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Förord

Detta examensarbete har under vintern 2006-2007 genomförts åt Ljunghäll AB på 
institutionen för konstruktions- och produktionsteknik vid Linköpings universitet.

Vi vill passa på att tacka Nicklas Jaldefeldt och Jörgen Drie på Ljunghäll för all hjälp vi 
fått under arbetes gång. Vi vill också tacka alla andra vi har varit i kontakt med på 
Ljunghäll och på universitetet.



IV



V

Sammanfattning

Ljunghäll AB i Södra Vi använder många industrirobotar vid produktionen av gjutgods. 
Dessa har en tendens att slitas ut. Syftet med examensarbetet var att konstruera ett 
verktygsfäste som kunde vinklas i 90 för att få ett flexiblare upplägg på produktionen 
men också minska slitaget på robotarna.

Delar av David G. Ullman och Ulf Liedholms konstruktionsmetodiker användes som 
grund för lösningsframtagningen och konceptutvecklingen.
Ett flertal koncept togs fram och ett utvärderades fram till att bli ett förfinat koncept.

Resultatet blev ett verktygsfäste som med en luftmotor och två kugghjul roterar 
vridplattan där verktyget sitter till 90. Enligt de beräkningar som gjorts, både för hand 
och med hjälp av datorprogrammet COSMOS, så kommer konceptet fungera i 
praktiken. En prototyp bör tillverkas för att säkerställa funktionen i konceptet.
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Abstract

Ljunghäll AB in Södra Vi has many industrial robots in their casting production. These 
robots have a tendency to wear out. The purpose with this thesis was to design a tool-
holder that was able flip to a 90 angle to get a more flexible production but also to 
lessen the wear on the robot.
Parts of David G. Ullman and Ulf  Liedholm’s design processes was used as a base for 
the solutions and the conceptual design.
A number of concepts where made and one of them evaluated to be a refined concept.

The result became a tool-holder that used an air-motor and two spur gears to rotate the 
plate where the tool is mounted to a 90 angle. According to the calculations that was 
made, both by hand and by the computer program COSMOS, the concept should work 
in practice. A prototype ought to be made to guarantee the function of the concept.
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1 Inledning

1.1 Metallfabriken Ljunghäll AB

Ljunghäll AB ligger i det lilla samhället Södra vi strax norr om Vimmerby. Företaget 
har ca 800 anställda och är underleverantör till företag så som Scania, Volvo, Jaguar och 
MAN. På företaget har man ett stort tekniskt kunnande inom formgjutna 
aluminiumprodukter. Ljunghäll AB är specialister på tekniskt avancerade gjutgods.
Utöver gjutning arbetar man med bearbetning, olika behandlingar och montering.

1.2 Bakgrund

På Ljunghälls har man en stor park av industrirobotar. Dessa har sex axlar och kan 
således genom att kombinera dessa gripa detaljer från alla håll. Ofta kan man dock 
behöva använda flera axlar och stora rörelser för att göra en omorientering som kan 
tyckas vara ganska enkel. Det gör att man på Ljunghäll ofta har problem med utslitna 
motorer och kablage på vissa axlar. Idag kan man också ofta behöva en extra station 
endast för att roboten skall kunna greppa om detaljen. Redan för något år sedan 
konstruerade man på Ljunghäll AB en svivel som kan vridas 300 åt vardera håll runt 
robotens axel. Nu vill man ha ett verktygsfäste som är vridbart 90 mot robotens axel. 
Med ett sådant fäste skulle många av dagens omorienteringsstationer inte behövas, 
motorer och kablage skulle inte slitas ut i samma omfattning. Åtkomligheten skulle öka 
och med detta skulle produktionen kunna öka.

1.3 Syfte och mål

Syftet med uppgiften är att ta fram ett flexiblare verktygsfäste som med god precision är 
vridbart i 90 så att fästanordningarna hamnar med centrum rakt ut från robotens axel 
(se Figur 1). Detta skulle i så fall öppna förutsättningarna för att få ett flexibelt upplägg 
på produktionen.

Målet är att få ett robust verktygsfäste som inte tappar pålitligheten som finns i dagens 
verktygsfäste av modell 200LJ och behålla den noggranna repeterbarheten. 

1.4 Metod

Metodiken som har använts under arbetets gång är ”The Mechanical Design Process” av 
David G. Ullman och ”Systematisk konceptutveckling” av Ulf Liedholm. Dessa har 
använts i den utsträckning som har varit passande för problemet i fråga.

Vid möten med Nicklas Jaldefeldt och Jörgen Drie på Ljunghäll AB har krav och 
lösningsidéer diskuterats kontinuerligt under hela arbetet. Olika lärare och handledare 
vid Linköpings universitet har också bidragit med hjälp vid svåra problem.

Internet har varit en källa för information och CAD-modeller för de 
standardkomponenter som konstruktionen till stor del består av.
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Som CAD-verktyg har Solid Works 2006 och 2007 använts. För vissa 
hållfasthetsberäkningar har tilläggsprogrammet COSMOSWorks använts.

Utöver detta har naturligtvis kurslitteratur från relevanta kurser varit en källa för fakta. 
Dessa böcker redovisas i referensförteckningen. 

1.5 Avgränsningar

Det finns flera olika verktygsfästen på Ljunghäll AB. Arbetet är avgränsat till det största 
verktygsfästet modell 200LJ. Förhoppningen är sedan att liknande lösningar ska 
tillämpas på de mindre varianterna om konstruktionen visar sig fungera bra ute i 
produktionen.

Vissa toleranser och ytfinhetskrav överlåts åt företaget att bestämma då detta bör ske i 
samråd med tillverkaren. Detta för att få en bra kompromiss mellan pris och funktion, 
samt att kunskaperna om ytfinhet och toleranser är begränsade hos författarna.

Hållfasthetsberäkningar har endast gjorts på kritiska delar och dessa är approximativa 
för att klara av att få fram ett koncept på tio veckor. Beräkningarna innefattar inte 
utmattningshållfasthet.
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2 Framtagning av kravspecifikation

2.1 Produktbeskrivning

200LJ (se Figur 1) är den största utav de verktygsfästen som används i Ljunghälls 
nuvarande produktion. På verktygsfästet monteras en schuck som i sin tur håller det 
verktyg som operationen kräver. Verktygsfästet sitter på roboten med det stora hålets 
axel vinkelrät mot robotens yttre arm (se Figur 2).

Figur 1: Verktygsfäste 200LJ, pilen visar den tänkta vinklingen.

