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Sammanfattning 
I detta examensarbete undersöks hur ett gantrysystem konstruerat i stål påverkas hållfasthets- och 
vibrationsmässigt av en längre räckvidd, samt hur en lösning skulle kunna konstrueras i ett alternativt 
material för ovanstående goda egenskaper. Arbetet är utfört på ett företag, vilket är världsledande inom 
tillverkning av industrirobotar samt el- och servomotorer. 

Gantrysystemet är ett system som har i uppgift att förlänga en svetsrobots arbetsområde i upp till tre 
dimensioner. Svetsroboten monteras på gantrysystemets ena axel och kan med dess hjälp förflyttas och 
arbeta kring svetsobjektet. Gantrysystemet har idag en begränsad räckvidd som önskas förlängas med 
1m i ena riktningen, kallad x-riktningen. Balken som önskas förlängas kallas för x-balken. Dagens 
konstruktion har problem med vibrationer som uppstår under drift, vilka främst uppkommer vid hastiga 
inbromsningar. Vibrationerna medför väntetider för svetsroboten, då vibrationerna måste dämpas ut så 
att svetsroboten är i stabilt tillstånd då den fortsätter att svetsa. 

Syftet med detta examensarbete är att ge gantrysystemet en ökad prestanda genom att möjliggöra ett 
större arbetsområde för svetsroboten och alternativt i framtiden en högre transporthastighet. Dagens 
gantrysystem är en stålkonstruktion men önskas kunna konstrueras i ett alternativt material för att bredda 
konstruktions- och designmöjligheterna. 

För att besvara examensarbetets problemformulering har statiska FEM-analyser och frekvensanalyser 
utförts i Solidworks, samt enklare modellering i form av Single Degree of freedom system. 
Kompositmaterial har studerats som alternativt material, då materialtypen var ett önskemål från 
företagets sida samt utefter undersökningar har ansetts som lämpligt för sitt ändamål. Två 
kompositkoncept har resulterats, vilka har använts för att besvara problemformuleringen. 

Slutsatser från arbetet är att en förlängd x-balk i stål förvärrar vibrationsproblemen i olika grad beroende 
på studerat system medan hållfastheten inte försämras i någon större skala. En kompositbalk anses ha 
potential att uppnå hög hållfasthet och god vibrationsdämpning. Dock har inte kompositkoncepten visat 
sig vara lika styva som stålbalkarna och därmed har inte en förbättring av vibrationsmotståndet kunnat 
säkerhetsställas genom metoderna använda i detta arbete. Författaren av detta examensarbete 
rekommenderar därmed att läsaren ser detta arbete som en förundersökning och förordar i och med det 
vidare utveckling med slutsatserna från detta examensarbete som grund. 

 

Nyckelord: Gantrysystem, egenfrekvens, SDOF-system, komposit, sandwichkonstruktion.  
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Summary 
This thesis work examines how the strength and resistance against vibrations of a gantrysystem 
constructed in steel is affected by an extended reach, and how the system can be constructed in an 
alternative material. The thesis work is done in cooperation with a company, which is a world leading 
manufacturer of industrial robots and electric- and servomotors. 

The role of the gantrysystem is to extend a weld robots work area up to three dimensions. The weld 
robot is mounted to the gantrysystem and can with help of the gantrysystem work around the object that 
should be welded. The gantrysystem has a limited reach today, which is desired to be longer in one 
direction, called the x-direction. The beam that is desired to be longer is called the x-beam. Today’s 
gantrysystem has problems that vibrations which arise during operation, these problems mainly occur 
at rapid stops. The vibrations entails waiting times, since the vibrations needs to disappear, so that the 
weld robot is stable when continuing the work. 

The aim with this thesis work is to give the gantrysystem an increased performance, by extending the 
reach and alternatively higher the speed of the system in the future. Today’s gantrysystem is a 
construction made of steel but is desired to be constructed in an alternative material to wide up the 
constructions- and design opportunities. 

To answer the problem statement, static FEM-analysis, frequency analysis in Solidworks and models as 
Single Degree of freedom systems are done. Composite materials have been studied since it was 
requested by the company and since the material also showed to be suitable. Two composite concepts 
have been found, which has been used when answering the problem statement. 

