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Sammanfattning 
 
Vid flygplansmontering borras det många olika hål och på vissa delar borras större delen av dessa 
hål manuellt med pneumatiska handborrmaskiner. Vid konventionell borrning i metall bildas 
oönskade grader. Strukturen plockas därför isär så att graderna kan tas bort innan strukturens 
delar kan passas samman igen för att sammanfogas. Detta är en tidskrävande åtgärd och därmed 
dyr och i ett steg att förenkla denna process och få en billigare produktion vill man automatisera 
vissa steg i denna process.  
En del av detta examensarbete var ett projekt i samarbete med Saab, Novator, Specma 
Automation och Linköpings Universitet vars syfte var att klargöra en robots förmåga att borra hål 
i flygplansmaterial med orbitalborrningsteknik.  
 
I första delen av detta examensarbete redovisas genomförande och resultat av projektets tester. 
Testerna visade att tryckfoten gled på testmaterialets yta när roboten lade en tryckkraft på 
testplåten, så kallad slip-stick uppkom. Denna glidning gör att det borrade hålet inte hamnar på 
rätt position och sker glidningen under borroperationen så försämras hålets kvalité. Flera olika 
tester gjordes med varierad tryckkraft och med olika tryckfötter för att försöka förhindra att slip-
stick uppkom. Tester genomfördes där hål borrades med bra kvalité.  
 
I den andra delen av denna rapport redovisas fortsättningen på examensarbetet som var en 
vidareundersökning av de tidigare genomförda testerna. Syftet med denna del var att undersöka 
hur en industrirobot beter sig när den används för att lägga på en tryckkraft mot ett material samt 
att försöka ta reda på vad som är orsaken till slip-sticken. Fler tester gjordes där roboten tryckte 
på olika punkter på en fixtur och de uppkomna slip-sticken mättes upp. 
 
Testerna under detta examensarbete har visat att det går att använda en industrirobot till att borra 
hål i flyglansmaterial. För att kvaliteten på de borrade hålen ska klara de höga krav som ställs 
inom flygplansindustrin är robotens arbetsområde begränsat till ett litet fönster mitt framför 
roboten. De glidningar som uppkommer när robotarmen är utsträckt långt åt sidan om roboten är 
alldeles för stora för de positioneringskrav som är på hålens placering på flygplansstrukturen. 
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Abstract 
 
In the assembly process of airframe structures there are many drilled holes and on some parts the 
holes are mainly drilled manually with pneumatic handheld drilling machines. During 
conventional drilling in metal, burrs appear. To remove these burrs the parts of the structure must 
be separated and deburred before they can be put together for fastening. This is a time consuming 
measure and therefore expensive. To facilitate this process and lower production costs some parts 
of the process needs to be automated.  
A part of this thesis was a project in co-operation with Saab, Novator, Specma Automation and 
the University of Linköping. The purpose of this project was to investigate the ability of an 
industrial robot to drill holes in aeroplane structures using orbital drilling. 
 
How the project tests were carried out and the results of these tests are presented in the first part 
of this thesis. The tests showed that slip-stick appeared when a force was applied on the working 
object by the robot. Because of the movement of the pressure foot the drilled hole will be in the 
wrong position and if the movement appears during drilling the quality of the hole is being poor. 
Several different tests were performed using different amounts of forces and different pressure 
feet trying to prevent slip-stick from appearing. Finally tests were performed with good results 
concerning the quality of the holes.  
 
In the second part of this thesis the proceeding tests that were carried out are presented. The 
purpose of these tests was to find out how the robot acts when a static pressure is applied on a 
work object by the robot and try to find out what the cause of the slip-stick was. Several tests 
were done where the robot applied a force on several different points on the fixture and the slip-
stick was measured. 
 
The tests that were carried out during this thesis showed that an industrial robot can be used to 
drill holes in aeroplane structures. To make sure that the quality of the drilled holes is sufficient 
for the high demands of the aeroplane industry the working area of the robot is limited to a small 
area in front of the robot. The slip-stick that appears when the robot is extended into a position on 
the far side of the robot is too large for the robot to drill the hole in an accurate position. 
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1 Inledning 
I denna del så presenteras bakgrund, syfte och mål med detta examensarbete samt hur 
rapporten är strukturerad. 

1.1 Bakgrund 
Vid tillverkning av flygplansstrukturer borras många olika hål får att de olika delarna ska 
kunna fästas i varandra. Många av dessa hål borras idag manuellt med pneumatiska 
handborrmaskiner som fästes i hålmallar under borroperationen. Vid konventionell 
borrning i metall bildas oönskade defekter i materialet när borret tränger igenom materialet 
vid borrets utgång ur materialet. Dessa defekter, så kallade grader gör att strukturen måste 
plockas isär så att graderna kan tas bort, delarna mellangradas. När graderna har tagits bort 
passas strukturen ihop igen för att sammanfogas. Stora detaljer är även svåra att plocka isär 
och sammanpassas igen. Detta är väldigt tidskrävande och därmed kostsamt. Allt detta görs 
idag manuellt och detta examensarbete har undersökt förutsättningarna till att anpassa och 
automatisera borrningsoperationen med en industrirobot. 
 
Med konventionell borrning uppstår höga axiella skärkrafter, ca 120-320N beroende på 
hålstorlek och matningshastighet (Kihlman, 2002). Dessa stora axiella krafter är oönskade 
vid användandet av en industrirobot eftersom dessa krafter kan orsaka oönskade rörelser i 
robotens armar och leder. Man söker då alternativa vägar och en väg är att använda sig av 
orbitalborrningsteknik där de axiella krafterna är mycket lägre än vid konventionell 
borrning. Den axiella kraften är runt 40 N vid orbitalborrning vilket är en stor fördel när en 
orbitalborrningsenhet används av en industrirobot. En annan stor fördel med 
orbitalborrning är att det inte bildas oönskade grader vid borrning i metall vilket medför att 
strukturen inte behöver plockas isär för att mellangradas.  
 
Problemställning 
En industrirobot är inte konstruerad för att användas till att trycka med då den böjer sig när 
den utsätts för belastningar. En industrirobot är designad för att plocka och förflytta saker 
med väldigt hög noggrannhet och används idag mest inom industrin till att svetsa, måla och 
att hantera material. Men jämförelsevis mot en NC-maskin så är en industrirobot billigare i 
inköp samt att den är mer flexibel och användbar inom automatisering. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett robotverktyg för borrning samt att 
studera hur en industrirobot beter sig när den används till att borra hål i flygplansmaterial 
med orbitalborrningsteknik.  

1.2.1 

1.3.1 

Mål 
Målet med detta examensarbete var att: 

• analysera en robots beteende när roboten utsätts för de krafter som uppkommer vid 
hålborrning. 

• analysera en robots förmåga att användas till borrning av hål i flygplansmaterial 
med orbitalborrningsteknik.  

• utveckla och förbättra ett befintligt robotverktyg för borrning, som vidare i denna 
rapport benämns från det engelska och vedertagna uttrycket: end-effectorn. 

 

1.3 Rapportens struktur/metod 
Rapportens huvuddel är indelad i 4 delar. I den första och inledande delen, 
”Teoribakgrund” ges en beskrivning av viktiga metoder, verktyg, begrepp och 
samarbetspartners. Del två och tre går igenom de tester som har gjorts där uppmätta värden 
redovisas efter varje test och i den fjärde och sista delen presenteras resultatet lite mer 
ingående, jämförelser mellan de olika testarna med slutsatser och förslag till framtida 
lösningar och metoder. 

