kort tid.
Programmerbart: Att monteringsverktyget och roboten kan jobba tillsammans, samt att
montering av muttern går att justera och kontrollera.

4

1

Tillförlitlig

5

2

2

Hållbar

2

5

3

Anpassningsbar

4

Snabb

3

Programmerbart

5

Snabbarbetsmoment

Användarvänlig

Slit tålig

4

Produktsflexibelt

1

Automatisk

Luft tryckanpassad

Låg vikt

Metallkonstruktion

Produktegenskaper

Kvalitetshuset

Kundönskemål

Viktighetsbetyg

2
4
5

5
3

5
5

17 20 41 36 10 17

Figur 2.10 Kvalitets på kundönskemål, och produktegenskaper (Produktutveckling och
kvalitetshus, 2014)
Med hjälp av detta kvalitetshus (figur 2.10) framgår att ”Automatisk” är den produktegenskap
som är viktigast och ska ha mest fokus vid konceptgenerering. De andra två nyckelorden är
”Metallkonstruktion” och ”Produktflexibelt”
Vid konceptgenerering av verktyg kommer dessa tre produktegenskaper vara väsentliga. Då
detta projekt går ut på att framställa ett koncept så kommer produktegenskapen
”Metallkonstruktion” att bli undanskymd och bli konstruerad i kraftig POM plast för att
enklare göra ändringar över det varse verktygskonceptet. Vid ett senare tillfälle, då Uppsala
Universitet känner att verktygskonceptet stämmer med deras önskemål går det att byta ut
POM plasten mot ett mer robust konstruktionsmaterial som stål.
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Examensarbete: Virtuell design på robotstyrt monteringsverktyg

2.5 Olika verktygskoncept
Olika koncept på hur verktyget skulle kunna utföra arbetsmomentet.
2.5.1 Koncept 1
För att klämma mot statorplåtarna använder koncept 1 en teleskopsarm (figur 2.11).
Konceptet använder även ett magasin för de gängade plaststängerna och två inbyggt magasin
för mutter och planbricka som är placerad i teleskopsarmarna. Plaststången roteras in genom
statorplåtarna med hjälp av ett hjul.
teleskopsarm

Magasin för plaststänger

Inbyggt magasin
Roterande hjul

Figur 2.11 Verktygskoncept 1
Man börjar med att placera planbrickan och muttern på utsidan av hålen, på båda sidorna
innan man roterar in den gängade plaststången genom, första muttern, sedan genom första
planbrickan, genom hela statorpaketet, genom andra planbricka och sist genom andra muttern.
När man roterar den gängade plaststången med hjälp av ett hjul eller liknande så kommer den
gängade plaststången att rotera in i första muttern. Med hjälp av muttern, som är fastplacerad
mellan magasinet och statorpaketet så rör sig den gängade plaststången framåt i axelled, på
grund av gängorna i muttern och gängorna på plaststången. När den gängade plaststången har
kommit fram till andra änden så är de andra planbrickan och muttern placerad precis likadant
som på andra sidan.
Då alla åtta gängade plaststänger är på plats så kommer man då behöva dra åt alla muttrarna
med 25 Nm för att alla statorplåtar ska vara ordentligt ihopdragna. Detta sista moment som
dra åt alla muttrarna kräver ett extra verktyg för att kunna utföras.
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2.5.2 Koncept 2
Koncept 2 (Figur 2.12) använder sig av samma typ av teleskopsarm som koncept 1 för att
komma närmare statorpaketet.
o

25

Magasin för plaststänger

teleskopsarm

Hjul
spärrskaft

Figur 2.12 Verktygskoncept 2
Den gängade plaststången är införd genom statorplåtarna med hjälp av ett hjul som rullar fram
plaststången genom hela statorpaketet. När plaststången är i statorhålet så kommer teleskop
del av monteringsverktyget att placera sig mellan båda ändarna av plaststången och montera
alla nödvändiga delar för att sedan samtidigt kunna dra åt muttrarna.
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2.5.3 Koncept 3

Magasin för plaststänger

Klämmande
armar

spärrskaft

Press komponent
25o

Figur 2.13 Verktygskoncept 3

I detta koncept använder verktyget en presskomponent som skjuter ut den gängade
plaststången genom ett plaststångsmagasin och in till statorplåtshålet. I figur 2.13 ser man
verktyget använda klämarmar för att röra sig mellan dem två ändarna av den gängade
plaststången och kommer att kunna monterar muttrarna samtidigt.
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2.6 Koncept Kvalitethus – Utslussning verktygsdesign
Verktygskonceptet jämförs med kvalitetshuset för att slussa bort dem dåliga verktygsidéerna.
Det som återstår bör vara ett verktyg som passar beställaren bäst.
2.6.1 Utvärdering av Verktygskoncept 1
Programmerbart: 5

Alla verktyg kommer vara monterade på en ABB industrirobot S3
och kommer ha möjlighet att bli programmerade.

Anpassningsbar: 1

Verktyget är inte anpassningsbart. Skulle det behövas göras någon
ändring i muttern eller planbrickan skulle det bli tvungen att stora
delar av verktyget.

Användarvänlig: 1

Verktyget kommer vara svår att använda. Då verktyget ska fram
för att klämma sig mot statorplåtarna. Kräver det att den
bakrearmen av verktyget tryckas fram, samtidigt måste den främre
armen av verktyget dras mot statorplåten.