Conclusions from the work shows that an extended x-beam in steel exacerbates the vibrations different 
depending on studied system, while the strength of the construction does not deteriorate in a big scale. 
A composite beam seems to have the potential of high strength and good resistance against vibrations, 
but the composite beams has not shown the stiffness as the steel beam has. A better resistance against 
vibrations has therefore not been secured with the composite concepts by the methods used in this work. 
The author of this thesis work therefore proposes, that the reader takes this work as an initial 
investigation for future work to solve the problem statement. 

 

Key words: Gantrysystem, natural frequency, SDOF-system, composite, sandwich-construction. 
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Nomenklatur 
Symbol   Beskrivning 

𝜀  Töjning     

E   Elasticitets modul  [Pa] 

F  Pålagd kraft   [N] 

𝛿  Deformation   [m] 

L  Längd   [m] 

I  Tröghetsmoment  [kg*m2] 

b  Bredd   [m] 

h  Höjd   [m] 

t  Tid   [s] 

c  Viskös dämpning  [Ns/m] 

𝜁  Relativ dämpning  [%] 

𝑐𝑘  Kritisk dämpning  [Ns/m] 

k  Fjäderkonstant  [N/m] 

m  Massa   [kg] 

x  Förflyttning i x-led  [m] 

�̇�  Hastighet i x-led  [m/s] 

�̈�  Acceleration i x-led  [m/s2] 

y  Förflyttning i y-led  [m] 

�̇�  Hastighet i y-led  [m/s] 

�̈�  Acceleration i y-led  [m/s2] 

s   Komplext tal 

𝑓𝑛  Egenfrekvens   [Hz] 

𝜏  Skjuvspänning  [Pa] 

𝜎  Drag/tryckspänning  [Pa] 

g  Gravitationskonstant  [m/s2] 

𝜃°  Fiberriktning   [°] 

Fij  Materials styrkeparameter  [N] 

 

Förkortningar  

SDOF   Single Degree of Freedom 

MDOF  Multi Degree of Freedom 

FEM   Finite Element Method 
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1. Inledning 
Detta är ett inledande kapitel till examensarbetet. Bakgrund till arbetet kommer att beskrivas för att ge 
läsaren den grund som krävs för att förstå problemet ifråga. De avgränsningar som gjorts redovisas, samt 
de frågeställningar som grundar examensarbetet. 

 

1.1 Introduktion 
En industrirobot är en robot som används inom industrin för att underlätta och förbättra arbetsmoment. 
Det finns många fördelar med industrirobotar. En robot är omprogrammeringsbar och flexibel, och kan 
därmed i hög grad utföra de uppgifter som önskas. Detta kan vara uppgifter som exempelvis montering 
eller svetsning. Då en robot arbetar som den är programmerad, ger detta ett högkvalitativt resultat då 
arbetsprocessen blir exakt likadan varje gång. Detta minskar kassationen då en hög noggrannhet kan 
säkerhetsställas. En industrirobot kan även förbättra och förenkla arbetsmiljön för människan, då den 
kan arbeta under tunga och farliga miljöförhållanden. På så sätt kan industriroboten i hög grad 
kompletterad eller ibland till och med ersätta människan i dessa moment[1]. 

Implementeringen av robotar i industrin ökar alltmer. Enligt Federation of Robotics[2] ökade 
försäljningen av industrirobotar med 16% år 2016 jämfört med 2015. I Asien är marknaden störst och 
på en andraplats kommer Europa. En bransch som har utvecklats utav denna försäljningsökning är 
svetsindustrin. Enligt Svets Kommissionen[3] fanns det år 2014–2015 runt 3000 svetsrobotar i drift i 
Sverige. 