Omfattning och begränsningar 
Uppmätta värden i denna rapport ska ses som en vägledning och inte som exakta värden. 
Det är för många faktorer som begränsar noggrannheten i mätningarna. Testerna på 
Linköpings universitet genomfördes i temporära lokaler då ordinarie lokal renoverades, 
vilket gjorde att det inte fanns tillgång till en helt stum fixtur. En temporär fixtur togs fram 
där flexibiliteten prioriterades, det skulle vid behov vara lätt att flytta på strukturen.  
 
En del av syftet med testerna, som det går att läsa mer om senare i denna rapport, som 
genomfördes hos Specma var att jämföra hålkvalitet på de hål som borrades under detta 
examensarbete med tester som SAAB AB genomfört tidigare med orbitalborrning. Dessa 
jämförelser är dock utanför detta examensarbete. 
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2 Teoribakgrund 
I detta kapitel ges beskrivningar av viktiga metoder, verktyg, begrepp och 
samarbetspartners som har varit en stor del av detta examensarbete. 

2.1 Utrustning 
I denna del ges en kortfattad beskrivning av industrirobotar och den utrustning samt de 
begrepp som användes tillsammans med och runt roboten under de tester som genomförts 
under detta examensarbete.  

2.1.1 Industrirobot 
Robotarna som har används vid testerna i detta examensarbete är ABB Industrirobot 4400 
och 6600. Dessa robotar består av sex olika axlar enligt bild 1a. Roboten jobbar i ett 
koordinatsystem med origo definierat till centrum av robotens sockel enligt bild 1b.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1a: Rörelsemönster för en Irb 4400.     Bild 1b: Robotens koordinatsystem.  
 
 Irb 4400  Irb 6600 
Vikt: 985kg 1750 kg 
Räckvidd:  1,95 meter 2,55 meter 
Hanteringskapacitet:  60 kg 225 kg  
Positioneringsrepeterbarhet:  0,1 mm 0,1 mm 
 
En robot kan styras manuellt med en styrdosa där en operatör styr robotens rörelser med en 
styrspak. Styrspakens signaler går via ett kontrollsystem till en servomotor som skapar ett 
vridmoment vilket via kopplingar och växlar styr roboten. Vid varje servomotor sitter 
encodrar och tachometrar som känner av robotarmarnas position och skickar tillbaka denna 
position till kontrollsystemet. Denna loop (bild 2) kontrollerar att robotarmarna är i rätt 
position och reglerar armarnas läge ifall roboten inte är i korrekt position. 
När roboten är i viloläge låses robotens bromsar och håller roboten i position. 
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Bild 2: Styrschema för en industrirobot. (Shimon Y. Nof, 1999). 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

End-effector 
En end-effector är ett verktyg eller anordning som sitter på robotens TCP (tool center 
point), längst ut på robotens arm. 

Slip-stick 
Slip-stick är ett fenomen som uppstår när man med hjälp av en industrirobot lägger ett 
statiskt tryck på ett arbetsstycke med en end-effector. Runt vardera av robotens sex (6) 
axlar bildas ett moment som får axlarna att vrida något på sig vilket resulterar i en glidning 
med end-effectorn på arbetsstycket (DeVlieg, 2002).  

Tryckfot 
En tryckfots uppgift är dels att trycka ihop två plåtar som det ska borras genom, men den 
har även som uppgift att fixera end-effectorn vid pålagd kraft så att det inte glider, dels vid 
anläggning av tryckkraften men även under borroperationen. 

Kistler kraftsensor 
För att kunna mäta upp de krafter som uppkom under testerna (skärkrafter och tryckkrafter) 
så användes en kraftsensor. Kraftsensorn, Z15063 från Kistler, mäter krafter i x-, y- och z-
led (radiella och axiella krafter) och kan mäta krafter upp till 3000N med en noggrannhet 
på +/- 1 N.  
 
Kraftsensorn består av en platta på 250 kg med ett antal kraftsensorer som mäter de 
uppkomna krafterna. Plattan är sammankopplad med en multiplexer som delar upp 
signalerna till åtta olika förstärkare. Kraftsensorn sänder signaler mellan +10 och -10 volt 
beroende på hur stor kraften är som läggs på kraftsensorn. En skalfaktor ställs in på de åtta 
olika förstärkarna som avgör hur mycket signalerna ska förstärkas. I de mätningar som har 
gjorts under detta examensarbete så användes en skalfaktor på 300 vilket ger att 1 volt 
motsvarar 300 N, som ger ett mätområde mellan +3000 N och -3000N. De förstärkta 
signalerna går sedan vidare till en D/A-omvandlare som gör om de digitala signalerna till 
analoga. Dessa analoga signaler skickas vidare till en PC som räknar om signalerna till 
krafter i x, y och z-led (radiella och axiella krafter).  
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2.1.6 

2.2.1 

2.2.2 
nurrar 

 
r 

 
a 

Mätklocka 
För att kunna mäta robotens utböjning i olika axlar och eventuell glidning mellan end-
effector och fixtur användes mätklockor. 

2.2 Borrtekniker 
Vid borrning finns det två olika tekniker att använda sig av, konventionell borrning och 
orbitalborrning. Inom flygindustrin borras hålet genom två detaljer så att de kan fästas i 
varandra. Det är högt ställda toleranser vid montering av flygplansstrukturen, för att 
förhindra att det hamnar spån från borrningen mellan de olika detaljerna behövs en 
tryckkraft som pressar samman detaljerna. Tryckkraften behövs även för att stabilisera 
tryckfoten under borroperationen så att den inte börjar röra på sig av de krafter som 
uppkommer. 

Konventionell borrning 
De flesta borroperationer görs idag med konventionell borrning. Borret roterar kring sin 
egen axel vilket bildar ett stationärt verktygscentrum. Denna teknik medför ganska höga 
skärkrafter i axiell-led. En av anledningarna till de höga skärkrafterna vid borrning i metall 
är just denna punkt på verktyget där verktyget inte skär sig igenom materialet, utan här 
trycker sig borret fram och skapar en plastisk deformation i materialet enligt bild 3a. När 
borret kommer till ytan av materialet så medför denna plastiska deformation att det bildas 
grader när borret tränger igenom materialet, bild 3b. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3a: Borrets spets trycker   Bild 3b: Gradbildning 
sig fram (Novator, 2005).   (Kihlman, 2005). 

Orbitalborrning 
Orbitalborrning består av två rörelser, en rörelse där borret s
runt sin egen axel med högt varvtal samt en orbital rörelse som 
borret gör runt hålets centrum samtidigt som borret matas genom
materialet (bild 4). Skärverktyget som används har en diamete
som är mindre än diametern på det hål som ska borras. De största
fördelarna med orbitalborrning är de låga axiella skärkraftern
samt att det inte bildas några grader. 
 

Bild 4: Orbitalborrets 
rörelse (Novator, 2005).
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2.3 Samarbetspartners 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

Novator AB 
Novator är ett oberoende, växande företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
orbitalborrningsteknik, som de har patent på. Novator koncentrerar sig på orbitalborrning i 
huvudsak till flygindustrin. Novator har sitt kontor i Spånga, Stockholm. 

SAAB AB 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag, med huvudsaklig verksamhet 
inom rymdteknik, försvaret och flyget. Saab utvecklar, tillverkar och levererar avancerade 
produkter och lösningar såväl till försvaret som till den civila marknaden. Saab har hela 
världen som marknad men forskning, utveckling och produktion ligger i huvudsak i 
Sverige. 
 
Saab Aerostructures 
Saab består av ett antal verksamhetsområden där Saab Aerostructures är ett område som 
fokuserar på utveckling, industrialisering och tillverkning av flygplansstrukturer för civila 
och militära flygmarknaden. 