Tillförlitlig: 1

Den inbyggda magasin kan böjas på grund av det tryck som
teleskopsarmen kan skapa vid klämningen. Detta kommer
följaktligen inte tillåta en linjär rörelse genom statorplåtarna.
Muttrarna kommer bli vinklad och kommer inte ha den linjära
axelriktningen som behövs för att rotera in den gängade
plaststången.

Hållbarhet: 2

Hjulet som roterar plaststången har hög risk att slita ut. Verktyget
är designat i POM-plast men bör bytas ut till någon annan metall
då konceptverktyget är godkänt.

Låg vikt: 2

Med ett antal motorer och komponenter så kommer
verktygskonceptet har en relativ tung vikt. Men är inte för tung för
roboten.

Snabb: 1

Ett väldigt långsamt verktyg. Då det kräver många rotationer på
den gängade plaststången för att få plaststången genom alla
statorplåtarna.

Summa: 13
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2.6.2 Utvärdering av Verktygskoncept 2
Programmerbart: 5

Alla verktyg kommer vara monterade på en ABB industrirobot S3
och kommer ha möjlighet att bli programmerade.

Anpassningsbar: 3

Det är få delar som skulle behövas bytas ut om ändringar i
statorplåtarna skulle förekomma.

Användarvänlig: 1

Verktyget kommer vara svår att använda. Då verktyget ska fram
för att klämma sig mot statorplåtarna. Kräver det att den
bakrearmen av verktyget tryckas fram, samtidigt måste den främre
armen av verktyget dras mot statorplåten.

Tillförlitlig: 3

Rotationen av muttern kommer utföras samtidigt som
teleskopsarmens pressningsrörelse. Detta minskar risken för
slitning eller att gängorna på den gängade plaststången skulle
förstöras

Hållbarhet: 2

Hjulet vid magasinet kommer ofta bli sliten och kommer behöva
bli regelbundet utbytt. Verktyget är designat i POM-plast men bör
bytas ut till någon annan metall då konceptverktyget är godkänt.

Låg vikt: 2

Med ett antal motorer och komponenter så kommer
verktygskonceptet har en relativ tung vikt. Men är inte för tung för
roboten.

Snabb: 3

Det roterade hjulet vid magasinet får fram den gängade
plaststången till den bestämda positionen och drar åt sedan
muttrarna samtidigt

Summa: 19
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2.6.3 Utvärdering av Verktygskoncept 3
Programmerbart: 5

Alla verktyg kommer vara monterade på en ABB industrirobot S3
och kommer ha möjlighet att bli programmerade.

Anpassningsbar: 3

Det är få delar som skulle behövas bytas ut om ändringar i
statorplåtarna skulle förekomma.

Användarvänlig: 5

Verktyget blir lätt att använda och kräver enbart enkla in- och ut
signaler för kunna komma fram till den gängade plaststången och
muttrarna. Klämmotor styr båda armarna vilket minskar risken för
glapp.

Tillförlitlig: 4

Muttrarna blir monterad samtidigt vilket minimerar risk för
slitning eller att gängorna på den gängade plaststången skulle
förstöras.

Hållbarhet: 5

Verktyget är designat i POM-plast men bör bytas ut till någon
annan metall då konceptverktyget är godkänt.

Låg vikt: 2

Med ett antal motorer och komponenter så kommer
verktygskonceptet har en relativ tung vikt. Men är inte för tung för
roboten.

Snabb: 5

Linjära ställdonen vid magasinet får fram den gängade
plaststången till den bestämda positionen och drar åt sedan
muttrarna samtidigt.

Summa: 29

2.7 Val av koncept
Efter utvärdering av alla koncept och jämfört dem med kundönskemålen, så var det ett
koncept som var tydligt bättre. Koncept 3 är det smarta valet för beställarensbehov. Den
använder sig av en klämmanderörelse vilket kommer att underlättar robotprogrammeringen.
Med denna klämmanderörelse har monteringsverktyget ett mycket mindre risk att låstfast
muttern i den gängade plaststången. Utskjutningen av den gängade plaststången kommer
utföra arbetet snabbt och har låg risk för att bli utsliten.
Produktegenskapen ”Metallkomponenter” har blivit undanskymd. Detta har gjorts för att
kunna göra ändringar under framtagningsprocessen av monteringsverktyg. Materialet POMplast bör bytas ut till stål eller aluminium då verktyget är testad i ett labb och utvärderad.
Alla dessa anledningar gör koncept 3 blir det lämpliga verktygskonceptet.
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3 Designförslag och utvärdering (Del 2)
Då konceptet på monteringsverktyget är bestämd så gäller det att komma fram till hur det
virtuella monteringsverktyget ska utföra de önskade rörelserna.