Tre olika storlekar på schuckar kan fästas i den hålbild som pryder verktygsfästets plana 
delar. I botten går 13 separata luftkanaler för styrning av verktyget samt den 
renblåsningsplatta som monteras på den motsatta sidan om verktyget. Mellan roboten 
och verktygsfästet sitter en svivel som är Ljunghälls egen konstruktion. Den har 
spiralslangar som medger rotation på sviveln vilket ger verktygsfästet möjligheten att 
utnyttja de 13 luftkanaler som finns tillgängliga (se Figur 2).

Basdelen

Vridplattan



4

Figur 2: Verktygsfäste monterad på robotarm och svivel

2.2 Kravspecifikation

Genom att intervjua Nicklas Jaldefeldt och Jörgen Drie på Ljunghäll AB kom olika krav 
och önskemål fram. Baserad på det som kom fram under intervjun formades en 
kravspecifikation enligt Ulf Liedholms metodik. Resultatet kan ses nedan. [K] är ett 
krav och [Ö] är ett önskemål. Genom att följa en checklista (Ulf Liedholm, 1999, s10) 
gås alla tänkbara produktegenskaper igenom och krav eller önskemål för dessa tas fram. 
Detta gör att risken för att glömma bort viktiga egenskaper minskar. 
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1. Funktion:
 Vinkla verktygsfästet 90o [K]

2. Funktionsbestämmande egenskaper:
 Ska klara av laster på 100 kg. [Ö]
 Vinkling får ta max 5 sekunder [K]
 Hålbilden lika som tidigare [K]
 Stora hålet centrerat på robotens axel efter vinkling [K]
 Avstånd från botten till centrum av stora hålet lika som nu [K]
 Robust – tåla smällar [K]
 Stabil i båda lägena [K]

3. Bruktidsegenskaper:
 Tåla omgivande temperaturer upp till 300oC en kortare tid [Ö]
 Tåla en korrosiv och smutsig miljö [K]
 Fungera i normala förhållanden i över ett år [Ö]
 Lätt att reparera [Ö]

4. Tillverkningsegenskaper:
 Använda så många standardiserade komponenter som möjligt [Ö]

5. Distributionsegenskaper:
 Kunna monteras med nuvarande metod [Ö]

6. Säkerhets egenskaper:
 Vikten bör vara så låg som möjligt [Ö]
 Produkten ska inte vara personfarlig [K]
 Klara säkerhetsbestämmelser [K]

7. Estetiska egenskaper:
 Ska se professionell ut [Ö]

8. Ekonomiska egenskaper:
 Inte kosta allt för mycket. [Ö]

9. Skrotnings- och återvinningsegenskaper:
 Ska vara lätt att demontera. [Ö]

10. Ekologiska egenskaper:
 De ingående material ska ha minimal miljöpåverkan under tillverkning, 

användning och skrotning. [Ö]

2.2.1 Viktning

För att få en förståelse för vilka krav och önskemål som var viktigare än andra gjordes 
en parvis jämförelse. För att göra viktningen mindre omfattande så togs självklara krav 
så som att konstruktionen ska klara att vinkla 90o, bort ur viktningen. Några krav och 
önskemål kunde också slås ihop då de hade liknande egenskaper. Dessa var t.ex. ”Ska 
vara lätt att demontera” och ”Ska vara lätt att reparera” eftersom man ofta måste 
demontera någon del för att reparera eller byta ut den. Viktningen kan ses i sin helhet i 
Tabell 1.

Viktningen går till så att en egenskap på den vågräta raden jämförs mot en annan på den 
lodräta raden genom att fördela poängen 2, 1 eller 0. Om egenskapen på vågrät rad är 
viktigare än egenskapen på lodrät rad skrivs en tvåa in i den ruta där egenskaperna möts. 
Är egenskaperna lika viktiga skrivs en etta in och om den lodräta egenskapen är 
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viktigare skrivs således en nolla in i rutan. Genom att summera poängen och lägga till 
en kompenseringsfaktor kan en procentsats fås ut som visar vilket krav eller önskemål 
som är det viktigaste att ta hänsyn till vid konceputvecklingen. Viktningen har också en 
stor betydelse vid den senare konceptutvärderingsfasen då resultatet används i den så 
kallade datum - metoden.

Det viktigaste kravet enligt viktningen var att klara den last som konstruktionen utsätts 
för. Andra viktiga krav var att vinkla på fem sekunder, inte vara skrymmande, klara 
korrosiv miljö samt att konstruktionen var robust. Det minst viktiga kravet i viktningen 
var att konstruktionen skulle se professionell ut. Som väntat var det kraven som hade 
med funktionen att göra som var viktigast.
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Tabell 1: Tabell på den Viktning som utfördes
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3 Lösningsgenerering

När de viktigaste kraven och önskemålen var bestämda och kravspecifikationen 
utformad blev det dags att ta fram lösningsidéer som senare skulle till att bli koncept.
Problemet delades upp i vinkling och låsning för att styra upp lösningsgenereringen.  

3.1 Idéstormning

För att få fram så många idéer som möjligt tidigt i projektet var det första som gjordes 
en så kallad Brain-Writing. Metoden går ut på att skissa tänkbara lösningar på kort tid 
för att sedan byta skisser med varandra och då antingen lägga till fler lösningar eller 
förbättra vad den andre personen redan påbörjat. I detta stadium är alla idéer bra idéer, 
även de lösningar som kan verka konstiga kan ge nya infallsvinklar på problemet och 
vidare generera ytterligare lösningar. När detta är avklarat går gruppen gemensamt 
igenom lösningarna och sållar ut de idéer som har störst potential. 

”Brain-Writingen” utfördes på vinklingen och gav ett antal lösningar. Då ”Brain-
Writing” är anpassat för större grupper av individer som kommer med idéer, visade sig 
Brain-Writing inte vara den optimala metoden. De flesta idéerna som kom fram togs 
dock vidare med in i den brainstorming som sedan följde. Efter en tids idéstormande 
och sållande hade fem lösningsidéer tagits fram för vinklingen och tre för 
låsningsfunktionen. 

3.1.1 Vinklingslösningar
Här nedan följer en presentation av de olika lösningsidéerna för vinklingen.

 Figur 3: Denna lösning baseras på ett stort kugghjul som delats på mitten för att 
inte vara i vägen för robotens verktyg. Kugghjulet drivs av ett mindre kugghjul 
som ger en stor utväxling. Motorn som driver det lilla kugghjulet är monterad 
parallellt med den axel där vinklingen sker.

 Figur 4: I denna lösning är motorn placerad på sidan om verktygsfästet vinkelrät 
mot axeln där vinklingen sker. Denna konstruktion kräver en starkare motor än 
föregående då utväxlingen måste vara mindre för att få plats.