Specma Automation 
Specma Automation är ett företag som ligger i Laxå och är en del av Specma AB. Specma 
AB startade sin verksamhet 1918 med att leverera specialmaskiner för fartygs- och 
varvsindustrin. Idag består verksamheten av åtta verksamhetsområden, som drivs inom eller 
som dotterbolag till Specma AB. Varje verksamhetsområde har sin egen affärsidé och 
affärsmodell.  
 
Specma Automation är en av Nordens främsta systemintegratörer av robotbaserade 
produktionslösningar för den tillverkande industrin. De utför automationslösningar av alla 
storlekar, från mindre robotinstallationer till kompletta produktionssystem. De är även 
marknadsledande inom robotapplikationer för aluminiumgjutgods och 
aluminiumbearbetning. 
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3 Tester på Specma Automation 
Detta examensarbete ingick i ett projekt mellan SAAB AB, Specma Automation AB, 
Novator AB och Linköpings Universitet. Syftet med projektet var att klargöra en robots 
förmåga att borra hål i flygplansmaterial bestående av kolfiber och titan, med 
orbitalborrningsteknik. Mätning av förmågan gjordes med hänsyn till ställda kvalitetskrav 
och relativt tidigare utförda bänktester. Denna jämförelse av tidigare utförda bänktester är 
dock utanför detta examensarbete. Projektets tester utfördes på Specma Automation AB i 
Laxå. Det blev totalt tre olika tillfällen där olika tester genomfördes. 
 

3.1 Test 1 
För att klargöra robotens förmåga att borra hål i flygplansmaterial sattes en testcell upp hos 
Specma Automation. 

3.1.1 Genomförande 
Det första testet genomfördes med en 
end-effector som tagits fram av Saab 
för just dessa tester. End-effectorn var 
gjord till att passa på en ABB 
industrirobot 6600. På end-effectorn 
monterades en orbitalborrningsenhet 
201 Ti som är anpassad för att borra i 
titan, ett av materialen som användes 
under dessa tester. 
 
 
 
 
 

Bild 5: Twinspin 201 Ti från Novator monterad på 
Saab:s end-effector. 

 
Utrustning: 
Följande utrustning användes vid testet: 

1. Industrirobot ABB 6600, tillhandahölls av Specma. 
2. Robot- och borrfäste med tryckfot, tillhandahölls av Saab Aerostructures. 
3. Orbitalborrningsenhet 201 Ti med spånsug och minimalsmörjningsenhet, 

tillhandahölls av Novator. 
4. Skärverktyg, Jabro, tillhandahölls av Novator. 
5. Stativ för uppriggning av kraftsensor och testplåt, tillhandahölls av Specma. 
6. Kraftsensor för uppmätning av pressarkraft och skärkrafter, tillhandahölls av 

Linköpings Tekniska Högskola. 
7. Testmaterial, tillhandahölls av Saab Aerostructures. 
8. Verkstadslokal där testet utfördes, tillhandahölls av Specma. 
9. Mätklockor, tillhandahölls av Linköpings Tekniska Högskola och Specma. 

 17



Variabla parametrar: 
Parametrar som varierades var: 

1. Hålstorlek (4,8 mm och 9,5 mm),  
2. Tryckkraft mot testplåt (200 till 600 N),  
3. Robot låses i position vid borrning alternativt regleras i position vid borrning. 
4. Material i tryckfot (stål, nylon). 
5. Förslitningsgrad på verktyg (verktyget beräknas slitas ut på 20 hål). 

Skärdata för de bägge håldimensionerna är sedan tidigare utprovade och optimerade med 
samma orbitalborrmaskin som vid detta robottest men då monterad i en mycket stadig 
testbänk. Eftersom optimala skärdata reda var utprovade varierades därför inte skärdata vid 
dessa tester. 
 
Robotens placering:  
Roboten var placerad så att den jobbade i ett mycket ogynnsamt läge för att testa robotens 
förmåga att jobba i ett stort arbetsfönster. Fixturen var placerad 2,7 m framför och 1,8 m i 
sidled från roboten på en höjd av 1,5 m, bild 6a. End-effectorn var vriden 90 grader till ett 
läge där orbitalborrningsenheten var ”liggande”, enligt bild 6b.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6a: Robotens placering.    Bild 6b: End-effectorns position. 
 
Testerna genomfördes i olika serier, A, B och C där det varierades i hålstorlek, tryckkraft 
samt material på tryckfoten. 
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3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

Serie A  
På dessa tester användes en tryckfot av stål och roboten var i reglerat läge under 
borrningen. Till att börja med så borrades 9 stycken hål med diametern 9,5 mm med olika 
tryckkrafter, se bilaga 1.  Här uppmärksammades att slip-stick uppstod under anläggning av 
trycket, tryckfoten gled på testplåtens yta. För att se om denna glidning även uppstod när 
roboten var i oreglerat läge (robotens bromsar låsta) så borrades hål 10-12 med roboten i 
oreglerat läge.  

Serie B 
Sedan byttes det till ett nytt skärverktyg och 
orbitalrörelsens diameter ställdes in så att 
håldiameter blev 4,8 mm. Här borrades 4 hål 
med olika tryckkrafter och även här iakttogs 
slip-stick. Efter det gjordes 5 stycken mätningar 
där det endast lades på en tryckkraft (inga hål 
borrades). Vid dessa mätningar så mättes även 
tryckfotens glidning, som uppstod ut från 
roboten (i robotens negativa y-led), enligt pilen 
på bild 7. 
 
      Bild 7: Slip-stickens glidriktning. 

 Serie C 
Till dessa mätningar så byttes det till en tryckfot av nylon för att testa om det gav bättre 
grepp på ytan. 5 stycken mätningar gjorde med varierande tryckkrafter. Även här lades bara 
en tryckkraft på och slip-sticken mättes upp. 

Resultat 
Dessa tester visade att slip-stick uppstår när en tryckkraft anläggs med end-effectorn mot 
testplåten. Denna glidning medför att det hål som ska borras hamnar på fel position. 
Glidning under borroperationen påverkar även hålkvaliteten, hålet blir ovalt och snett. 
 
Testerna inleddes med en tryckkraft på 190 N och redan här så uppmärksammades att det 
uppkom slip-stick. I detta läge mättes inte glidningen utan testerna fortsatte med att öka 
tryckkraften för att på så vis få högre friktion mellan testplåten och tryckfoten för att 
undvika glidning. Det visade sig dock att tryckfoten gled på ytan även med tryckkrafter på 
ca 500 N. Det visade sig även att glidningen var proportionell mot pålagd kraft, större 
tryckkraft gav en större glidning (diagram 1 och 2 nedan). Den högre friktion som byggs 
upp mellan tryckfoten och testplåten med hjälp av större tryckkraft var inte tillräcklig för att 
förhindra att glidning uppstod 
 
Av diagrammen nedan går det att se att tryckfoten glider 0,7 mm på testplåtens yta redan 
vid 200 N tryckkraft, vilket inte är godtagbart. Detta gjorde att hålens kvalité (rund- och 
rakhet) aldrig mättes upp.  
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Diagram 1 och 2: Uppmätta glidningar vid olika tryckkrafter vid borrning av hål i 
testplåten. 
 
Eftersom det gled ca 0,7 mm redan vid 200 N tryckkraft så gjordes inga fler tester vid detta 
tillfälle. 

3.2 Test 2 
Syftet med det andra testet var att försöka ta reda vad det är som rör sig, varför uppkommer 
slip-stick? Är det end-effectorns konstruktion som är för klen och böjer sig när en kraft 
läggs på tryckfoten eller är det robotens armar, axlar och transmissioner som ger vika. 

3.2.1 Genomförande 
För att få en uppfattning om vad det är som rör på sig när roboten trycker på testplåten 
användes en mätklocka för att mäta på olika punkter på end-effectorn och på roboten. 
 