I denna rapport presenteras ett examensarbete, där ett gantrysystem har studerats och utvecklats för att 
uppnå en längre räckvidd. Gantrysystemet är ett system som har i avsikt att vidga en svetsrobots 
arbetsområde och möjliggöra optimal åtkomst för svetsroboten runtomkring svetsobjektet. Systemet är 
idag en stålkonstruktion som under drift har problem med vibrationer som uppstår. Syftet med detta 
examensarbete är att undersöka hur dagens system påverkas av en förlängd räckvidd, samt utreda hur 
gantrysystemet med alternativa material kan få en längre räckvidd. Detta för att öka prestandan av 
gantrysystemet, samt för att undersöka hur alternativa material kan utnyttjas. Studien och 
utvecklingsarbetet är uppdelat i två steg enligt följande: 

 

Steg 1: Dagens konstruktion undersöks utifrån modelleringar och simuleringar i CAD-programmet 
Solidworks. Utifrån resultaten från detta steg förväntas den första delfrågan i arbetet kunna besvaras: 

• Hur påverkas gantrysystemet om dagens x-balk endast förlängs med en meter (1m)? 

 

Steg 2: Med resultaten från steg 1 som grund och med vidareutveckling förväntas den andra delfrågan 
i arbetet kunna besvaras: 

• Hur kan en 1m längre x-balk med alternativa material konstrueras för god hållfasthet och högt 
motstånd mot vibrationer? 

 

1.2 Bakgrund 
Examensarbetet är utfört i samarbete med ett företag som i denna rapport har valt att benämnas som 
företaget. Företaget är världsledande inom tillverkning av industrirobotar samt el- och servomotorer. 
Det grundades på 70-talet i Torsås och har i Sverige idag kontor i Torsås, Jönköping och Kalmar. 
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Företagets drivkraft är att ge sina kunder en konkurrensfördel på lång sikt. Det är företagets engagemang 
för att få varje kund att lyckas i kombination med deras innovativa, lättanvända och högkvalitativa 
lösningar som har gjort dem till en global aktör och en framgångsrik leverantör över hela Europa. Som 
ett led i detta ser förtaget nu potential i att förbättra en av sina standardprodukter inom området för 
svetsning, gantrysystemet. 

 

1.2.1 Gantrysystemet 
Gantrysystemet är ett system som har i uppgift att förlänga en svetsrobots arbetsområde i upp till tre 
dimensioner. En svetsrobot monteras på gantrysystemets ena axel och kan med dess hjälp förflyttas och 
arbeta med hög precision kring svetsobjektet som placeras under/bredvid gantrysystemet. 
Gantrysystemet är uppbyggt av moduler som kan kombineras till kundanpassade lösningar, som på så 
sätt ger optimal åtkomst för svetsroboten beroende på svetsobjektets utformning. 

 

 
Figur 1. Ett gantrysystem fotograferat i företagets verkstad. 

 

Gantrysystemet är uppbyggt av olika huvudmoduler benämnda: y-balk, x-balk, z-balk och pelare vilkas 
betydelse illusteraras i figur 2. Balkarna är monterade på pelare som är bultade i golvet med ankarbultar 
och justeringsskruvar. Vidare i arbetet kommer koordinatsystemet att benämnas utefter benämningarna 
på balkarna, även det enligt figur 2. 

 

 
Figur 2. Benämningar på systemets huvudmoduler, samt koordinatsystem. 



3 
 

Som nämnt kan gantrysystemet förlänga svetsrobotens arbetsområde i upp till tre dimensioner, vilket 
möjliggörs genom att gantrysystemets balkar kan röra sig gentemot varandra. X-balken kan röra sig i y-
led längs med y-balken (max 1,5m/s), z-balken kan röra sig både i z-led (max 0,5m/s) och x-led (max 
1,5m/s) längs med x-balken (se figur 3). Rörelsen mellan balkarna drivs av tre servomotorer och sker 
med hjälp ut av kulskensstyrningar (se figur 4). 

 

 
Figur 3. (1) x-balkens rörelse i y-led, (2) z-balkens rörelse i z-led och (3) z-balkens rörelse i x-led. 

 

   
Figur 4. Rörelsen drivs av servomotorer och sker med hjälp utav kulskensstyrningar. 

 

Svetsroboten sitter monterad på z-balken. Den svetsrobot som i detta arbete kommer att användas för 
dimensionering, är en svetsrobot på 270kg som har en kapacitet att lyfta 10kg. Detta är den största 
svetsroboten som företaget idag använder till gantrysystemet. Till denna svetsrobot finns det kraftdata 
som gantrysystemet förväntas påverkas med vid en acceleration eller vid ett nödstopp av svetsroboten. 