3.1 Metodik
Andra delen av rapporten så behövs det utföra en ny förstudie över vilka komponenter som
finns på marknaden och sedan vilka som bör blir monterade på monteringsverktyget.
3.1.1 Förstudie/datainsamling
En förstudie på komponenter som skulle kunna användas för monteringsverktyget.
3.1.2 Komponent kostnad
Uträkning på vad alla utvalda delar kommer att kosta vid tillverkningen av
monteringsverktyget.
3.1.3 Verktygs design
Monteringsverktygets utseende och funktioner.
3.1.4 Robotcell (Arbetsmoment)
Skapa en arbetssimulering på monteringsverktyget med hjälp av Robotstudio för att se
hur industriroboten rör sig med monteringsverktyget och det cykeltid som kommer att
krävas för att utföra hela arbetsmomentet.
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3.2 Komponentval av valt verktygskoncept
Då koncept 3 (klämmandemoment) var den som verkar vara bäst utifrån kundönskemålen, så
finns det är rad olika komponenter som kan utföra de önskade klämningsmomentet. Det finns
flera sätt att utföra samma rörelse, det gäller att hitta den som passar monteringsverktyget och
beställaren.

3.2.1 Klämmande komponenter
Produkter som går att montera på monteringsverktyget för att åstadkomma en klämmande
rörelse.

3.2.1.1

Kolvstångslös cylinder

Figur 3.1 Kolvstångslös cylinder
En klovstångslös cylinder använder lufttryck och mekaniska kuggremmar för att driva en
släde fram och tillbaka. Genom att använda kolvstångslös cylinder som man kan se på figur
3.1, så är det möjligt att montera en extra kuggrem och extra släde. Denna montering gör det
möjligt att framställa ett klämmandemoment.
Fördel: Den har en hög noggrannhet och används i arbetsmiljöer som kräver prestanda.
Nackdel: Då det är en lufttrycksdriven komponent så är klämningshastigheten svårt att justera
och kontrollera. Komponenten är en alldeles för avancerad produkt för de arbetet verktyget
ska göra.
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3.2.1.2

Linjärenhet

Figur 3.2 Linjärenhet (Rollco.se, 2014)
I figur 3.2 ser man en linjär enhet som använder sig av en mekaniskrörelse. Den gängade
stången i mitten roterar och transporterar en släde fram och tillbaka längs en linjäraxel. Att
montera en extra släde som har en motsats gängningsriktning, så kan man skapa ett
klämmandemoment.
Fördel: Det är en lätt och billig lösning. Systemet är enkel att underhålla. Den kommer i två
olika skruvmetoder, trapetsgängad − och kulskruv.
Nackdel: Skulle det vara något problem med positioneringen av verktyget, och ena släden
skulle fastna eller komma fram till statorplåtarna för tidigt, så skulle den andra släden också
stanna, då de är drivna av samma gängade stång.
3.2.1.1 Två Linjära enheter
Systemet använder sig av en mekanisk rörelse. En gängad stång roterar och transporterar en
släde fram och tillbaka längs en linjäraxel. Genom att montera två linjära enheter motvarandra
på längden, så att ena är framför den andra. Denna monterings kommer att skapa ett
klämmoment som är oberoende av varandra.
Fördel: Det är oberoende av varandra och ena skulle stanna så skulle den andra fortsätta
oavsett fel positionering. Kommer i två olika skruvmetoder, trapetsgängad− och kulskruv.
Nackdel: Det blir ett lite dyrare verktyg då det krävs två mindre linjärenhet och två
stegmotorer och två programmeringskort.
3.2.1.1.1 Sensor
Genom att koppla en sensor till respektivestegmotor, går det att kontrollera om det skulle bli
för stor vridmoment på eventuell stegmotor. Sensorn kommer då kunna sakta ner eller stoppa
stegmotorn för att en operatör ska komma förbi och titta på var problemet kan vara. Vid
användning av ”två linjära enheter” kopplar man sensorn så om vridmomentet på ena linjära
enhet blir för stor, så kommer den att sakta ner eller stanna. Detta tillåter den andra linjära
enheten att fortsätta utan något stop i processen.
3.2.1.2 Val av Klämmande komponent
Genom att använda två linjära enheter med sensorer på motorn, så kommer denna lösning att
kunna utföra arbetsmomentet och göra det mer användarvänlig att utföra ändringar i
programmeringen. Då sensorerna kommer reglera kläm hastigheten vid eventuella problem.
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3.2.2 Utskjutningskomponent i plaststångsmagasin.
Komponenten som kommer trycka ut den gängade plaststången ut ur magasinet och in genom
statorhålen.
3.2.2.1 Cylinder