Till att börja med mättes olika punkter på end-effectorn. Roboten ställdes i ett läge där end-
effectorns tryckfot var placerad precis intill testplåten utan att kontakt uppstod. Sedan 
placerades mätklockan på aktuell punkt på end-effectorn som skulle mätas. Efter det lades 
en tryckkraft på testplåten med roboten och man kunde då läsa av hur mycket den aktuella 
punkten rört sig.  

 
Bild 8: End-effectorns L-formation med mätpunkterna 1-5 markerade.  
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Efter det mättes rörelsen mellan robotens a
(bild 9) för att undersöka om gick att se om 
någon axel vek sig när tryckkraften lades på 
testplåten. End-effectorn placerades som 
under de tidigare testerna men vid dessa tester 
placerades mätklockan på robotens armar. Det 
som mättes upp var robotarmarnas relativa 
rörelser till varandra från det att end-effectorn 
inte var i kontakt med testplåten till dess att en 
tryckkraft på ca 600 N hade lagts på 
testplåten. 

xlar 

3.2.2 

 
     Bild 9: Mätning mellan 3: e och 4: e axeln. 

Resultat 
För att undersöka hur mycket tryckfoten glider på testplåten efter pålagd kraft så gjordes 
sex olika mätningar på punkt 1 (bild 8) med varierande tryckkrafter. Det visade sig att 
glidningen på testplåten i robotens y-led var proportionell mot pålagd kraft enligt diagram 3. 
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Diagram3: Utböjning vid punkt 1 vid olika tryckkarafter. 
 
För att undersöka hur mycket av den uppmätta glidningen som är end-effectorn som böjer 
sig av den kraft som man trycker med gjordes en mätning på punkt 2. Mätningen gav en 
rörelse i robotens y-led på 0.8 mm med en tryckkraft på 630 N. Denna rörelse mättes på 
robotens TCP och är alltså robotens rörelse. Motsvarande rörelse på punkt 1 var 1.3 mm. 
Skillnaden därimellan, 0.5 mm går dock inte helt och hållet säga att det är vad end-
effectorn böjer sig vid 630 N tryck, då även end-effectorn påverkar robotens rörelse.  
 
Vidare mätningar på punkterna 3,4 och 5 på ”L-et” längst ut på end-effectorn visar att hela 
tryckfoten viker sig in (i robotens negativa x-led) enligt tabell 1 nedan.  
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Tabell 1: Punkt 3, 4 och 5: s glidning  
vid pålagd tryckkraft. 

 
Punkt Tryckkraft (N) Rörelse (mm)
3 600 0.01 
4 608 0.05 
5 605 0.12 

 
 
 
 

 
Mätningarna mellan de olika axlarna är svårt att få ut något av. Tryckkraften uppstår av att 
roboten försöker nå en punkt bakom ytan på testplåten. För att flytta robotens TCP till den 
aktuella punkten så samspelar alla axlar för att försöka nå denna punkt. De olika axlarna rör 
sig olika mycket och det går inte att särskilja på axelns rörelse och en eventuell vikning 
mellan axlarna. De uppmätta värdena är bifogade i bilaga 2. 
 
Av resultaten från dessa tester går det att se att slip-stickens uppkomst dels berodde på att 
end-effectorn var för vek och att den böjde sig när den utsattes för en tryckkraft på 
tryckfoten. Men en del av den slip-stick som mättes upp berodde även på att roboten och 
alla dess axlar och armar gav med sig lite. 

3.2.3 Åtgärder 
Robotens konstruktion och beteende gick inte påverka så till det nästkommande testet 
måste förändringar på end-effectorn göras för att bättre resultat ska uppnås. För att 
förhindra att hela end-effectorn böjer sig så måste den förstärkas. Slip-stick uppstår vid 
kontakt mellan tryckfoten och testplåten så för att förhindra att det börjar glida vid 
anläggning så måste det skapas högre friktion mellan dessa. För att uppnå detta måste en ny 
tryckfot tas fram. 

3.3 Test 3 
Syftet med det tredje testet var att testa olika friktionselement på tryckfotens 
anläggningsyta för att försöka förhindra att slip-stick uppstår samt att med rådande 
egenskaper på roboten genomföra ytterligare tester med hålborrning med 
orbitalborrningsteknik. 
 
För att det på ett enkelt sett skulle gå att ändra friktionselementen på tryckfoten så togs en 
ny specialanpassad tryckfot fram där det var möjligt att variera friktionen på 
anläggningsytan. Grunden på den nya tryckfoten består av en platta med en cylinder med 
hål i. Ytan på cylindern var blästrad för att få bättre friktion. På plattan fanns det plats för 
tre cylinderklossar samt tre stycken sugkoppar. På dessa klossar gick det att fästa olika 
friktionsbelägg och dessa klossar skruvades sedan fast på plattan. Till testet togs det fram 4 
olika friktionsbelägg och en standardsugkopp från PIAB. 
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Bild 10a: Grundplattan på tryckfoten.    Bild 10b: Tryckfoten med klossar och 

sugkoppar. 
 
Iden till dessa klossar kom av ett par pendelupplägg från Halder (nr 5 i bild 11), som var 
diamantbelagda, vilket gav en mycket hög friktionskoefficient. Övriga 
friktionsbeläggningar som användes var bromsbelägg, slippapper samt ett 
packningsmaterial med hög friktionskoefficient.  
 

Bild 11: De olika klossarna som användes: 
1: Sugkoppar 
2: Klossar med bromsbelägg 
3: Klossar med packningsmaterial 
4: Klossar med slippapper 
5: Pendelupplägg med en diamantbeläggning 

 
 
 
5 
 

 
 
Sugkopparna som används var F30-2 från PIAB. Sugkopparnas uppgift var att skapa ett 
tryck med klossarna på testplåten innan roboten börjar trycka. På detta sätt bildas en 
friktion mellan tryckfoten och testplåten när roboten börjar trycka. Förhoppningen var att 
den uppkomna friktionen skulle vara tillräcklig för att förhindrar att glidningen började.  
Det visade sig senare att sugkopparna var för veka i radiell led och 
inte fyllde upp sin funktion, så de användes aldrig under testet. 
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End-effectorn hade även till dessa tester fått en stabilare konstruktion, bild 12. På 
ovansidan monterades en T-balk och på vardera sidan av end-effectorn fästes två 
stabiliseringsplåtar. Även två stöttor till L-et längst ut på end-effectorn sattes dit för att 
förhindra att tryckfoten skulle vika sig vid fästet på end-effectorn. 
 

 
Bild 12: Den modifierade end-effectorn. 1: T-balk, 2: stabiliseringsplåtar, 3: stöttor.  
 

3.3.1 

3.3.2 

Genomförande 
Detta testet genomfördes på samma sett som under test 1. Roboten användes till att lägga på 
en tryckkraft på testplåten, precis innan tryckfoten gick i ingrepp så placerades mätklockan 
på plats och mätte upp end-effectorns rörelse i robotens positiva y-led. 
 
Testerna börjades med de beläggen med störst friktion, för att se om det går att undvika 
slip-stick med hjälp av hög friktion mellan testplåten och tryckfoten.  