 Figur 5: För att ha möjligheten att ha vinklingens axel under vridningscentrum, 
gjordes en lösning där axeln skjuts i ett spår för att på så sätt få verktygsfästets 
centrum i robotens axel (Krav). Detta sker med hjälp av en luftcylinder.

 Figur 6: Här används en luftcylinder monterad på sidan för att utföra vinklingen. 
Detta sker genom en vanlig hävarm.

 Figur 7: Denna lösning fungerar på samma sätt som Figur 6 med den skillnaden 
att cylindern är placerad i mitten av verktygsfästet.
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Figur 3:Idé 1, Motor som vrider stort kugghjul

Figur 4: Idé 2, Motor fäst på sidan som med hjälp av en växel roterar vridplattan 
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Figur 5: Idé 3, Luftcylinder som både vrider och skjuter på vridplattan för att ha 
möjlighet att fästa vridaxeln längre ner.

Figur 6: Idé 4, Luftcylinder som skjuter på en hävarm för att rotera vridplattan.
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Figur 7: Idé 5, Luftcylinder som är fäst i mitten av verktygsfäst. Fungerar i övrigt som 
Idé 4.

3.1.2 Låsningslösningar

Tre lösningar till låsningen togs fram under brainstorming och alla baseras på samma 
grundidé, nämligen en luftcylinder med fjäder som håller cylindern i utskjutet läge då 
inget lufttryck tillförs. Detta förhindrar låsningen från att släppa vid tryckfall. Själva 
låsningen utförs med en kolv som skjuts in av cylindern i de hål som finns på 
vridplattan. Idéerna för hur låsningen skulle utföras uppkom sent i 
lösningsgenereringsprocessen. Detta av den anledningen att vinklingen sågs som 
huvudproblemet som måste lösas innan det var någon mening att gå vidare med andra 
funktioner. Olika lösningar diskuterades bl.a. var en broms i motorn eller någon form av 
spärrmekanism i cylindern alternativ till låsningsproblemet.

Figur 8: Låsning med kolv som skjuts in i låsöggla

Låsöggla Luftcylinder
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Slutligen beslutades att den typ av lösning som kan ses i Figur 8 var den bästa då de 
andra idéerna antingen var för oexakta eller saknade funktionen att låsa både i normalt 
som i vinklat läge.

3.2 Vidareutveckling av vinkling

För att se om lösningsidéerna var möjliga att genomföra i verkligheten gjordes några 
överslagsberäkningar på vilka krafter som skulle påverka konstruktionen. Enligt Nicklas 
Jaldefeldt på Ljunghäll AB skulle konstruktionen klara av att vinkla en last på 80kg som 
uppskattades ha tyngdpunkten 30cm ut från verktygsfästets centrum. Eftersom lasten 
inte var exakt avrundades kraften till 800N för att få en liten säkerhetsfaktor. Då skulle 
ett moment på 240Nm krävas för att vinkla verktygsfästet som det var tänkt.

NmLmgM 2403,0*800* 

3.2.1 Grov dimensionering av cylindrar.

De första idéerna som undersöktes närmare var dem med cylindrar då det i detta läge 
troddes vara luftcylinderlösningarna som var den rätta vägen att gå. En hävarm på 
7,5cm antogs vara lagom och angreppsvinkeln på cylindern bestämdes vara 45o.

NC

CM

F

F

4525
075,0*45cos
3,0*800

0075,0*45cos3,0*800








Enligt beräkningen ovan där CF är cylinderkraften ska cylinderkraften vara minst 
4525N. Arbetstycket i de pneumatiska systemen på Ljunghälls är 6bar som är ca 
0,6N/mm2. Alltså behöver arean på cylindern vara.

27541
6,0

4525 mmA 

Diameter på en sådan cylinder skulle behöva vara.

mmAD 1004*




Alltså bra mycket större än de cylindrar som det skissats på. Detta ledde till mycket 
huvudbry då ett av kraven var att konstruktionen inte skulle vara skrymmande. 
Författarna bestämde till slut att ge idéerna en chans trots att konstruktionerna skulle 
kunna bli en aning skrymmande.
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3.2.2 Grov dimensionering av motoralternativen

En grov uppskattning visade att utväxlingen max kunde vara 10:1 för idé 1 och 2:1 på 
idé 2. Detta medförde att en motor med moment på minst 24Nm respektive 120Nm 
behövdes.

3.3 Framtagning av grundkoncept

De approximativa beräkningarna visade att konstruktionen med stor sannolikhet skulle 
bli större och mer skrymmande än det från början tänkta lösningarna. Ett önskemål var 
att det skulle användas så mycket standardkomponenter i konstruktionen som möjligt, 
därför började en efterforskning på Internet. Här beslutades det också att en CAD-
modell skulle göras för varje koncept. Med CAD-modellerna blev det lättare att få en 
uppfattning om konstruktionens slutliga storlek och funktion. Detta ansågs vara en 
förutsättning för att kunna göra en bra utvärdering av koncepten.

3.3.1 Den stora jakten på komponenten

Många företag har idag många av sina produkter som CAD – modeller på sina hemsidor 
på Internet. De företag som Ljunghäll AB redan har kontakt med var det första som 
besöktes över Internet. SMC, Festo och Schunk var några de företag som föreslogs av 
Ljunghäll AB. För luftcylindrar användes SMC:s produkter och för luftmotorer Atlas 
Copco.

3.3.2 Koncept 1

En vidareutveckling av idé 4 blev koncept 1. För att klara av att vrida momentet 240Nm 
användes två pneumatiska cylindrar istället för en enda som i idé 4. Cylindrarna med 
beteckningen CA2B80 – 125 hade en cylinderdiameter på 80mm och en slaglängd på 
125mm. Det gav en sammanlagd kraft på 5722N vilket var mer än nödvändigt för 
vinklingen.  Cylindrarna är monterade så att den ena cylindern gör en dragande rörelse 
när den andra gör en skjutande rörelse. En fördel med konstruktionen är att den blir lika 
stark i båda vinklingsriktningarna. Monteringen på sidan ger den fördelen att 
låsningsmekanismen och luftslangar har mer utrymme. Nackdelen är att konstruktionen 
har stora delar som skjuter ut och riskerar att stöta i roboten när den utför vissa rörelser.
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Figur 9: Koncept 1, Dubbla cylindrar på sidan.