Servomotor Skena Kulskensstyrning 
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Kraftdatan är angiven i svetsrobotens manual och anses som högt uppskattad, det vill säga kraftdatan 
som presenteras i figur 5 hämtad från manualen förväntas vara högre gentemot krafterna som uppstår i 
verkligheten. 

 

  
Figur 5. Svetsroboten sitter monterad på z-balken och förväntas vid acceleration och nödstopp påverka 
gantrysystemet med krafter enligt tabellen till höger i figuren. Tabellen är hämtad från svetsrobotens 

manual.  

 

Gantrysystem en kundanpassade produkter, vilket betyder att olika svetsrobotar kan användas och att 
gantrysystems utformning och storlek kan variera. Tre olika gantrysystem kommer i detta arbete att 
studeras, vilka alla har olika längder i y-balkens riktning. I figur 6 illustreras de tre olika varianterna av 
gantrysystem som kommer att studeras i detta arbete. Dessa system är 8m, 10m och 12m i y-riktningen 
men där alla har samma x-balk och z-balk, det vill säga endast y-balken skiljer varianterna. X-balken är 
idag 2.9m, z-balken är 2,4 m och pelarna är 4m höga. 

 

 
Figur 6. Gantrysystem uppbyggt på olika sätt, vilket resulterar i olika längder i y-riktningen. 
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Samtlig information angående gantrysystemet i form av bilder och text som beskrivits i detta kapitel är 
hämtad från manualer och datablad som tillhör företagets gantrysystem och svetsrobot. Det är denna 
information som kommer användas som grund för detta arbete. 

 

1.2.2 Problembeskrivning 
Idag har gantrysystemet en begränsad räckvidd som önskas förlängas med en meter (1m) i x-riktningen, 
det vill säga från 2,9m till 3,9m. Med dagens konstruktion finns det problem med vibrationer som 
uppstår i systemet under drift. Vibrationerna som uppstår under drift, uppkommer främst då 
gantrysystemet är i rörelse och hastigt bromsar in. Vibrationerna medför väntetider för svetsroboten, då 
svetsroboten måste invänta tills att vibrationerna har dämpats ut så att den är i stabilt tillstånd och kan 
fortsätta att arbeta med hög precision. För att svetsroboten ska kunna arbeta med den höga precision 
som efterfrågas, ställs höga krav på toleranser för systemet. 

Vibrationsproblemen och väntetiderna tolereras inte att bli försämrade med en längre x-balk, snarare 
önskas vibrationsmotståndet i systemet att förbättras. Då gantrysystemet är ett system med högt 
hängande laster, erfordras även god hållfasthet. 

Dagens gantrysystem är en stålkonstruktion men önskas kunna konstrueras i ett alternativt material. 
Detta för att bredda konstruktions- och designmöjligheterna och för att undersöka de möjligheter och 
egenskaper som finns hos andra material. 

Detta arbete går ut på att besvara två frågeställningar: Hur gantrysystemet påverkas av en 1m längre x-
balk i stål och hur en 1m längre x-balk kan konstrueras i ett alternativt material för goda egenskaper. 
Egenskaperna i fråga är, vibrationsmotstånd och hållfasthet. Som alternativt material önskar företaget 
att kompositmaterial utreds. 

 

1.3 Syfte 
Målet med arbetet är att öka gantrysystemets räckvidd. Resultatet av arbetet önskas ge en ökad prestanda 
genom att möjliggöra ett större arbetsområde för svetsroboten och alternativt i framtiden en högre 
transporthastighet hos systemet. Syftet med arbetet är även att påvisa hur alternativa material kan 
ersätta/komplettera delar i stålkonstruktionen. 

Examensarbetet kommer förutom att främja företaget och författaren, ge ökade möjligheter inom 
svetsningsindustrin. Resultatet av arbetet kommer att påvisa hur ett system kan förflytta och styra en 
robot i olika riktningar, i en större utsträckning mot vad dagens lösningar klarar av. 

 

1.4 Avgränsningar 
Huvudsakliga avgränsningar för projektet är: 

• Tillverkningsmetoder av x-balken kommer inte att studeras, dock måste konstruktionen anses 
som möjlig att tillverka. 
 