Resultat 
Testerna med diamantbeläggen visade att även med mycket hög friktion mellan tryckfot 
och anläggningsytan så uppstod slip-stick. Glidningen som uppstod var klart mindre än vid 
tidigare tester. Vid 170 N tryckkraft så gled det 0.05 mm i positiv y-led och vid 625 N 
tryckkraft så gled det 0,33 mm. Den grova och hårda ytan på diamantbeläggningen gav 
dock tydliga märken i testplåten efter dessa tester, redan med en tryckkraft på 170 N.  
Eftersom det blev synbara märken i testplåten redan vid låga tryckkrafter med 
diamantbeläggningen så byttes de ut mot klossarna med slippapper på. Med dessa belägg 
gjordes fyra olika tester med tryckkrafter från 69-406 N. Även med dessa belägg uppstod 
glidning. Det gled 0,13 mm med tryckkraften 69 N och sedan ökade glidningen 
proportionerligt med den pålagda kraften till 0,7 mm vid 406 N tryckkraft, se diagram 4. 
Vid dessa tester med slippapperbeläggen så blev det inga synliga märken på testplåtens yta. 
De uppmätta värdena är bifogade i bilaga 3. 
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Diagram 4: Glidningar med slippapperbelägg. 
 
På de två sista mätningarna (284 N och 406 N) gled det 0,43 mm resp. 0,65 mm direkt vid 
ingrepp, det fortsatte sedan att sakta glida ytterligare 0,05 mm innan det stannade. 
 
Fixturen flyttades 
Ramstativet som användes som fixtur, i vilken testplåten var 
monterad var placerat så att roboten jobbade i ett mycket 
ogynnsamt läge. Detta för att testa robotens förmåga att 
jobba i ett stort arbetsfönster. Då det inte gick att få 
tillräckligt bra resultat i detta läge med aktuella medel så 
flyttades ramstativet närmare roboten så att ramstativet var 
placerat 1,8 m framför och 0,5 m i sidled från roboten (bild 
13), för att testa om det gick att uppnå bättre resultat i det 
läget. Tidigare mätningar visade att end-effectorn med sin L-
formade konstruktion böjer in lite längst fram på L-et när en 
kraft läggs på. Det bildas då en liten hävarm som ger upphov 
till ett moment. Detta moment samverkar med robotens  
rörelsemönster när en tryckkraft läggs på en yta. Detta  Bild 13: Fixturens nya 
kan vara en orsak till de stora slip-stick som uppstår. För  läge. 
att förhindra att detta moment samverkar med robotens  
rörelser så vreds end-effectorn 90 grader så att den var 
orienterad i ett rakt läge, dvs. att end-effectorn var parallell 
med golvet, innan testerna fortsatte (bild 14). Två mätningar 
med olika krafter gjordes sedan med ramstativet på den nya 
positionen. De glidningar som nu uppkom var betydligt 
mindre. Vid 321 N tryckkraft så gled det på testplåtens 
horisontella plan 0,06 mm och motsvarande glidning med 
576 N tryckkraft var 0,1 mm. Här mättes även de vertikala 
rörelserna som var 0,15 mm resp. 0,19 mm ner. 

Bild 14: End-effectorn 
”rak”, sett framifrån. 
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Borrning 
Resultaten hade nu blivigt tillräckligt bra för att gå vidare med tester där även hål borrades 
med hjälp av orbitalborrning. 
Till en början så borrades 7 st hål med diametern 4,8 mm, med varierande tryckkraft. Hål 
nummer 8,9 och 10 (bild 15) borrades med samma tryckkraft för att se att hålkvaliteten blev 
samma på alla tre hålen. 
 
Tabell 2: Uppmätta värden vid borrning av hål 6-12. 
Hål Förtryck Sidokraft Slip-stick (mm)   
      Horisontellt Vertikalt
6 138 16 +/- 0.01 0,04 
7 325 37 +/- 0.01 0,04 
8 590 57 0,05   
9 590 54 0,05   
10 590 170 0,05   
11 540 108 0,01 0,02 
12 330 67 0,18 0,18 

    
   Bild 15: Hål 6-12. 
 
 
 

 
Mätningarna visade att under borrning av hål 6 och 7 vibrerade tryckfoten lite på ytan när 
borret gick i ingrepp i materialet. Vid borrning av hål 8-10 gled tryckfoten 0,05 mm vid 
ingrepp. När hål 12 borrades uppstod en markant större glidningen när borret gick i ingrepp 
i titanet. Denna stora glidning, i förhållande till glidningen vid hål 6-11 beror på att de 
uppkomna skärkrafterna är större än den pålagda tryckkraften. Detta gör att hela end-
effectorn trycks tillbaka och tryckfoten förlorar sitt grepp med testplåten. Att detta inte 
uppmärksammades under borrning av hål 7 när lika stor tryckkraft användes beror på att 
verktyget var nytt där. När hål 12 borrades var verktyget mer slitet vilket ger upphov till 
större skärkrafter. Denna glidning uppmärksammades inte på hål 11 där tryckkraften var 
större, 540 N, vilket var tillräckligt stor för att hålla emot de axiala krafter som uppkom 
under borrningen. Detta innebär att den axiala tryckkraft som behövs i detta läge ligger 
mellan 330-540 N. Det borrades inga fler hål efter detta men ett skärverktyg beräknas att 
hålla för ca 20 hål under dessa förhållanden. Dessa egenskaper uppmättes alltså efter 1/3-av 
skärverktygets beräknade livslängd. 

3.3.3 Åtgärder 
Till fortsatta tester måste det göras mätningar där endast robotens rörelser mäts. I de 
mätningar som hittills har gjorts går det inte särskilja på hur mycket av slip-sticken som 
end-effectorn respektive roboten bidrar med. 
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4 Tester på Linköpings Universitet 
De resultat som samlades ihop vid testerna hos Specma visade att det finns mer att 
undersöka om robotens beteende när den används för att anlägga tryckkrafter. Det 
monterades därför upp en liknande anordning på Linköpings Universitet så att fler tester 
var möjliga att genomföra. Tidigare tester har visat att end-effectorn rör på sig när en kraft 
läggs på en yta med en robot, slip-stick uppstår. Syftet med dessa tester var att undersöka 
hur en industrirobot beter sig när den användes för att lägga på en tryckkraft mot ett 
material samt att försöka ta reda på vad som är orsaken till slip-sticken. Hur mycket av slip-
sticken beror på end-effectorn och var i robotens konstruktion utböjning sker?  

4.1 Genomförande 
På dessa tester användes en industrirobot 4400 och en ram bestående av två stora balkar 
som var fästa i varandra med tvingar. Roboten stod 1,65 meter från balkarna och testerna 
gjordes direkt mot balkarnas yta. Den tryckkraft som roboten pressade med under testerna 
på Linköpings Universitet var samma under samtliga tester. Tryckkraften mättes aldrig upp 
men den uppkom av att från dess att roboten precis gick i angrepp mot balkens yta så 
förflyttade sig roboten 10 inkrement i robotens positiva x-riktning, vilket motsvarade en 
förflytning på ca 0,5 mm.  
 
Testen delades in i två olika moment, i den första delen gjordes ett antal olika tester med 
samma end-effector som på de tidigare testerna på Specma. Till den andra delen av testerna 
togs en ny tryckfot fram som monterades direkt på robotens TCP. På så vis gick att utesluta 
end-effectorns påverkan och istället endast mäta de rörelser som uppkommer på grund av 
roboten. 
 
Robotens placering 
Under testerna som gjordes på 
Linköpings Universitet gjordes 
mätningar när roboten var 
utsträckt både till vänster 
(robot läge 1) och till höger 
(robot läge 2) enligt bild 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 16: Roboten och fixturens placering under testerna 
med robotens x- och y-axel markerade. Z-axeln går 
ortogonalt mot x- och y-axeln. 
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4.2 Test 1 
Vid det första testet mättes de glidningar som uppkom med samma end-effector som 
användes under test 3 på Specma. En adapterplatta konstruerades för att möjliggöra 
montering av end-effectorn på irb 4400. 