3.3.3 Koncept 2

Precis som för Koncept 1 så krävde Koncept 2 att två pneumatiska cylindrar användes 
istället för bara en. Konceptet baserades på Idé 5 men som synes i Figur 10 så är 
skillnaden i storlek markant jämfört med Idé 5 i Figur 7. Till skillnad från föregående 
koncept så har Koncept 2 den nackdelen att kraften från cylindrarna blir svagare vid 
vinkling åt ena hållet. Detta är på grund av att kolvstången tar upp en del av arean som 
luften verkar på. Koncept 2 använder cylindrarna CA2B80 – 150 alltså en 25mm längre 
slaglängd än Koncept 1. Planen från början var att använda cylindrar med 
kolvdiametern 63mm men på grund av det tidigare nämnda problemet med 
kolvstängerna räckte inte kraften till. Hävarmen var 100mm då fästena för kolvstången i 
vridplattan inte skulle komma i vägen för den hålbild vridplattan har.
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Figur 10: Koncept 2, Dubbla cylindrar i mitten.

3.3.4 Koncept 3

Sökandet efter en motor för att realisera Idé 2 resulterade i Atlas Copco motorn LZB 33 
AR0001-11. Vid ett varvtal på 7 rpm vrider motorn med momentet 305Nm vilket gjorde 
att ingen utväxling behövdes. Motorn sitter vertikalt för att ta så liten plats som möjligt. 
Kraften överförs av en vinkelväxel med koniska kugghjul.  Fördelen med denna lösning 
var att den inte tog stor plats i någon riktning förutom neråt. Hela idén är väldigt enkel, 
bara en motor som helt sonika vrider runt vridplattan till den 90° vinkel som var kravet.
Lösningens enkelhet gör den tilltalande för ögonen. Så här långt in i 
konceptutvecklingen sågs inte några fler nackdelar med Koncept 3 (Figur 11) än att 
motorn tog lite stor plats längs med robotens arm.
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Figur 11: Koncept 3, Motor med vinkelväxel fäst på sidan. 

3.3.5 Koncept 4

Även Koncept 4 (Figur 12) använde en Atlas Copco motor med beteckning LZB33 
AR0008-11 en något mindre motor än Koncept 3. Motorn som vrider 55Nm vid 40rpm 
krävde en utväxling på 5:1 för att klara att vinkla vridplattan under full last. Fördelen 
med denna lösning var att den var kompakt utan utstickande delar. Till nackdelarna 
hörde att liten plats fanns över för placering av luftslangar till gripdonet som sitter på 
vridplattan och till låsningsmekanismen.

Figur 12: Koncept 4, Motor fäst på baksidan och en rak växel.
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3.3.6 Stopp eller fortsätt med koncept

Den observanta läsaren har här kanske noterat att Idé 3 (Figur 5) inte har utvecklats 
vidare till ett koncept. Detta var en följd av att de pneumatiska cylindrarna som 
behövdes inte var så små som antagits vid den första skissen av idén. Idé 3 skulle ha 
som fördel att den var mycket kompakt om cylindrarna kunde hållas till en liten storlek, 
så var nu inte fallet och den fördel som Idé 3 hade försvann. Andra skäl till att Idé 3 
skrotades var komplexiteten med ett glidspår och byrålådseffektens inverkan på det.

Fyra koncept fanns nu på hur vridningen skulle gå till. Dessa koncept var dock mest 
gjorda för att få en uppfattning om storleken men också funktionen på konstruktionen.
Koncepten togs till Nicklas Jaldefeldt och Mikael Ahl på Ljunghälls AB. Efter en 
presentation av varje koncept argumenterades för vilka koncept som borde fortsätta 
utvecklas och vilka som eventuellt kunde läggas ner. Nya Idéer och förslag kom också 
fram under detta möte.

Följande beslutades under mötet:
 Koncepten med luftcylindrar läggs ner. De ansågs vara för skrymmande för att 

vara utvecklingsbara.

 Möjligheten att använda elmotorer istället för luft skulle undersökas. Elmotorer 
är lättare att styra än luftmotorer.

 Göra ett eller flera koncept med vriddon. Mikael Ahl visste att Parker 
tillverkade vriddon med höga vridmoment. De båda tyckte att detta var en 
tänkbar lösning som kunde bli kompakt då vriddonen fungerade som två 
cylindrar i ett.

 Hålbilden får roteras om det krävs för att få plats med luftslangar.

 Nytt krav: Renblåsning ska implementeras i det slutgiltiga konceptet. På det 
nuvarande verktygsfästet monteras en renblåsningsanordning på den motsatta 
sidan som gripdonet. Detta kommer ej fungera då vinklingen sker och måste 
därför implementeras på något annat sätt. 
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4 Konceptutveckling

Efter mötet på Ljunghäll AB var det tillbaka till ritbordet som gällde. De koncept som 
nu påbörjades var mer utvecklade och genomtänkta. Alla funktioner så som vinkling, 
låsning, slangplacering och renblåsning fanns med i tankarna när koncepten ritades. För 
att spara tid så ritades dock ej alla funktioner in på CAD-modellerna då dessa funktioner 
oftast var lika för alla koncept. Utvecklingsarbetet koncentrerades istället på vinklingen 
eftersom det utan en fungerande vinkling inte skulle bli något koncept alls.

4.1 Koncept

Här presenteras koncepten ett efter ett. Som tidigare nämnts så har några funktioner 
uteslutits för att spara tid.

4.1.1 Koncept 3
I linje med vad som hände tidigare i utvecklingen så visade det sig att allt blir större än 
vad man först tänkt. En vinkelväxel som ska klara de moment som denna konstruktion 
kräver visade sig bli mycket stor, i vissa fall nästan lika stor som verktygsfästet själv (se 
högra bilden i Figur 13).  Dessa vinkelväxlar var gjorda för att ta ”olagrade” axlar och 
köra dem med höga varvtal därför hade de många och stora lager, därav storleken på 
växeln. Beslutet togs därför att konstruera en egen vinkelväxel med endast två koniska 
kugghjul och ett skyddande hölje av tunn plåt. Detta skulle vara möjligt på grund av de
låga varvtalen som motorn arbetade med och det faktum att motorn och vridplattans 
axlar redan var ordentligt lagrade. Motorn var tillverkad för att klara en radial kraft på 
3000N och att konstruera vridplattans axlar att klara detsamma var inget problem (se 
Bilaga 2)
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Figur 13: Koncept 3 i två utföranden,

Som tidigare används LZB33 AR0001-11 (se Bilaga 7). Utväxlingen är 1:1 på de 
koniska kugghjulen som överför kraften från motorn till vridplattans axel. 
Låsnigsmekanismen sitter på den motsatta sidan som motorn och är av den vänstra 
versionen i Figur 8. Detta ger plats för luftslangarna av telefonsladd typ att gå upp 
igenom basdelen och in i vridplattan från baksidan. Luft till motorn tas direkt ifrån 
sviveln.