• Kostnader för att använda och tillverka konstruktionen kommer inte att studeras men ska finns 
i åtanke vid konstruktion. 
 

• Utmattning av konstruktionen kommer inte att studeras, det vill säga hur konstruktionen 
kommer att påverkas under en längre tid. 
 

• Hela systemet kommer att studeras men det är x-balken som ska utvecklas och omkonstrueras. 
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• Vibrationsfenomenet kommer att analyseras för tre olika längder av gantrysystemet i y-
riktningen: 8m, 10m och 12m vilka beskrevs i bakgrundskapitlet med figur 6. 
 

• Resonansfenomen i konstruktionen kommer inte att studeras, då det inte anses som ett problem. 
 

• Endast hållfastheten av x-balken kommer att studeras. 
 

• Vilka toleranser som krävs kommer inte att studeras. Dock bör det finns resonemang för hur 
snäva toleranser kan uppnås. 

1.5 Frågeställningar 
Nedan följer examensarbetets två frågeställningar. Varje frågeställning har tre delfrågor som författaren 
kommer att behöva besvara under arbetets gång för att nå svaret på frågeställningen. 

 

Steg 1: Hur påverkas gantrysystemet om dagens x-balk i stål endast förlängs med en meter (1m)? 

• Hur fungerar gantrysystemet? 
• Hur påverkas gantrysystemet av statiska och dynamiska laster? 
• Vilka faktorer påverkar konstruktionens styrkor/svagheter? 

Steg 2: Hur kan en 1m längre x-balk med alternativa material konstrueras för god hållfasthet och högt 
motstånd mot vibrationer? 

• Vad är ett lämpligt material för en ny konstruktion? 
• Vilken metod är lämplig att använda för att konstruera en längre x-balk? 
• Uppfyller konstruktionen de krav som ställs? 

Författarens hypotes: Om x-balken i stål endast förlängs, ökar vibrationsproblemen och hållfastheten 
i systemet försämras avsevärt. En längre x-balk kan konstrueras i ett kompositmaterial för att uppnå de 
krav som ställs. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisas den teori som grundar examensarbetet. I nomenklaturen redovisades och 
beskrevs förkortningar och symboler som används i detta kapitel. 

 

2.1 Mekanik 
Mekaniska egenskaper som refereras till i detta examensarbete, redovisas i detta kapitel. 

 

2.1.1 Styvhet 
Styvhet beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och töjning. Måttet på styvheten av ett 
specifikt material kallas elasticitetsmodulen och förkortas E-modulen. E-modulen beskrivs med 
Hooke’s lag enligt ekvation 2.1. 

 

𝐸 =
𝜎

𝜀
                                                                                      (2.1) 

 

Ett styvt material är därmed ett material som har högt motstånd mot töjning, då de utsätts för hög 
spänning[4]. 

 

2.1.2 Tröghet 
Tröghet är en egenskap hos ett system som beskriver ett systems motstånd mot rörelseförändring. Ordet 
tröghet är en kortform av tröghetsprincipen, som beskrevs av Isacc Newton i hans första rörelse lag. 
Trögheten hos ett föremål beskrivs av dess massa. En högre massa resulterar till högre tröghet, det vill 
säga ett föremål med högre massa har högre benägenhet att motstå rörelseförändring[5]. 

 

2.1.3 Balkböjning 
Det enklaste fall av balkböjning beskrivs av en konsolbalk med en punktlast F vertikalt i ena änden 
enligt figur 7. 

 

 
Figur 7. Balkböjning. 

 

Balkens maximala deformation 𝛿 resulterar enligt ekvation 2.2, där I står för balkens tröghetsmoment. 
Tröghetsmomentet för en rektangulär balk beräknas enligt ekvation 2.3[6]. 

 

𝛿 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
                                                                                (2.2) 



8 
 

                                                                               𝐼𝑥 =
𝑏ℎ3

12
                                                                                (2.3) 

 

 

 

2.2 Vibrationer 
Vibrationer är oscillerade rörelser i ett dynamiskt system och är ett fenomen som är mycket viktigt att 
kontrollera[7]. När ett system rubbas från sitt jämnviktsläge börjar systemet att vibrera enligt sina 
egenfrekvenser och egenmoder. På grund av dämpning i systemet dör vibrationerna ut och systemet 
återgår då till sitt jämnviktsläge. Varje egenfrekvens har en tillhörande modform som är en matematisk 
beskrivning av formen av deflektionen som genereras vid frekvensen[8]. 