4.2.1 Genomförande 
För att få en övergripande översyn på hur roboten reagerade i olika lägen så gjordes ett 
antal olika mätningar. Till och börja med så gjordes mätningar på 10 olika punkter direkt på 
balken, bild 17 a. De första fem mätningarna gjordes på höjden 20 cm över golvet med 
första punkten 50 cm ut i robotens positiva y-riktning. Avståndet mellan punkterna var 25 
cm och sista punkten var 150 cm vinkelrätt från robotens x-axel. 
De resterande 5 punkterna mättes på höjden 60 cm från golvet med samma avstånd mellan 
punkterna som under mätningarna på 20 cm höjd. Samma kraft lades på vid varje punkt och 
glidningen i vertikal och horisontell led mättes upp med en mätklocka. Vid varje punkt 
gjordes tre olika mätningar, en med end-effectorn i rakt läge, en med end-effectorn vriden 
90 grader åt höger och en när den var vriden 90 grader åt vänster (bild 17b). Detta för att 
kunna se om och i så fall hur mycket end-effectorn påverkade resultatet. 
 

 
Bild 17a: Punkterna som mätningarna   Bild 17b: End-effectorn i lägena 
gjordes på.    (f.v.) hö90, och vä90 sett framifrån. 
 
Fixturen flyttades sedan så att det var möjligt att göra motsvarande tester på robotens högra 
sida (balk till höger, bild 16). Här gjordes endast testmätningar på höjden 60 cm. Två 
kontrollmätningar gjordes dock på 20 cm höjd på 0,5 m samt på 1,5 meters avstånd i sidled. 
 

4.2.2 Resultat 
Av dessa tester gick att se att det gled olika mycket och i olika riktningar beroende på hur 
end-effectorn var monterad på roboten. Nedan följer tabeller på de uppmäta värdena. Alla 
tester gick inte att genomföra eftersom end-effectorns fäste gick mot robotens arm, det gick 
inte att positionera roboten i rätt läge. Dessa mätningar är markerade med ”-”. 
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Mätvärden 
Glidningar i y-led, balk till vänster 
Tabell 3: Tabellen visar uppkomna rörelser i robotens y-led efter pålagd tryckkraft. 
Negativt värde är en rörelse längst negativa y-axeln. Tabellen läses kolumnvis: End-
effectorns höjd från golvet, end-effectorns läge och sedan följer de uppmäta värdena vid 
respektive avstånd ut från roboten. 

 

 

Avstånd (mm) 60   20    
 sidled vä 90 rak hö 90 vä 90 rak hö 90
500 0.05 0.07 0.01 0.05 0.04 0.15 
750 0.06 0.09 0.29 0.07 0.08 0.18 
1000 0.11 0.18 0.48 0.11 0.11 0.35 
1250 - 0.18 0.42 0.10 0.15 0.46 
1500 - 0.21 0.46 - 0.30 0.39 

Glidningar i z-led, balk till vänster 
Tabell 4: Samma mätningar som i tabell 3 ovan fast här är rörelserna i z-led redovisade. 
Positiva värden är en rörelse upp och negativa värden motsvarar en rörelse ner längst 
robotens negativa y-axel. 

Avstånd (mm) 60    20    
  vä 90 rak hö 90 vä 90 rak hö 90
500 0 -0.1 0.01 0.03 -0.1 -0.01
750 0.02 -0.06 -0.06 0.015 -0.14 -0.01
1000 -0.03 -0.12 -0.05 -0.05 -0.15 -0.06
1250 - -0.12 -0.04 -0.02 -0.15 -0.06
1500 - 0.015 -0.03 - -0.3 -0.05
 
Glidningar i y-led, balk till höger 
Tabell 5: Negativt värde är en rörelse längst negativa y-axeln. 
Avstånd (mm) 60    20    
  vä 90 rak hö 90 vä 90 rak hö 90
500 -0.11 -0.05 -0.02 -0.09 - - 
750 -0.12 -0.10 -0.02 - - - 
1000 -0.05 -0.14 -0.04 - - - 
1250 -0.23 -0.25 - - - - 
1500 -0.35 -0.10 - -0.45 - - 
 
Glidningar i z-led, balk till höger 
Tabell 6: Glidningar längst robotens z-axel. 
Avstånd (mm) 60    20    
  vä 90 rak hö 90 vä 90 rak hö 90 
500 0 -0.05 0 -0.01    
750 0.02 -0.2 0.02     
1000 0.015 -0.1 0.02     
1250 -0.03 -0.15 -     
1500 -0.02 -0.05 - -0.06    
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Av dessa tester gick att utläsa att end-effectorn påverkade den glidningen som uppstod men 
det går inte att säga hur mycket av glidningen som uppkommer på grund av end-effectorns 
konstruktion. För att kunna dra några slutsatser från dessa uppmätta värden så måste tester 
göras där endast glidningen som uppkommer på grund av robotens egenskaper mäts. 
Testerna visade även att de uppmätta glidningarna till vänster och till höger om roboten inte 
var exakt lika stora men det går att se att roboten reagerar liknande oberoende vilket håll 
roboten är utsträckt. 

4.3 Test 2 
Syftet med detta test var att mäta de glidningar som uppstår 
på grund av robotens mekaniska egenskaper för att sedan 
kunna jämföra dessa resultat med tidigare uppmätta värden. 
För att kunna utesluta att end-effectorns egenskaper 
påverkade resultatet så togs en ny tryckfot fram (bild 18). 
Den nya tryckfoten sattes direkt på robotens TCP och ersatte 
end-effectorn som används i tidigare tester. Tryckfoten 
ritades av Jonas Svernestam och tillverkades av Saab AB. 
 
           Bild 18: Den nya tryckfoten. 

4.3.1 Genomförande 
Testet genomfördes på samma sett som vid de tidigare testerna. Roboten användes till att 
lägga en tryckkraft på 6 olika punkter på balken enligt tabell 7 nedan. Dessa tester gjordes 
när balken stod till vänster (bild 16) och på höjden 60 cm över golvet. 
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4.3.2 

Mätvärden 

Resultat 
Glidningarna i sidled är nästintill proportionerligt mot avståndet. Det gled mer ju längre ut 
från robotens centrumlinje som mätningarna gjordes. Mätningarna på glidningen längst y-
axeln visade att det till en början gled lite upp, glidningen ökade sedan proportionerligt mot 
avståndet tills en punkt där glidningen blir mindre och på sista mätningen 1,2 meter ut 
uppmättes en glidning ner.  
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Tabell 7: Uppmätta värden på 
glidningarna med den nya tryckfoten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avstånd (mm) Glidning (mm) 
  +y +z 
0 0,01 0,01 
250 0,04 0,015 
500 0,1 0,02 
750 0,13 0,025 
1000 0,23 0,01 
1200 0,24 -0,03 

 
 

Diagram 5: Tryckfotens glidningar i y- och z-led  
på testplåten. 
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5 Resultat och Slutsatser 
Nedan följer en sammanfattning och jämförelse av de resultat som har mäts upp vid de 
olika tillfällena. På de första testerna som genomfördes på Specma användes en 
industrirobot 6600 som är större och kraftigare än roboten som användes vid testerna på 
Linköpings Universitet (LiU), en industrirobot 4400. Vid de inledande testerna på Specma 
varierades även den kraft som roboten tryckte med medan vid testerna på LiU användas 
samma tryckkraft vid samtliga mätningar. Detta gör att det inte går att jämföra eller dra 
några slutsatser mellan dessa resultat och uppmätta värden. 