Figur 3.3 Lufttrycksdriven cylinder (Airtec.se, 2014)
En Lufttrycksdriven cylinder använder lufttryck för att skjuta ut en cylinder (figur 3.3). Med
den utskjutna cylindern kan den röra ett objekt i linjär riktning. Att använda en
lufttrycksdriven cylinder för att pressa ut alla gängade plaststänger skulle göra att införingen
av de gängad plaststången till en snabb process. Då en lufttrycksdriven cylinder klarar av att
skjuta ut och ta tillbaka cylindern snabbt.
Fördel: Det är en snabb rörelse och skulle få fram gängstången på en enkel rörelse.
Nackdel: Då gängade plaststången är ca 300mm lång och kräver att cylindern är något längre
så att den kan ha en slaglängd som är längre är den gängade plaststången. För att plaststången
ska kommer ut ur plaststångsmagasinet och in genom statorhålen. Ett sådana långt
tryckluftcylinder kräver en unik tillverkning som kräver lång leverans tid. Om
cylinderstången skulle gå sönder så kommer det tar lång tid för nya delar.
3.2.2.2 Linjärenhet
En linjärenhet för att skjuta ut den gängade plaststången. I linjära enheten använder samma
metod som i avsnitt 3.2.1.2. Där en roterande trapetsgängad stång transporterar en släde med
ett pressverktyg längst fram. Beroende på trapetsgängad stång roterar så kan släden åka fram
och tillbaka.
Fördel: Det är ett billigt alternativ då komponenterna finns i lager. Om det skulle förekomma
någon slitning på någon del av linjärenheten så går det snabbt att få tag på en reservdel då det
inte kräver någon lång leverans tid.
Nackdel: Införingstiden av gängstången kommer att ta längre tid vid varje statorhål då den
måste rotera framsläden och sedan rotera tillbaka släden igen. Kommer även kräva en separat
motor samt styrkort.
3.2.2.3 Val av utskjutningskomponent
Vid valet av utskjutningskomponent är det viktigt att komponenten kan föra in den gängade
plaststången snabb och enkel metod för att hålla monteringsverktyget så simpel som möjligt.
Genom att använda en lufttrycksdriven cylinder så kommer införingen vara snabbt och enkel
att hantera.
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3.2.3 Spärrskaft
Spärrskaften är komponenten som kommer rotera själva mutterhylsan och bör vara justerbar
med rotationshastighet samt vridmoment. (beställaren ville använda ett specifikt spärrskaft
och konstruktören har använt den som grundkomponent, även om den inte är ideal till denna
verktygsdesign (Power Tools, Air Tools, Pneumatic Tools, 2014)).
3.2.3.1 Spärrskaft med inbyggt magasin
Tidigare i rapporten ”2.2.3 Liknande lösningar” togs det upp ett spärrskaft som har ett inbyggt
muttermagasin. Spärrskaftet har hög precision och går att montera på verktygskonceptet för
att arbetsmomentet ska blir uppfylld.
Fördel: Verktyget har ett inbyggt magasin som kommer att dra ner på monteringstiden.
Nackdel: Spärrskaftet klarar inte av att ha planbrickor i det inbyggda magasinet vilket innebär
att den kommer behövas något som monterar planbricka innan muttern är på plats.
3.2.4 Spärrskafthylsa (mutterhylsa)
Mutterhylsan är monterad på spärrskaftet och är de komponent som plockar upp muttern
respektive planbrickan. För att senare blir monterad på den gängade plaststången. Det krävs
en unik design på mutterhylsan som gör den möjlig att plockad dessa två monteringsdelar.
Mutterhylsan är magnetisk och att både mutter och planbrickan måste vara magnetiskt
attraherade. Mutterhylsan behövs en magnetisk inre ring för att plocka upp muttern och en
större magnetisk yttre ring för planbrickan.
3.2.5 Stationär automatisk matare (mutter och planbricka)
En stationär komponent som sorterar och matar ut muttrar och planbrickor. Den placerar
muttrarna och planbrickorna på ett sådana sätt att monteringsverktyget har möjlighet att
plocka upp dem. Då det finns många företag som tillverkar liknande komponenter, så är det
beställaren som avgör vilken matare som passar bäst. (Automatic Vibratory Nut Feeder AFVN, 2014) (ASN Series, 2014) (Hand Held Systems, 2014)
3.2.6 Gängad plaststångsmagasinet
Stänger magasinet är gjord av stansat och bockat stålplåt. Denna konstruktion kommer att
hålla ner vikten på monteringsverktyget och vara en billig lösning till att förvara den mängd
plaststänger som behövs vid montering. Magasinet använder sig av gravitationen för att låta
varje gängad plaststång ska falla ner till utpressning ytan. (StdSheet, 2014)
3.2.7 Matning av plaststång
Magasinet använder fyra mindre micro-cylindrar (Ø6, 10mm slaglängd). Micro-cylindrarna
jobbar med varandra för att garantera att enbart en gängad plaststång hamnar på
utpressningsytan. Cylindrarna kommer att behöva en vässad spätts för att kunna komma under
dem gängade plaststängerna. Matning systemet kommer vara monterad på
plaststångsmagasinet. (Airtec.se, 2014)

21

Examensarbete: Virtuell design på robotstyrt monteringsverktyg

3.2.8 Stegmotor och programkort
Stegmotor kommer vara kopplad på en linjärenheter och kommer att driva en släde fram och
tillbaka. För att välja rätt stegmotor åt det bestämda arbetet, så krävs det att man gör en
uträkning på olika faktorer som kommer avgöra vilken stegmotor som passar
monteringsverktyget bäst. I Uträkningen i nästa avsnitt i rapporten visar tydligt vilka faktorer
som är avgörande när det kommer till att välja stegmotor. Uträkningen visar att de utvalda
stegmotor är PK233PA då den skulle passa monteringsverktyget bästa (Elektronik &
Automation, 2014).
Programkortet som ska styra stegmotorn måste kunna klara det krav som stegmotorn kräver.
Programkortet måste kunna ha sen sensor som säger till att motståndet på linjära enheten har
ökat. Det programkort som har valts ut klarar alla kriterier. Programkortet TMCM-110-42CAN. Då programkortet har en motståndssensor inbyggt så behövs det ingen extern
motståndssensor att applicera. (Stegmotorstyrning, 2014)
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3.2.8.1 Uträkning av stegmotor
Hur man räknar fram till rätt stegmotor som ska monteras på den valda linjära enheten.
𝐹 =𝑚∙𝑎