Ett systems egenfrekvenser påverkas av en rad olika faktorer i ett system. För att få en förståelse för vad 
egenfrekvenserna hos ett system beror på, kommer ett så kallat Single Degree of freedom system 
beskrivas längre fram. 

 

2.2.1 Frihetsgrader 
Antalet frihetsgrader beskriver hur många oberoende variabler det krävs för att beskriva ett läge i ett 
rum. En partikel som är fritt rörlig har tre frihetsgrader, där typen av frihetsgrad kallas för 
translationsfrihetsgrader. En stel kropp som rör sig har däremot sex frihetsgrader, då denna kropp även 
har tre rotationsfrihetsgrader. 

För att beskriva ett mekaniskt system krävs ofta ett oändligt antal frihetsgrader. Men med hjälp av 
förenklade modeller kan dock ofta dessa system beskrivas med ett begränsat antal[9]. 

 

2.2.2 Single Degree of freedom  
Ett Single Degree of freedom system förkortas SDOF-system. Ett SDOF-system är det enklaste fallet 
av system, då systemet endast har en frihetsgrad. Ett SDOF-system beskrivs enklast som en massa 
fastknuten med en dämpare och en fjäder, där massan endast kan röra sig i en translationsriktning. 
Massan påverkas av en dynamisk kraft som benämns F(t). Fjädern och dämparen antas vara masslösa, 
massan antas kunna röra sig utan påverkan av friktion och gravitationen försummas. 

 

 
Figur 8. En illustration av ett SDOF-system. 

 

Genom att frilägga massan i figur 8 enligt figur 9, kan massans rörelseekvation beskrivas med Newtons 
andra lag enligt ekvation 2.4. Dämpningen är proportionell mot hastigheten av massan, medans 
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styvheten i fjädern är proportionell mot förflyttningen från jämnviktsläget. Den viskösa dämpningen 
betecknas med c och styvheten i fjädern betecknas med k[9]. 

 

 
Figur 9. Friläggning av massan i figur 8. 

 

                                                                       𝑚�̈� = −𝑐�̇� − 𝑘𝑥 + 𝐹(𝑡)                                                             (2.4) 

 

För att lösa ekvation 2.4 omskrivs ekvationen och Laplacetransformeras, vilket betyder att ekvationen 
går från tidsdomän till frekvensdomän. Laplacetransform är en matematisk transform som används för 
analys av differentialekvationer. Variabeln s är ett komplext tal enligt 𝑠 = 𝑘 ∓ 𝑗𝜔 där 𝑘 och 𝜔 är reella 
konstanter[10]. 

 

                                                                 𝑋(𝑠)[𝑚𝑠2 + 𝑐𝑠 + 𝑘] = 𝐹(𝑠)                                                           (2.5) 

 

Den resulterande överföringsekvationen X(s)/F(s) jämförs med en standardfunktion och ett lågt dämpat 
system antas. Ett samband mellan egenfrekvenserna, styvheten och massan kan därav tas fram enligt 
ekvation 2.6[9]. 

 

                                                                             𝑓𝑛 =
1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
                                                                            (2.6) 

 

Sambandet ovan visar tydligt hur egenfrekvensen av systemet påverkas av systemets massa och styvhet. 
Ökar massan eller minskar styvheten, minskar egenfrekvensen. Medan om massan minskar eller om 
styvheten ökar, ökar egenfrekvensen. Detta kommer att bli ett viktigt faktum, då styvheten i relation till 
massan av studerat system kommer att användas i detta arbete. 

 

2.2.3 Tillämpning av SDOF-system 
Ett SDOF-system kan användas för att beskriva komplexa mekaniska system. Anledningen till att göra 
detta, är för att på ett enkelt sätt kunna förutsäga beteende av komplexa system med 
differentialekvationen (ekvation 2.4) av SDOF-systemet. För ekvationen används ekvivalenta värden 
för konstanterna m, k och c. Dessa konstanter uppskattas utefter verkliga system. 