5.1 Testerna på Specma 
Testerna som genomfördes på Specma visade först och främst att det arbetsfönster som 
roboten kan jobba i när den används till att borra med är begränsat till ett ganska litet 
fönster, om kraven på kvaliteten på de borrade hålen är höga. En industrirobot är inte 
konstruerad till att användas under de förhållanden som den då utsätts för vilket innebär att 
roboten med dess armar, leder och transmissioner ger vika när de utsätts för de krafter som 
uppkommer när roboten lägger en tryckkraft mot en yta. Med fixturen i ett läge 2,7 meter 
framför och 1,8 meter i sidled från roboten och med en tryckkraft på ca 400 N uppkom 
glidningar i sidled ut från roboten på upp till 1 mm beroende på vilken tryckfot som 
användes. 
 
Efter att fixturen flyttades närmare roboten gick det att uppnå godtagbara resultat. Det 
uppkom fortfarande glidningar men de var betydligt mindre. På testerna med endast den 
blästrade ringen som tryckfot uppkom med 540 N tryckkraft glidningar på 0,01 mm i sidled 
åt höger respektive 0,02 mm ner. Detta när fixturen var placerad 1,8 meter framför och 0,5 
meter i sidled från roboten och med end-effectorn i rakt läge. 
 
Under de tester som genomfördes efter testen på Specma visade att det moment som 
uppkom i end-effector på grund av dess L-formade konstruktion förstärkte den glidningen 
som uppstod ut åt höger när end-effectorn var monterad som den var vid de inledande 
testerna. Det visade sig även under senare tester att störst glidning uppkom med end-
effectorn vriden just så som den var på de inledande testerna på Specma, vänster 90 grader 
(bild 6b). Med ganska lätta medel det skulle det alltså gå att få bättre resultat även med 
roboten placerad längre från fixturen genom att vrida på end-effectorn.  

5.2 Testerna på Linköpings universitet 
Testerna på Linköpings Universitet visade att end-effectorns läge påverkade hur mycket 
och i vilken riktning som glidningen uppstod. Testerna visade även att end-effectorns läge 
påverkade glidningen i sidled mer än vad det påverkar glidningen i vertikal led. Testerna 
med tryckfoten som var monterad direkt på robotens TCP visade hur roboten betedde sig 
när en tryckkraft lades på fixturen. Med roboten utsträckt åt vänster så uppstår även 
glidningarna åt vänster, ut från roboten längs dess positiva y-axel. Från mitt framför 
roboten på 60 cm höjd över golvet till 1 m ut åt vänster i sidled så uppkom glidningar upp 
på fixturen. Detta var väldigt små glidningar på 0,01-0,03 mm. 
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Horisontella glidningar 
Vid en jämförelse mellan alla mätningar på de horisontella glidningarna vid tester till 
vänster om roboten (bild 16) går det att se att med end-effectorn i lägena rakt, vriden 90 
vänster och med tryckfoten på TCP så uppstår glidningar som är ungefär lika stora och 
följer samma rörelsemönster medan med end-effectorn vriden i läge 90 höger så blir 
glidningen markant större mellan 0,5 m och 1,0 m för att sedan stabilisera sig på en 
jämnstor glidning mellan 1,0 m ut till 1,5 m enligt diagram 6. 
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Diagram 6: Uppmätta glidningar med end-effectorn i olika lägen jämfört med de 
glidningar som uppmättes med tryckfoten monterad på TCP. 
 
Den större glidningen med end-effectorn vriden höger 90 kan förklaras med det moment 
som tidigare nämnts som bildas i end-effectorns ”L” längst ut vid tryckfoten. Med end-
effectorn vriden höger 90 så samverkar detta uppkomna moment i end-effectorn med 
robotens rörelsemönster. De i jämförelse små glidningarna med end-effectorn vriden 
vänster 90 kan också förklaras med det uppkomna momentet. Men i detta läge så vrider 
momentet end-effectorn in och motverkar robotens rörelse ut. 
 
Av diagram 6 går även att utläsa att de glidningar som uppstod med tryckfoten monterad 
direkt på robotens TCP var större än de glidningar som uppstod med end-effectorn i lägena 
rak och vänster 90. Med tryckfoten monterad på TCP gick det helt att utesluta att end-
effectorns konstruktion påverkade den glidning som uppstod, utan de glidningar som då 
mättes berodde på robotens egenskaper. Robotens olika axlar arbetar i olika vinklar 
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beroende på om end-effectorn eller tryckfoten var monterad på roboten. De olika uppmätta 
värdena visar att roboten uppvisar olika egenskaper beroende på hur robotens armar är 
utsträckta och de olika axlarna är vridna. Mätningarna på 20 och 60 cm höjd visade inga 
skillnader på de glidningar som uppstod. 
 
Vertikala rörelser 
De vertikala glidningarna som uppstod var överlag mindre än de horisontella glidningarna.  
Det uppstod störst glidningar när end-effectorn var i rakt läge, detta på grund av det 
moment som bildas i end-effectorns ”L”. Inga skillnader gick att se på 20 och 60 cm höjd. 

5.3 Åtgärder för att förhindra slipstick 

5.3.1 

5.3.2 

Korrigeringsprogram 
Ett enkelt sett att komma runt slip-stick är att man i förväg mäter upp hur mycket end-
effectorn glider vid varje punkt där ett hål ska borras och sedan i robotens program 
kompensera för detta. 
 
Genomförande 
Testet gick till som test 1 hos Specma. End-effectorn placerades i ett läge nära testplåten 
utan att kontakt uppstod. I detta läge sattes mätklockorna på plats, punkten (p1) sparades i 
robotens program innan en tryckkraft lades på. Den uppkomna slip-sticken noterades och 
punkten (p2) sparades i programmet. Sedan skrevs programmet om så att roboten först gick 
till p1, sen lades en förskjutning i x- och y-led in som motsvarade glidningen, p3. Samma 
förskjutning lades på p2 som blev p4 i programmet. 
 
Resultatet blev att end-effectorn gled in till den rätta positionen så när på +/- 0.01 mm. Med 
bättre mätutrustning skulle man kunna justera in värdena bättre. 

Konstruktioner på end-effectors för borrning med robot 
Dessa tester som har gjorts i detta examensarbete visar att en end-effectorns konstruktion 
spelar stor roll när man använder en robot för att lägga på en tryckkraft vad gäller 
uppkommandet av slip-stick. Det viktigaste att tänk på när man konstruerar en end-effector 
för borrning är att den är dimensionerad för de krafter som den kommer att utsättas för, 
konstruktionen får inte visar elastiska egenskaper. 
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Bilder och förslag på förbättringar  
 

Vid testerna som har genomförts så 
uppmärksammades att det moment som 
bildades på tryckfoten fick hela end-
effectorn att böja på sig vilket gav 
upphov till slip-stick. Detta moment går 
att undvika om end-effectorn består av 
en omslutande ram. På detta sätt fås ett 
mothåll på båda sidor av tryckfoten. Det 
är även viktigt var fästet till roboten 
monteras. Fästet bör placeras så nära 
tryckfoten som möjligt (punkt 1) så att 
momentets hävarm blir så kort som 
möjligt. Placeras fästet istället vid punkt 
två fås en längre hävarm som vrider 
 end-effectorn runt fästpunkten.

Bild 19: End-effector med en omslutande  
konstruktion. 
 
Ett annat möjligt alternativ om en omslutande ram inte är möjligt är att ha en ”öppen” låda 
enligt bild 18a som är tillräckligt stum för att ta upp de krafter som uppkommer när en 
tryckkraft läggs på en yta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ild 20a: Öppen låda.    Bild 20b: Orbitalborrningsenheten i end-
effectorn. 

.4 Begränsningar 
egränsningar i detta examensarbete var den uppställning som var tillgänglig under de 
ster som gjordes på Linköpings universitet. Det gick endast att göra tester inom ett 
egränsat område. Inga tester kunde göras i ett ogynnsamt läge med roboten utsträckt högt 
pp. Den mätutrustning som var tillgänglig försvårade även att mäta upp slip-sticken med 
llförlitlig noggrannhet samt kunna mäta upp vilka axlar som ger vika när roboten utsätts 
r de krafter som uppkommer vid hålborrning. 