𝑚: 𝑠𝑙ä𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡
𝑎: 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐹∙𝑟𝑠 ∙𝑠
𝑂

(1.2)

𝑀𝑠 = 𝑀𝑚

(1.3)

𝑟𝑠 = 0.004𝑚

(1.4)

𝑠 = 0.0025𝑚

(1.5)

𝑂𝑚𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠 = 2𝜋 ∙ 𝑟𝑠

(1.6)

𝑀𝑚 =

𝑀𝑚 : 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑀𝑠 : 𝑘𝑢𝑙𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑠𝑘𝑎𝑓𝑡 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑟𝑠 : 𝑘𝑢𝑙𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑠𝑘𝑎𝑓𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒
𝑂: 𝑘𝑢𝑙𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑠𝑘𝑎𝑓𝑡 𝑜𝑚𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠
𝑠: 𝑘𝑢𝑙𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑠𝑘𝑎𝑓𝑡 𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑣𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 (𝑚/𝑠) =

𝐹: 𝑑𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛

(1.1)

3∙slaglängd
2∙tiden

(1.7)

𝑣𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 ∙60

𝑉𝑎𝑟𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 = 𝑘𝑢𝑙𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 (1.8)

𝑣𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 : ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

(Björk, 2007)(Nils−Olof Eriksson, 1997)(Montone, 2014)
Det första som måste göras är att räkna fram det kraft som behövs för att flytta släden. Detta
får man fram med hjälp av ekvationen (1.1)
𝐹 = 4𝑘𝑔 ∙ 9,81𝑚/𝑠 2 = 39,24𝑁 ≈ 40𝑁
Det kräver 40 N för att flytta släden. I ekvation (1.2) konverterar man kraft till vridmoment.
𝑀𝑚 =

40𝑁 ∙ 0,004𝑚 ∙ 0,0025
= 0,0159Nm ≈ 0,016Nm
0,0251𝑚

Då man har vridmomentet är det bra att lägga på en faktor av två, då de linjära enheterna inte
är 100 % effektiva. 0,016Nm ∙ 2 = 0,032Nm. Med denna värde vet man nu de vridmoment
som krävs för att flytta släden som väger 4 kg. Nästa steg är att få fram rotationshastigheten
för att röra fram släden med den rörelse hastighet som verktyget kräver.
För att få släden att röra sig på den tiden som verktyget behöver måste man räkna ut den
linjära rörelsens hastighet med hjälp av ekvationen (1.7)
𝑣𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 (𝑚/𝑠) =

3 ∙ slaglängd
3 ∙ 0.125m
=
= 0.0625m/s
2 ∙ tiden
2 ∙ 3sekunder

Med den linjära rörelse hastigheten och ekvationen (1.8) går det att få fram kulskruvs
maximala rotationshastighet.
𝑉𝑎𝑟𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 =

𝑣𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 ∙ 60
0.0625𝑚/𝑠 ∙ 60
=
= 1500 𝑣𝑎𝑟𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛
𝑘𝑢𝑙𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔
0.0025𝑚

Med dessa värden kan vi ta fram vilken stegmotor som passa monteringsverktyget bäst. Då
vridmomentet är 0,032Nm och varvtalet är 1500 varv/minut använder man stegmotorns
diagram för se vilken som passar verktyget bäst. Den valda steg motorn är ”PK233PA”.
(General Catalogue, 2014) (Orentalmotor, 2014)
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3.2.9 Ekonomiskanalys
En beräkning på hur mycket monteringsverktyget skulle kosta. Alla priser från leverantör
stämde då priserna togs fram (maj, 2014)
Komponentkostnad
Linjär enhet: 2st QME12−125−SR082,5
Spärrskaft: 2st CP886HSpeedRatchet
Stänger magasin presskomponent: Cylinder HM−360
Stänger magasin cylinder spärr: 4st Cylinder HA 06−10
Stegmotor: 2st PK233PA
Program kort: 2st TMCM-110-42-CAN
POM plast: 0.2/m2 (obearbetad1)
Bockat plåt (bearbetad och tillverkade delar2)
Summa:

2950kr/st
1500kr/st
463kr/st
156kr/st
834kr/st
1163kr/st
1500kr/0.6m2
700kr

5900kr
3000kr
463kr
624kr
1668kr
2326Kr
500kr
700kr
14 881kr

Kostnaden för alla komponenter till monteringsverktyget är ca 15 000kr.
På grund av kommunikationsbrist med olika leverantörer har pris för kringutrustning inte varit
möjligt att få tag på.
Kringutrustning utrustning
Automatisk verktygsväxlare
Automatisk matare (mutter och planbricka)
Slangar för lufttrycks drivna komponenter.

1
2

Obearbetad: menas med inköpt av råmaterial från leverantör.
Bearbetad och tillverkade delar: menas med alla bockad plåtar i monteringsverktyget.
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3.3 Virtuell design
Det slutgiltiga utseende på virtuella monteringsverktyget kan man se i figur 3.4.
Monteringsverktyget ska införa en gängad plaststång in genom 210 st respektive 260 st, 1 mm
tunna statorplåtar, sedan montera och dra åt mutter samt planbrickor.