4.1.2 Koncept 4

De två kugghjulen behövde skyddas för att inte den smutsiga miljön skulle medföra att 
de skulle slitas ut i förtid. Ett skydd för dessa konstruerades därför. Det fanns även idéer 
på ytterligare förbättringar på detta skydd för att få det mera tättslutande kring motorns 
axel. Dessa idéer behövde dock aldrig realiseras då det framtagna skyddet uppfyllde 
önskemålen. Ett fast stopp konstruerades också denna består endast av en solid metallbit 
som agerar stopp (se Figur 14). Motorn behövde nämligen ett fast stopp att jobba mot 
för att kunna stanna i exakt den rätta vinkeln. Detta fungerar då luftmotorerna inte tar 
skada vid arbete mot stopp. Den CAD - modell som gjordes av detta koncept blev lite 
mera utvecklat än de andra eftersom konceptet hade blivit något av en favorit efter 
mötet på Ljunghäll AB. De extra detaljerna så som låsningen och stoppklossen på detta 
koncept är samma som de som är tänkta på de andra koncepten. 
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Figur 14: Koncept 4 med skyddsplåt och låsningsmekanism.

4.1.3 Koncept 5

Konceptet baserar sig på ett vriddon från Parker med betteckningen RA12. Den har ett 
vridmoment på 134Nm och har en rotation på 180° vilket tillåter en utväxling på 1:2. 
Vriddonets axel är så pass lång att den var tvungen att gå in i basdelen för att bli 
någorlunda kompakt. Skyddet för kugghjulen var av liknande typ som på övriga 
koncept. Konceptet var tänkt som en bättre variant av luftcylinderkoncepten men har 
bara små fördelar.

Figur 15: Koncept 5, Vriddon placerad på sidan vinklar med hjälp av en utväxling.
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4.1.4 Koncept 6

I detta koncept användes 90° Vriddon istället för som i det tidigare konceptet en med 
180°. För att klara att överföra momentet så krävdes att två vriddon användes då ett 90° 
vriddon inte kan utväxlas. Dessa placerades på var sida om vridplattan. För att få 
vriddonens axlar att vrida runt vridplattan så fick den väldiga axlar med hål där 
vriddonen kunde skjutas in. Utvecklingsmöjligheter fanns för vriddonets infästningar 
som i Figur 16 är grovt uppskattade. Noterbart i Figur 16 är också att detta koncept 
använde en annan låsningsmekanism än de andra koncepten. Det beror på att vriddonen 
tar för stor plats för att något annat låsningssätt ska fungera. Här är låsningscylindern 
insjunken i basdelen och de hål där låstappen ska föras in kräver en skåra ner i basdelen 
för att få plats. Luften till gripdonet tas som tidigare genom basdelen medan luft till 
vriddonen tas från sviveln. 

Figur 16: Koncept 6 (hammarhajen), Två vriddon kan vinkla utan utväxling.

4.1.5 Koncept 7 och Koncept 8

Efter att en Elmotor med nästan samma dimensioner som Luftmotorerna hittats på 
Internet (www.ostergrens.se) kunde två extra koncept konstrueras. Motorerna av märket 
MET och med beteckningen 3C + P81 var något större än LZB33. 3C stod för vilken 
motor det var och P81 för utväxlingen. De nya koncepten var exakt lika som Koncept 3 
och 4 förutom just motorn. I Koncept 7 blir skillnaden i storlek, mellan luft- och 
elmotor större än i Koncept 8 då det behövs två elmotorer för att få ut tillräcklig kraft. 
Elmotorn är dock större än luftmotorn i Koncept 4 och därför blir även Koncept 8 något 
större. Anledningen till att använda elmotorer är att dessa är lättare att styra än 
luftmotorer. Nackdelen är dock att el måste dras fram till roboten medan luftförsörjning 
redan existerar.
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4.2 Konceptutvärdering

För att få en objektiv utvärdering av koncepten gjordes en så kallad datum – utvärdering 
(Datum – metoden). Den går till så att det koncept som anses vara bäst för tillfället väljs 
till datum och sedan jämförs resterande koncept med detta datum. I datum – metoden 
används [+] och [-] samt bokstaven [S] för att betygsätta koncepten. Om ett koncept är 
bättre än datumet skrivs [+] om det är sämre skrivs [-] om det anses lika bra som 
datumet skrivs [S]. Det som jämförs är de krav och önskemål som användes i 
viktningen (se Tabell 1). Viktningens resultat har också stor betydelse i utvärderingen 
då det summeras med antalet [+] och [-] för att få ut ett resultat som visar om ett 
koncept är bättre eller sämre än datumet.
Hela utvärderingen kan ses i Tabell 2.

4.2.1 Resultat

I Tabell 2 kan man se att Koncept 8 var det enda koncept som var bättre än datumet som 
var Koncept 4. Alla övriga får minus så när som på Koncept 3 som får noll poäng och 
alltså är lika bra som Koncept 4. Det enda som avgjorde till Koncept 8 fördel var att 
priset på elmotorn var lägre. Men för att ha en elmotor i konstruktionen krävs att el dras 
fram till roboten och den kostnaden kan i slutändan bli större än om en luftmotor 
används. Skillnaden mellan Koncept 4 och 8 är att Koncept 8 är något lättare att styra än 
Koncept 4 vilket inte gav någon pluspoäng i datum – metoden då det kravet inte fanns 
med från början.
Resultatet av utvärderingen togs med till Ljunghäll AB för att få ett slutgiltigt beslut om 
vilket koncept som var lämpligast att fortsätta utveckla.
Efter diskussioner med Nicklas Jaldefeldt och Jörgen Drie om de olika konceptens för 
och nackdelar togs beslutet att fortsätta utveckla Koncept 4 trots att Koncept 8 i sig var 
bättre. Anledningen till att den ändå valdes bort var att tryckluft redan var framdraget ut 
i robotens arm och att installera el till den ansågs omständligt och dyrt. Koncept 3 som 
enligt datum – metoden var lika bra som Koncept 4 valdes bort. Dels på grund av 
osäkerheten över att vinkelväxeln skulle fungera som det var tänkt, men till största del 
på grund av att den långa motorn riskerade att stöta i roboten då den utförde vissa 
rörelser.