B
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5.5 Slutsatser 
pport visar  De resultat som har redovisats i denna ra att det är viktigt att tänka på hur 

-effector så att dess konstruktion i sig själv inte är en del av 
k. Man måste även vara medveten om att en industrirobot 

eder 
 

 grund dra några slutsatser om hur mycket 
a glidningen som uppstod på grund av roboten och dess egenskaper 

 och vart det viker sig gick inte att göra med de resurser och 

 
 

 
 

genomfördes på Specma uppnåddes bättre resultat. End-effectorn stadgades upp och 

 

5.6 
Vid des roboten, 
mät in
vad i ro
uppkom  påverkar 

botens styrka. Fler tester behöver göras för att ta reda på i vilka lägen som roboten är 
star s
 
Mer utveckling av tryckfotens utseende och konstruktion behövs. När en tryckkraft läggs 

å en yta går det på olika sett mäta upp den glidning som uppkommer, till exempel med 
e i end-effectorn. Med hjälp 

torns position. 

man konstruerar en end
uppkomsten av slip-stic
inte är konstruerad att användas till just att borra med, med allt det innebär med 
vibrationer, tryck- och skärkrafter. En industrirobot består av ett antal armar, l
och transmissioner som alla påverkar, i olika grad, robotens egenskaper och styvhet.

 
 Robotens beteende har studerats under ett antal olika tester under detta 

examensarbete. Att med dessa tester som
av den uppkomn
eller vad i roboten
utrustning som var tillgängliga inom tidsramen för detta examensarbete. 
Testerna har visat att roboten är för vek när den är utsträckt och jobbar i lägen långt 
ut i sidled från roboten, men när ett mindre arbetsfönster används så går det uppnå
bra resultat. Hål har borrats med godkända resultat på hålkvaliteten.  

Efter modifikationer av befintlig end-effectorn som var framtagen till testerna som 

en ny tryckfot tillverkades. 

Rekommendationer för fortsatt arbete 
sa tester har endast mätningar gjorts där fixturen har flyttats i sidled från 

n gar behöver även göras med roboten utsträckt i lägen ovanför roboten. Mer tester om 
boten det är som ger vika, vilken/vilka axlar klarar inte stå emot de krafter som 
mer. Testerna har visat att hur roboten och dess axlar är positionerade

ro
ka t. 

p
hjälp av ett lasermätningssystem eller med lastceller monterad
av dessa värden skulle sedan roboten kunna justera end-effec
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6.4 Bilagor 

6.4.1 Bilaga 1: Mätresultat från test 1, Specma 
Test 1 2005-05-09    
     
     

Mätning Håldiameter 
Tryckkraft 

(N) Slip-stick (mm) Kommentar 
Nytt verktyg, robot i reglerat läge och stålpressarfot  

A1 9,5 190 -   
A2 9,5 306 -   
A3 9,5 423 -   
A4 9,5 523 -   
A5 9,5 620 -   
A6 9,5 708 -   
A7 9,5 193 -   
A8 9,5 313 -   
A9 9,5 430 -   
A10 9,5 306 - Oreglerad (låst) robot 
A11 9,5 404 - = 
A12 9,5 532 - = 

     
     
Verktyg 1, stålpressarfot och oreglerad (låst) robot  
Mätning B1-B4 borrades hål. Vi upttäckte att hålen ej var bra. Hålen mättes aldrig upp. 

B1 4,8 230 - Ingen slip-stick mättes upp. 
B2 4,8 307 -   
B3 4,8 383 -   
B4 4,8 525 -   
B5 - 226 0,72   
B6 - 265 0,89   
B7 - 310 1   
B8 - 357 1,12   
B9 - 460 1,31   

     
Nytt verktyg, robot i oreglerat läge och nylonpressarfot  

C1 - 243 0,74   
C2 - 278 0,88   
C3 - 317 0,95   
C4 - 360 1,08   
C5 - 481 1,26   

     
Varvtal vid 
borrning        
  Spindel Orbital Matning  
Dia 4,8 3800 70 3,1  
Dia 9,5 3800 55 2,9-3  
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6.4.2 Bilaga 2: Mätresultat från test 2, Specma 
Test 2 2005-05-19   
Roboten i oreglerat läge (låst).  
Mätning Punkt Tryckkraft (N) Rörelse (mm) Kommentar 

1 1 162 0,55   
2 1 170 0,6   
3 1 264 0,75   
4 1 389 0,9   
5 1 508 1,1   
6 1 627 1,3   
1 2 630 0,8   
2 2 613 0,87   
1 3 600 0,01   
1 4 608 0,05   
1 5 605 0,12   
1 6 613 0,02 Mellan 4 och 5 axeln 
1 7 603 0 Mellan 3 och 4 axeln 
1 8 582 0,005 Mellan 2 och 3 axeln 
1 9 590 0 Mellan 1 och 2 axeln 
1 10 586 0,005 Första axeln 
1 11 584 0,03 Vridning första axeln 
2* 11 150 0,1   

*  Med handkraft trycktes på sidan av borrmaskinen och rörelsen mättes upp i robotens 
första axel. 
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6.4.3 Bilaga 3: Mätresultat från test 3, Specma 
Test 3 2005-06-21, Tester med olika friktionselement      
Test Hål Friktionsbelägg Förtryck Sidokraft Slip-stick (mm) Kommentar 
   (N) (N) x y  
1  Diamant 170 68 0,05  Ger märke 
2  Diamant 625 301 0,33   
3  Sandpapper 69 11 0,13  3 och 4 samma mätning 
5  Sandpapper 176 31 0,28   
6  Sandpapper 284 65 0,48  glider sakta i slutet från 0.43-0.48 
7  Sandpapper 406 85 0,7          “        från 0.65 till 0.70 
8  Sandpapper 430-392 122-80     
 
Kommentarer: 
Test 8: Testmätning under 48 sek för att se krafterna under glidning.  
Fixturen flyttad        
9  Sandpapper 321 30 0,06 0,15  
10  Sandpapper 576 31 0,1 0,19 Sandpappret gav inga märken 
Borrning   
11 6 Sandpapper 138 16 +/- 0.01 0,04  
12 7 Sandpapper 325 37 +/- 0.01 0,04  
13 8 Sandpapper 590 57 0,05   
14 9 Sandpapper 590 54 0,05   
15 10 Sandpapper 590 170 0,05   
16 11 Blästrad ring 540 108 0,01 0,02  
17 12 Blästrad ring 330 67 0,18 0,18  
        
Kommenterar: 
Från och med test 9 och framåt mätte vi inte bara glidningen i Y utan även i X.     
Vi vred även hela end-effectorn 90 grader från och med test 9-17.  
        
Hål 8,9 och 10: Provborrning av tre hål med samma inställningar. x glider 0.05 under ingång i 
materialet, still under utgång.      
        
Hål 17: Glidningen skedde vid ingrepp av titanet.    
Axialkraften för låg när skärkrafterna ökar i titanet. 
        
Uppmätta värden på hålen      
  Komposit Titan 
  Dia ingång Dia utgång 
Hål vågrätt/lodrätt vågrätt/lodrätt 

6 4,91/4,87 4,85/4,85 
7 4,89/4,88 4,84/4,89 
8 4,85/4,88 4,83/4,85 
9 4,89/4,88 4,84/4,84 

10 4,88/4,87 4,84/4,84 
11 4,86/4,84 4,84/4,82 
12 4,99/4,98 4,85/4,85 
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6.4.4 Bilaga 4: Mätresultat från tester på Linköpings Universitet 
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