Figur 3.4 Monteringsverktyget
3.3.1 Laddning av mutterhylsa
Monteringsprocessen börjar med att monteringsverktyget hämta en mutter (figur 3.5) och en
planbricka (figur 3.6). Upphämtningen av mutter och planbricka görs med hjälp av en
magnetisk mutterhylsa. Då upphämtningen av mutter och planbricka är utförd så är
mutterhylsan laddad och redo att monter dessa två komponenter på en gängade plaststång
(figur 3.7). Upphämtningsstationen är en extern automatiserad maskin som sorterar muttrar
och planbrickor, (se 3.2.5 Stationär automatisk matare).

Figur 3.7 Laddning av mutter

Figur 3.6 Laddning av
planbricka
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Figur 3.5 Laddad
mutterhylsa
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3.3.2 Laddning av gängad plaststång
Den gängade plaststångsmagasinet är gjord av bockad stålplåt. Det gör att magasinet har ett
låg vikt och har en robust konstruktion som också är billig att tillverka.
För att fylla på den gängade plaststångesmagasinet så krävs det att en operatör går in med en
mängd gängade plaststänger och matar in dem i magasinet förhand. Det är fyra st
lufttryckdrivna micro-cylindrar som ser till att det enbart blir är en gängad plaststång i
utskjutningsytan.

Figur 3.8 Microcylinder håller emot gängstänger
I figur 3.8 ser man den övre och undre serien av micro-cylindrar är utskjutna. Det gör att
laddningshyllan och respektive utskjutningsytan är tom.
Den övre serie micro-cylindrar drar tillbaka sina cylindrar och göra det möjligt för de gängade
plaststängerna att falla ner till laddningshyllan. I figur 3.9 ser man att det gängade
plaststängerna är i laddningshyllan.

Figur 3.9 Gängstänger faller ner till laddningshyllan.
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Figur 3.10 Övre serie micro-cylindrar pressar ut sina cylindrar
I figur 3.10 har det övre serie micro-cylinder vässade spetsar för att kunna komma under den
gängade plaststången. Micro-cylindern pressar ut sina cylindrar för att få dem resterande
plaststängerna att flyttas upp, så att det återstår enbart en gängad plaststång i laddningshyllan.
I figur 3.11 ser man att laddningsserien är utfört, och den gängade plaststången är i
laddningshyllan. Det undre micro-cylindern dras tillbaka och låter den återstående
gångstången att falla ner till utpressningsytan.

Figur 3.11 Undre micro-cylinder dras tillbaka och gängade plaststången faller ner till
utskjutningsytan
Monteringsverktyget positionerar sig mot ett av statorhålen och skjuter ut den gängade
plaststången mer hjälp av en 340 mm långa lufttryckscylinder som går att se i figur 3.12. Den
gängade plaststången åker ut genom gängtratten och fortsätter fram till andra änden av
statorhålet.

Figur 3.12 Gängstången pressas ut av en 340 mm långa lufttryckscylindern
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3.3.3 Klämning av Linjärenheter
I figur 3.13 ser man hur monteringsverktyget positionerar sig mellan det två ändarna av
gängstången. Spärrskaftet startas och rör respektive arm närmare stång änden. Den linjära
rörelsen görs av stegmotorer kopplade till linjära enheter som tar rotationsrörelse och
konverterar den till linjärt rörelse. Den linjära enheterna kommer att kunna nå båda längderna
av statorplåtarna, den smala, respektive breda statorpaketen.
Då spärrskaftets rotationsrörelse är kalibrerad att vrida med 25 Nm, så stannar spärrskaftet då
spänningskraften försöker överstiga 25 Nm. Om det visar att muttern skulle ha fastnat gäller
det för programmeringskortet som är kopplad till stegmotorn att reglera den linjära enheten.
Programkortet ska veta om den linjära enheten har rört sig den nödvändiga sträckan för att
spänna fast muttern mot gängade plaststången eller om muttern har fastna på den gängade
plaststången innan den hade kommit fram till statorplåtarna. Skulle det visa sig att muttern har
fastnat på den gängade plaststången, så kommer en felsignal att ges ut och en operatör får
komma in och se över problemet.

Figur 3.13 Verktygsarmarna rör sig i en klämmande rörelse och roterar
mutterdragaren
Stegmotorn är programmerbar med hjälp av ett programkort och en sensor. Sensorn ska
reglera hur mycket motstånd det är på kulskruven. På detta sätt går det att programmera
stegmotorn och sensorn så att vid för stor motstånd så skulle stegmotorn sakta ner eller stoppa
rotationsrörelsen. Men denna programmering är det möjligt att minska risken för att ena
armen skulle nå den gängade plaststången för tidigt eller att muttern kan skevat och bli
pressas in i den gängade plaststången.
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3.3.4 Arbetsmoment
En beskrivning på hur monteringsverktyget arbetar tillsammans med ABB IRB 6000 S3 M91
industriroboten.
Roboten börjar med att stacka klart statorplåtarna på det special designade statorvaggan och
går sedan till en verktygsstation för att byta ut stackningsverktyget mot monteringsverktyget.
Då roboten har plockat upp monteringsverktyget så rör sig roboten till den stationära mutter
mataren för att ladda båda mutterhylsorna med en mutter var. Direkt efter muttermagasinet rör
sig roboten till en automatisk matar som matar ut planbrickor och laddar båda mutterhylsorna
med planbrickor. När båda mutterhylsorna är laddade med mutter och planbrickor, så rör sig
roboten till den färdigstackade statorplåtarna för att påbörja monteringsprocessen av den
gängade plaststången.
I figur 3.14 ser man att monteringsverktygets TCP (Tool center point) är beräknad att vara vid
”gängtratten”. Genom att placera TCP vid gängtratten så underlättar det att placera
monteringsverktyget mot statorhålet. Dem gängade plaststängerna skjuts ut genom
gängtratten. När monteringsverktyget är i nära avstånd från statorhålet så bör det finnas en
fotosensor som läser av var statorhålet är placerad. Fotosensorn kommer kunna positionera
roboten så att gängtratten är precis mot statorhålet för att påbörja utskjutningsmomentet av
den gängade plaststången.