Ett exempel på system som kan beskrivas med ett SDOF-system är en odämpad konsolbalk med en 
massa i ena änden. Genom att i detta fall uppskatta ekvivalenta värden för massa och fjäderkonstanten, 
kan ett SDOF-system användas för att beskriva systemets beteende, i detta fall förskjutningen i x-led. I 
detta fall antas att den totala massan av balken gentemot balkens längd vara väldigt låg och därmed 
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försummas massan av balken. Fjäderkonstanten k uppskattas här genom att mäta den resulterande 
nedböjningen av massans belastning. 

 

                                                                              𝑘 =
𝑚𝑔

𝛿
                                                                                   (2.7) 

 

Inga yttre krafter påverkar i detta fall systemet, vilket resulterar i att F(t)=0. 

 

 
Figur 10. Ett odämpat balksystem med ett ekvivalent SDOF-system. 

 

För en dämpad konsolbalk, adderas en ekvivalent dämpare till SDOF-systemet. Dämpningskonstanten 
kan beräknas med hjälp av konstanterna för fjäderkonstanten, massan och den relativa dämpningen. 

 

                                                                           𝑐 = 2𝜁√𝑘𝑚                                                                                (2.8) 

 

 
Figur 11. Ett dämpat balksystem med ett ekvivalent SDOF-system. 

 

Viktigt att understryka här är att konstanterna m, c och k kan uppskattas på olika vis beroende på studerat 
system[7]. 

 

2.2.4 Multi Degree of freedom 
För att beskriva mer komplexa mekaniska system krävs att beräkningar utförs för fler frihetsgrader. Ett 
system med fler än en frihetsgrad kallas för Multi Degree of freedom system och förkortas MDOF-
system. Ett MDOF-system beskrivs analytiskt enklast likt ovanstående exempel, fast som ett system 
med fler massor, fjädrar och dämpare. Det enklaste fallet av MDOF-system är ett 2DOF-system med 
två frihetsgrader vilket illustreras i figur 12[9]. 
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Figur 12. En illustration av ett 2DOF-system[9]. 

 

Analytiska beräkningar av komplexa mekaniska system med ett oändligt antal frihetsgrader resulterar 
till väldigt komplexa beräkningar. På grund av detta modelleras och simuleras ofta mekaniska system 
med hjälp utav FEM-program för att exempelvis beräkna egenfrekvenser. 

 

2.2.5 Dämpning 
Dämpning är ett viktigt fenomen in vibrationsteknik, då dämpning är anledningen till att vibrationer dör 
ut. Det finns många olika typer av dämpning och det är svårt att beräkna den totala effekten av dämpning 
i mekaniska system[9]. Men en typ av dämpning som finns i mekaniska system är friktionsdämpning. 
Denna typ av dämpning är olinjär och uppkommer mellan kontaktytor och omvandlar rörelseenergi till 
värmeenergi[11]. Många olika faktorer påverkar dämningen i ett system, ett exempel är 
sammanfogningsmetod där en metod som limning har goda dämpningsegenskaper[12]. 

För lågt dämpade system approximeras ofta den totala dämpningen till en linjär dämpning, kallad viskös 
dämpning[9]. Viskös dämpning orsakas av energiförluster som uppkommer vid flytande smörjning[11]. 
Den viskösa dämpningskraften är proportionell mot den relativa hastigheten mellan de två ändarna av 
dämpningssystemet. Konstanten c står för den viskösa dämpningskoefficienten[9]. 

Graden av dämpning delas in i fyra kategorier, vilka graderas med den relativa dämpningskoefficienten 
𝜁. De fyra kategorier är: överdämpat 𝜁 > 1, lågt dämpat 𝜁 < 1, odämpat 𝜁 = 0 och kritiskt dämpat 𝜁 =

1 . Den relativa dämpningen är ett förhållande mellan den viskösa dämpningen 𝑐  och den kritiska 
dämpningen 𝑐𝑐𝑟 enligt ekvation 2.9 nedan. Ett kritiskt dämpat system, är ett system där amplituden av 
vibrationen direkt avtar och återgår till sitt jämnviktsläge. De fyra kategorierna av dämpning illustreras 
enklast med figur 13[8]. 