Koncept 4 valdes alltså för fortsatt utveckling och de andra koncepten lämnades därmed 
därhän.
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Tabell 2: Utvärdering av koncepten med hjälp av datum-metoden
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5 Vidareutveckling av Koncept 4

Här presenteras det förfinade konceptet del för del. I slutet av kapitlet finns konceptet 
färdigt för prototyptillverkning.
Målet med vidareutvecklingen var att få upp detaljnivån så pass att en prototyp skulle 
kunna tillverkas utav resultatet. Här lades större vikt på hur verktygsfästet skulle 
tillverkas än tidigare.

5.1 Basdelen

Basdelens ena stolpe förstärktes och stoppklossen integrerades i den. Urfräsningar för 
placering av kullagren gjordes på båda sidor av stolparna för extra stabilitet. Den andra 
stolpen har hålen för montering av låsningsmekanismens luftcylinder. Tre stora hål är 
borrade på den plana bakdelen in till de främre lufthålen (se Figur 18) för montering av 
blåsmunstycken. Två större lufthål till motorn är placerade på den plana högersidan. 
Dimensioneringen på dessa två hål överlåts till Ljunghäll AB då de har större kunskap 
om vilken sorts påstickskopplingar som behövs för just denna applikation. Övriga hål är 
de fyra försänkta hålen för montering av luftmotorn LZB33 AR0008-11 och de två små 
lufthålen för tillförsel av luft till vridplattan och vidare till gripdonet. Resterande hål är 
lika som på originalet 200LJ. För fullständig Ritning se Bilaga 8.

Figur 17: Basdelen
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Figur 18: Basdelen genomskärning som visar luftkanalernas placering.

5.2 Vridplattan

Vridplattan behåller hålbilden från originalet 200LJ förutom de fyra yttre horisontella 
hålen som istället för att vara genomgående är 10mm djupa. Dessa hål är avsedda för 
korta styrstift och har därför ingen betydelse för funktionen. För att göra montering av 
vridplattan möjlig konstruerades två axelplattor som presenteras i kapitel 5.3. För att få 
plats med dessa gjordes urfräsningar på plattans sidor. På ena sidan skulle hål för 
låsningsfunktionen också integreras, därför fick urfräsningen bli längre där. I botten på 
plattan gjordes en avfasning genom lite mer en halva bredden. Detta för att få 
vridningen möjlig utan att behöva göra vridplattan kortare eller fräsa i basdelen. Denna 
konstruktion gjorde också att plattan får ett naturligt stopp i nerfällt läge. På toppen av 
plattan har en urfräsning gjorts för att den inte ska slå i motorn i nedfällt läge. 
Urfräsningen gjordes också stor för att spara vikt. 

Figur 19: Vridplattan

Urfräsning för 
montering av 
Axelplattorna

Hål för 
styrstift
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Figur 20: Vridplattan baksida

5.3 Axelplattor

Två olika axelplattor konstruerades för att man ska kunna montera vridplattan på 
basdelen eftersom stolparna är solida. Plattorna monteras på vridplattan med fyra 
skruvar vardera av typen M5. Monteringen går till väga så att axelplattorna först fästes i 
basdelen därefter skruvas vridplattan fast i axelplattorna. I den vänstra plattan 
integrerades två hål för låsningsmekanismen (se Figur 21). De nyss nämnda hålen 
behöver ha en hög tolerans för att behålla robotens goda repeterbarhet och exakthet. En
urfräsning på vardera axelplatta var nödvändig för att få plats med hålen för styrstift på 
vridplattan.  Axelplattorna är lagrade i basdelen med vardera två kullager av typen SKF 
6806-2RZ (www.skf.com). Dessa valdes då de kunde användas utan att behöva göra 
pelarna på basdelen tjockare och för att de klarade höga laster.

Figur 21: Axelplattor

Urfräsning för att spara vikt och för att 
inte stöta i motorn vid vinkling

Hål för 
låsningsmek-
anismen
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5.4 Kugghjul

Kugghjulen måste specialbeställas då framförallt det stora kugghjulet har en 
komplicerad geometri. Båda kugghjulen kräver också material som klarar höga yttryck 
(se Bilaga 1). Materialbestämningen får göras i samarbete med kugghjulstillverkaren 
och görs ej i detta arbete. 

Figur 22: Kugghjul
Stora kugghjulet är tänkt att fästas i axeln genom krympförband och det lilla med en kil 
på motorn. Urfasning har gjorts på stora kugghjulet för att ett skydd ska sitta där detta 
fästes med fem stycken M5 och tre M3 skruvar. 
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5.5 Skyddet

Skyddet består utav fem komponenter som svetsas ihop och sitter på det stora 
kugghjulet. Skyddet är i huvudsak till för att skydda mot smuts. Ytterst sitter en 5mm 
tjock stålplåt som skyddar kugghjulet om verktyget skulle stöta emot något. Innanför 
den tjocka plåten sitter en 1mm tunn plåt som fungerar som en bricka för att ge 
kugghjulen lite spelrum. På andra sidan kugghjulet sitter innerplåten som har en skåra 
där motorns axel kan gå fritt under vinkling. Över detta sitter en bockad 1mm tunn plåt 
som ett lock. Skyddet fästs i kugghjulet med fem M5 skruvar samt tre M3 skruvar.

Figur 23: Skyddet

5.6 Övriga komponenter

Utöver dessa komponenter återfinns i konstruktionen skruvar, fittings, luftslangar, 
låskolv, motor och Pneumatisk cylinder. Lämpliga skruvar, fittings och luftslangar 
lämnas över till dem på Ljunghälls AB att bestämma då de har sina speciella 
underleverantörer. Information om motor, cylinder och låskolven återfinns i Bilaga 8
och i Ritningsunderlaget Bilaga 9.
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5.7 Färdigt Koncept

I Figur 24 utförs en vinkling av det slutgiltiga konceptet. Luft tillförs den lilla 
luftcylinder som drar ut låskolven. När detta sker startar luftmotorn och vridplattan 
roterar de 90° som funktionen avser. Den lilla cylindern släpper på trycket och 
låskolven skjuts in och låser konstruktionen i det nya läget. Samma procedur upprepas 
åt motsatt håll när vinklingen ska återgå till normalläget.  

Figur 24: Vinkling

Figur 25: Färdigt Koncept
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6 Rekommendationer

Ett förfinat koncept har arbetats fram men det finns fortfarande delar som kan förbättras. 
I detta kapitel kommer några rekommendationer att ges för att kunna gå vidare med 
konceptet och förhoppningsvis tillverka en prototyp.