Figur 3.14 Gängtratten (TCP) och potentiell position för fotosensor

Utskjutningsmomentet kan påbörja efter att monteringsverktyget har utfört
laddningsprocessen som går att se i avsnitt 3.3.2. Utskjutningskomponenten på
monteringsverktyget börjar att pressa ut den gängade plaststången ut genom gängtratten och
in till statorplåtshålet. Den gängade plaststången blir pressad genom hela statorpaketet. Det
som återstår vid arbetsmomentet är att montera mutter och planbrickor.
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Då monteringsverktyget använder en fotosensor så vet robotsystemet vart statorhålet är. Och
positionerar om roboten så att mutterhylsan monteringsverktyget blir centrerade mot
statorhålet (figur 3.15). När centreringen är utfört så startar spärrskaftet att rotera på
mutterhylsan och påbörjar klämningsrörelsen så att ärmarna på monteringsverktyget närmar
sig den gängade plaststången som är placerad i statorpaketet.

Figur 3.15 Mutterhylsan centrerad mot statorhålet
Genom att ha justerat spärrskaftet så är monteringsverktyget enbart möjlig att vrida med 25
Nm. Då programkortet är programmerat att styr stegmotorn så ska den stanna om det blir för
stor motstånd på kulskaftet. Då planbrickan är placerad mellan statorpaketet och muttern så är
planbrickan fastmonterad och har ingen möjlighet att röra på sig.
Efter en viss tid senare, då den linjärenheten har kommit till slutänden av sin slaglängd (figur
3.16), så stannar den kvar där i att antal sekunder för att garantera att muttern är vriden med
25 Nm. Efter ett antal sekunder så stannar rotationen av spärrskaftet och den linjära enheten
drar tillbaka kläm armarna till sitt ursprungliga läge.

Figur 3.16 Slutet på ärmarnas slaglängd
Då verktyget har utfört en montering av det gängad plaststång mot statorpaketet, så återgår
den till det tidigare steget och påbörjar arbetet vid nästa statorplåtshål. Verktyget fortsätter
med denna process tills alla åtta statorplåtshål i statorpaketet är monterade med en gängad
plaststång. När statorplåtspaketet är färdig monterad, så plockas den iväg och roboten byter
till det tidigare stackningsverktyget och stackar en ny mängd statorplåtar som senare ska
monteras med samma arbetsmoment som tidigare.
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3.4 Robotcell
Monteringsverktyget används i robotcellen där arbetsmomentet ska utföras. Robotens första
moment är att få in statorplåtar och stacka dem på en statorvagga. Detta arbetsmoment gör med
stackningsverktyget. När stackningen är klar byter roboten verktyg till ”monteringsverktyget” och rör
sig för att ladda mutterhylsan och påbörja monteringen av gängade plaststänger.

3.4.1 Robotsimulering
I figur 3.17 se man en bild tagen från simuleringsprogrammet ABB RobotStudio, där
simuleringen börjar med att roboten har bytt till monteringsverktyget. För att programmet ska
kunna utföra arbetsmomentet så behöver den stackade statorplåtar vara placerade på vaggan
(lilla låda), mutter (gul låda)− och planbricka (grön låda) automater måste vara tillgängliga,
samt roboten behöver ha monteringsverktyget monterad.

Figur 3.17 Bilden är tagen från ABB RobotStudio
Lilla låda: 260st statorplåtar, Grön låda: planbricka automat, Gul låda: mutter automat
Genom att utföra en simulering på hur roboten och monteringsverktyget jobbar tillsammans
för att kunna genomföra arbetsmomentet så kan man se programtiden för montering av åtta
stycken gängade plaststänger. Att montera de gängade plaststängerna med mutter och
planbricka tar ca 124 sekunder för det smala statorpaketet, respektive 106 sekunder för den
bredda statorpaketet. Anledningen till att det tar längre tid för mindre mängd statorplåtar är på
grund av att muttern måste färdas en längre strecka för att nå fram till statorpaketet.
Att få en bestämd storlek på robotcellen behövs det veta tre faktorer. Först hur stor är pallen
med statorplåtar. För det andra hur stor verktygsstationen kommer vara. Och till sist behöver
beställaren bestämma sig över automatisk muttermatare, då det finns olika modeller och
storlekar.
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4 Slutsats
Monteringsverktyget blev en CAD-konstruktion där designen visar dem möjligheter som
finns för att tillverka en prototyp av monteringsverktyget. Då monteringsverktyget skulle vara
ett förarbete till en prototyp så har konstruktören tagit hänsyn till det och använt material som
beställaren har tillgängligt, som T.ex. POM plast, vilket är ett vanligt material vid beställarens
verktygsframtagning.
Beställaren ville se om det var möjligt att kunna utföra arbetet automatiserad, och anvisat att
använda en industri robot för att utföra rörelsemomentet. Enligt arbetet har det varit möjligt
att kunna utföra små tester med olika monteringsmetoder, och studerar olika komponenter
som skulle passa verktyget.
Huvudsyfte: Genom att skapa en virtuelldesign av en monteringsverktyget ser man att
verktyget kan införa en gängad plaststång genom 210 st respektive 260 st tunna statorplåtar
och sedan montera fast plaststången mot statorplåtarna med hjälp av mutter och planbricka.
Delfrågor:
1

”Kommer monteringsverktyget kunna införa den gängade plaststången och muttra den
med planbrickor eller kommer det krävas att dela upp monteringsverktyget i flera olika
verktyg som var och en utför ett huvudmoment?”

Monteringsverktyget kan förvara och montera den gängade plaststången, men har ingen
möjlighet att ha ett internt magasin för mutter och planbricka och använder därför en externt
automatisk matare för både mutter och planbricka.
2

”Är slutprodukten möjlig att kunna arbete självständigt och utföra det nödvändiga
arbetsmomentet i en riktig statorpaketsmontering?”

Det slutliga virtuella monteringsverktyget har visat att den kan utföra arbetsmomentet i ett
datorsimulerat robotprogram.
3

Hur skulle det slutliga monteringsverktyget jämföras med den manuella monteringen?

I ABB RobotStudio utfördas det en simulering med monteringsverktyget som var monterad
på en ABB industrirobot. Simuleringen visade att med hjälp av hela robotcellen kunde
monteringsverktyget utföra arbetsmomentet inom 106 - 124 sekunder. Då manuell montering
är mellan 1 - 3 minuter. Monteringsverktyget kommer kunna utföra monteringsarbetet i ett
jämnare tempo jämfört med manuell montering.
Det ska sägas att designen av verktyget inte är optimal, men snarare att det finns en möjlighet
att monteringsverktyget skulle kunna fungera då den enbart är en simulering. För att kunna
göra en bedömning så måste man tillverka monteringsverktyget och utföra det
monteringstester och experiment som krävs och utvärdera efter dem resultaten. Det samma
går att säga vid programmering av ABB industriroboten, då den visar att det kan gå att utföra
det önskade rörelserna med monteringsverktyget monterad, så är själva rörelsen från
industriroboten inte optimerad.
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5 Diskussion
Då monteringsverktyget har ett koncept som skulle kunna utföra monteringsarbetet, så behövs
det några komponenter för att det ska blir mera självständigt och minska mängden felsignaler
som skulle kunna uppstå. Genom att montera en sensor vid sidan av gängtratten så blir det
mindre riska att gängstången blir fel positionerad när stången pressas ut.
Det skulle även behövas ett stopp komponent för att eliminera någon risk att den gängade
plaststången skulle flyga ut ur statorplåtarna vid monteringen av gängade plaststången.
Roboten kommer att utföra ett arbete som inte är så pass tidskrävande eller ansträngande då
en manuellmontör snabbt kan montera åtta stycken gängade plaststänger mot statorplåtar.
Problemet med arbetet är att robotcellen inte ska stanna och vänta på att en operatör har
möjlighet att gå in i robotcellen för att montera åtta gängade plaststänger. Detta
monteringsverktyg kommer inte ta iväg några jobb från operatörer utan låter dem arbeta med
annat så att cellen kan vara självständigt.
För att vara självständigt kommer cellen att använda sig av en växlingsstation och en
verktygsväxlare som är monterad på roboten, där den byter från stackningsverktyget till
monteringsverktyget.

5.1

Förslag på framtida arbete

För att kunna fullständigt bedöma om beställaren bör fortsätta med tanken om att automatisera
montering av de gängad plaststången, så behöver beställaren investera i en prototyp av
monteringsverktyg. Med den tillverkade prototypen går det senare att göra en bedömning om
monteringsverktyget fungerar.
Den ändring som bör göras i montertingsverktyget är att byta spärrskaftet till något som skulle
passa verktyget bättre, den som är med i rapporten är efter beställarens begäran. Spärrskaftet
beställaren har begärt fungerar, men är väldigt högljudd och kommer bli en distraktion om
monteringsverktyget används nära människor.
Inköp av automatisk muttermatare behövs också göras, antingen efter sista prototypen av
monteringsverktyget har blivit godkänt, eller samtidigt som monteringsverktyget utvecklas.
Då kan man kunna anpassa monteringsverktyget efter den automatiska muttermataren.
Innan man godkänner det slutgiltiga monteringsverktyget och hela robotcellen så måste man
utföra tester och experiment för att se om monteringsverktyget klarar av svåra förhållanden
inom tillverkningen. Samt att det måste se om alla komponenterna kan utföra det arbete dem
är designade för.
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