6.1 Materialval

Vilket material som konstruktionen ska vara tillverkad av har det inte ägnats så mycket 
tid åt. I de COSMOS-beräkningar som gjorts på en del komponenter har ett stål med 
beteckningen AISI 1020 använts. Detta stål har en elasticitetsmodul på 200GPa, 
sträckgräns på 351,5MPa och poissons tal 0,29. ett stål med dessa eller bättre 
egenskaper är alltså att rekommendera.

Kugghjulen kräver mer hållfast stål än den övriga konstruktionen. Beräkningarna i 
Bilaga 1 visar att materialet i kugghjulet utsätts för ett yttryck på 501MPa och en 
böjpåkänning på 268MPa. Ett material som klarar dessa värden med en lämplig 
säkerhetsfaktor är ett krav. Det rekommenderas att diskussioner förs med tillverkaren av 
kugghjulen för att bestämma ett lämpligt material.

Låskolven och axelplattan med hålen där denna ska föras in kan behöva hållfastare stål 
eller ytbehandling för att konstruktionens exakthet ska behållas i längden. 

6.2 Toleranser och ytfinhet

För att hinna avsluta examensarbetet inom utsatt tid har toleranser och ytfinhet varit ett 
mindre prioriterat område. De flesta toleranser kan dock tas direkt från verktygsfästet av 
modell 200LJ. På några områden bör toleransalternativen undersökas noggrannare. 
Dessa är låskolven med tillhörande hål, greppassningen mellan kugghjul och axel, 
ytorna mellan vridplattan/axelplattorna och pelarna på basdelen.

För att minska friktionen för låskolven bör denna ha hög ytfinhet. Hög ytfinhet är också 
att rekommendera vid alla ställen där snäva toleranser krävs.

6.3 Smörjning

Kugghjulen och låskolven bör smörjas kontinuerligt för att inte slita ut komponenter i 
förtid. 

6.4 Säkerhet

Konstruktionen måste säkerhetsgodkännas av arbetsmiljöverket. Särskild 
dokumentation kan krävas för detta.



32

6.5 Prototyp

Vissa funktioner är det svårt att veta hur de fungerar i verkligheten. En prototyp kan 
därför vara nödvändig att bygga. Hur de telefonsladdformade luftslangarna beter sig är 
en sådan funktion. En annan är hur låsningsmekanismen påverkas av friktion och 
klämkraft.
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7 Slutsats

Konstruktionsmetodiken beskriven av David G. Ullman (2003) samt Ulf Liedholm 
(1999) har under arbetets gång fungerat bra trots att metodikerna har blandats och att 
vissa steg på vägen har anpassats efter hur konstruktionen fortlöpte. Flera koncept togs 
fram och ett valdes ut enligt metodiken för att vidareutvecklas. De beräkningar som 
utfördes, om än approximativa anses tillräckliga för att en första prototyp ska kunna 
tillverkas av det koncept som vidareutvecklades till det slutgiltiga verktygsfästet.
Vinklingsfunktionen som eftersöktes är alltså möjlig att uppnå enligt det koncept som 
har tagits fram i detta examensarbete, än återstår dock tester av en eventuell prototyp 
som kan visa att lösningen fungerar i praktiken.
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Bilaga 1

Kraft mellan raka kuggarna

Rullningsradie: lilla kugghjulet 20mm
  : stora kugghjulet 100mm

Bredd 30mm b
Rullningskugghöjd 4mm h
Längd 3,22 l
Modul 2

Det behövs 240nm för att vrida verktygsfästet. Detta ger kraften mellan kuggen:

N
l

MF 2400
1,0

240


Böjpåkänning på kugg enligt sida 5.44 i Maskinelement (1993).  Denna formel används 
för att beräkna hur mycket böjpåkänning kuggen tål.

222 185
22,3*30

6*4*2400
*

6**
mm

N
lb

hF
W
M

b

b
b 

NFn 225520cos*2400  

v=0,3 för metall
E= 310*206

Yttryck på kugg enligt hertz sida 5.41 i Maskinelement (1993) Denna formel visar hur 
mycket yttryck kuggen tål det brukar oftast vara just yttrycket som är begränsande vid 
konstruktion med kugghjul.

22

3

21
2 403

100
1

20
1

3,01(*302
10*206*225511

)1(*2
*

mm
N

rrvb
EFn

H 





 



















Värden på Böjpåkänning och yttryck vid maximalt startmoment på motorn:

Motorn kommer i slutet av en vridning arbeta mot ett stopp. Momentet som då 
påverkar konstruktionen är startmomentet.

Startmoment på LZB 33 AR0008-11 74Nm

NF 3700
02,0

74


NFn 347720cos*3700  
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22 268
22,3*30

6*4*3477
mm

N
b 

22

3

501
100

1
20
1

3,01(*302
10*206*3477

mm
N

H 
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Bilaga 2

Kraft mellan koniska kuggarna

Approximativa beräkningar baserade på böjpåkänning och yttryck från Maskinelement 
(1993) togs fram av författarna för att se om idén var något att jobba vidare på. Denna 
idé blev aldrig något slutkoncept, om så varit fallet hade bättre beräkningar krävts för att 
mer exakt veta vad påkänningarna blivit.

Medelrullningsradie mm36

Det behövs 240nm för att vrida verktygsfästet detta ger kraften mellan kuggen:

NFt 6666
036,0

240


Tjockleken på kuggen betecknas s och skiftar mellan 6,03-9,20mm

mms 615,7
2

9,206,03





Kraft F 6666N
Höjd h 6mm
Bredd b 19,3mm
Längd l 7,615mm

Böjpåkänning på kugg 222 200
6,7*3,19

6*6*6666
*

6**
mm

N
lb

hF
b 

Yttryck på kugg enligt Hertz 22

3

831
36
1

36
1

)3,01(*3,192
10*206*6666

mm
N

H 





 







Följande tre formler är tagna från Mechanical Engineer’s Handbook (2003)

NFF
NFF
NFF

sg

sp

ts

171545cos*2426cos

171545sin*2426sin
242620tan*6666tan











Figur 26: Koniska kugghjul
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Bilaga 3

Krympförband stora kugghjulet

Formlerna nedan är tagna från sidorna 9.8 och 9.9 Maskinelement (1993).

Axeldiametern 30mm
Momentet 370Nm

N
l

MFper 24667
015,0

370


FFper  ty i detta fall finns inga axialkrafter.

dlA  dlppAN  dlpNF   2

1

2











D
dE

pd

A är arean mellan axeln och stora kugghjulet.
N är normalkraften.
F är friktionskraften vid makroglidning.
l är bredden på kugghjulet

Detta ger
l

D
dE

N

*1

2
2



















 Som sedan ger 
l

D
dE

F

*1

2
2





















Friktionskoefficienten är mycket svår att uppskatta men brukar för metall ligga mellan 
01-0,2 i detta fall antas den vara 0,1.























361,0*
60
301

2
10*206

24667
23



0,0282mm

Ett grepp på 0,0282mm plus lite till i säkerhetsfaktor krävs för att överföra momentet 
från kugghjulet till axeln utan att det börjar glida.
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Bilaga 4

Krafter vid kullagren

Krafter vid kullagren togs fram dels för att välja rätt lager men även för att beräkna 
hållfastheten på bärande material runt om.

Figur 27: Kraftberäkning

Maximala lasten var ungefär 800N, 0,3m ut från verktygsfästet. Kraften på det stora 
kugghjulet blir då 2400N och radien på kugghjulet är 0,1m. Med detta i hänseende görs 
följande beräkningar av hur stora krafterna blir vid lagerinfästningarna B1 och B2.

212400800: BBx 

02,0*24002,0*21,0*800  BM z

NB 2800
2,0

2,0*24001,0*80002 




NBBx 40010124002800800: 

När motorn jobbar med startmomentet mot de fasta stoppen blir belastningen större på 
lagerinfästningarna än de blir vid vridning av maximal last. I räkningarna nedan 
approximeras kugghjulet att jobba i x led. Lagren i stolpen närmast kugghjulen kommer 
att ta upp den allra största delen av lasten här antas de därför ta upp hela lasten. 

Startmoment 74Nm
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Moment på axeln 74*5=370Nm

Stoppet vid normalläget har sin mittpunkt 66mm från axelns centrum.

NF

N
m

NmF

tot

stopp

670037005606

5606
066,0

370

22 



Figur 28: Kraftberäkning

Stoppet vid vinklat läge har sin mittpunkt 45mm från axelns centrum.

NF

NF

tot

stopp

450037008222

8222
045,0

370





Figur 29: Kraftberäkning

Kullager valdes med avseende på dessa beräkningar. Kullagret som valdes var SKF 
6806-2RZ då de klarade lasterna och var i lämplig storlek för konstruktionen.
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Bilaga 5

Beräkningar gjorda i COSMOSWorks på Axelplattan

Cosmos-beräkningarna gjordes för att få en grafisk bild av hur belastningsfallen såg ut. 
Målet var att inte få något område på konstruktionen som under belastning gick över 
materialets sträckgräns samt att förskjutningen inte övergick 0.03mm som var den 
tolerans som kom från Ljunghäll AB.

Materialet som användes under simuleringen var AISI 1020. Beräkningarna som 
utfördes visade att de störst belastade områdena inte gick över materialets sträckgräns 
på 351,3MPa. I fallet med Axelplattan var det högst uppmätta värdet 163MPa. I fallet 
med Basdelen var de högsta värdena 17MPa, 25MPa samt 40MPa. 
Axelplattans förskjutning blev som störst 0,08mm vilket var något över det mål som 
sattes upp. Detta ansågs dock som godtagbart då förskjutningen längst ut på axeln inte 
skulle påverka robotens exakthet och repeterbarhet. Förskjutningen på Basdelen var 
0.01mm, 0,007mm samt 0,03mm samtliga under eller på målvärdet.

Slutsatsen som drogs av Cosmos-beräkningarna var att konstruktionen borde hålla om 
ett material med minst 351MPa väljs samt att eventuella förskjutningar inte är 
tillräckligt stora för att minska robotens exakthet.

Ett moment på 370Nm har applicerats lägst ut på axeln.

Figur 30: Axelplatta von Mises
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Figur 31: Axelplatta förskjutning

Beräkningar gjorda i COSMOSWorks på Basdelen

En kraft på 2800N har applicerats i spåren för kullagren för att simulera krafterna vid 
full last.

Deformationen i bilderna är kraftigt överdrivna.

Figur 32: Basdel von Mises
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Figur 33: Basdel förskjutning

En kraft på 4500N har applicerats i spåren för kullagren för att beräkna när motorn 
vrider med startmoment mot ett stopp i vinklat läge utan last.

Figur 34: Basdel von Mises
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Figur 35: Basdel förskjutning
En kraft på 6700N har applicerats i spåren för kullagren för att beräkna när motorn 
vrider med startmoment mot ett stopp i normalläget och utan last.

Figur 36: Basdel von Mises
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Figur 37: Basdel förskjutning
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Bilaga 6

Luftmotorn LZB 33 AR0008-11

Figur 38: Luftmotor LZB33

Ordering No. 8411 0323 22

Model LZB 33L AR0008-
11

Max. power 0.23 kW

0.31 hp

Speed at max power 40 r/min

Torque at max power 55 Nm

41 lbf. ft

Min. starting torque 74 Nm

55 lbf. ft

Free speed 80 r/min

Air consumption at max power 8.5 l/s

18.0 cmf

Weight 2.6 kg

5.7 lb

Shaft loading code g

Lubrication free Yes

Tabell 3: Luftmotor info

Figur 39: Prestanda diagram

Power

Air Consumption

Torque
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Luftmotorn LZB 33 AR0001-11

Figur 40: Luftmotor LZB33

Ordering No. 8411 0321 81

Model LZB 33 AR0001-11

Max. power 0.23 kW

0.31 hp

Speed at max power 7 r/min

Torque at max power 314 Nm

232 lbf. ft

Min. starting torque 412 Nm

304 lbf. ft

Free speed 14 r/min

Air consumption at max power 8.5 l/s

18.0 cmf

Weight 5.0 kg

11.0 lb

Shaft loading code h

Lubrication free No

Figur 41: Prestanda diagram



49

Bilaga 7

Pneumatisk cylinder CDQ2B20-5T Single acting spring extended. 

Figur 42: Pneumatisk cylinder

Kolvdiameter: 20mm
Slaglängd: 5mm
Kolvkraft vid 6 bar 168N
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Bilaga 8

Figur 43: Ritning Basdelen
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Figur 44: Ritning Vridplattan
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Figur 45: Ritning Axelplatta
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Figur 46: Ritning Axelplatta kuggsida
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Figur 47: Ritning Låskolv

Figur 48: Ritning Litet kugghjul
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Figur 49: Ritning Stort Kugghjul
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Figur 50: Ritning Bricka ytter

Figur 51: Ritning Bricka inner
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Figur 52: Ritning Innerskydd

Figur 53: Ritning Ytterskydd
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Figur 54: Ritning Lock
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Figur 55: Ritning sammanställning Skydd
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Figur 56: Ritning sammanställning Hela konceptet