 

                                                                                 𝜁 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
                                                                                 (2.9) 
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Figur 13. Fyra kategorier av relativ dämpning[7]. 

 

För ett Single Degree of freedom system kan den kritiska dämpningen beräknas med hjälp utav den 
ekvivalent massan och fjäderkonstanten[8]. 

 

                                                                             𝑐𝑐𝑟 = 2√𝑘𝑚                                                                          (2.10) 

 

Det är svårt att bestämma generella värden för dämpning av system, då dämpning beror både av material 
och struktur. Känt är dock att dämpningen i stålkonstruktioner är låg och den relativa dämpningen för 
stålkonstruktioner ofta approximeras till 0.001 < 𝜁 < 0.05 [9]. 

 

2.3 Komposit 
Ett kompositmaterial är en kombination av två eller flera material. De ingående materialen samverkar, 
så att det sammansatta materialet uppnår högre egenskaper än vad de ingående materialen gör var för 
sig. En komposit har ofta två olika huvudkomponenter: matris och fibermaterial. När kompositmaterialet 
är uppbyggt med skikt kallas det för laminat. 

En vanlig typ av komposit är polymerbaserad komposit. En polymerbaserad komposit kännetecknas 
utav dess höga styvhet och hållfasthet i relation till dess låga vikt. Den specifika hållfastheten och 
styvheten av en sådan komposit är högre än för de flesta metaller, så som stål. Med ordet specifik i detta 
fall menas styvhet och hållfasthet dividerat med densiteten. Andra fördelar med kompositer är dess höga 
grad av designmöjligheter, låga behov av underhåll och kemikaliebeständighet. Dock finns det även en 
del nackdelar som exempelvis är långa tillverkningstider, komplicerade konstruktionsutförande och det 
faktum att komposit är svåra att återvinna[13]. 

 

2.3.1 Matris 
Matrisens uppgift är att skydda, binda samman fibrerna och samt att fördela lasten mellan fibrerna. 
Vanligt är att matris är någon typ av plastmaterial. Plastmatrisen delas upp i härdplaster och 
termoplaster. Härdplaster är det vanligaste förekommande, mycket på grund av dess mekaniska 
egenskaper och värme- och kemikalibeständighet. Bland härdplasterna finns det tre dominerande 
plaster: epoxi, vinylester och polyester[14]. 
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2.3.2 Fiber 
Den vanligaste fibertypen för polymera kompositmaterial är glasfiber, vilket till största delen består av 
kiseldioxid. Dess höga grad av användning beror mycket på dess: 

• Höga hållfasthet 
• Låga pris 
• Höga korrosionsbeständighet 
• Låg styvhet 
• Dåliga nötningstålighet 

 

Det finns olika sorters glasfiber men den vanligaste typen är E-glas, elektroglas. Dess höga 
användningsvolym beror främst på dess låga pris i förhållande till prestanda. En annan vanlig fibertyp 
är kolfiber som till största delen består av grafitlameller. Kolfiber kännetecknas främst av dess: 

• Höga styvhet 
• Hög hållfasthet 
• Höga pris 
• Goda utmattningsegenskaper[13][14]  

 

2.3.3 Laminat 
Ett laminats egenskaper beror dels på matrismaterial och fibermaterial men även av andelen fiber, 
fiberorientering och av bindningarna mellan fiber och matris. Ett laminat kan byggas upp på ett oändligt 
antal sätt beroende på vilka egenskaper som efterfrågas hos materialet. En av kompositen många fördelar 
är att det kan skräddarsys utefter de egenskaper som önskas. Fibermaterial som används kan vara 
uppbyggt på många olika sätt och benämns ofta som fibermatta. Detta inger stora möjligheter till att få 
de egenskaper som önskas hos laminatet. 

En enkelriktad fibermatta, är en fibermatta där den största andelen av alla fibrer är riktade i samma 
riktning. Laminat med enkelriktade fibermattor uppnår hög styvhet och styrka i fiberriktningen och har 
avsevärt lägre prestanda i de två övriga riktningarna. Material med olika egenskaper i olika riktningar 
kallas för anisotropt material, medan ett material med lika egenskaper i samtliga riktningar kallas för 
isotropt material. 

 

 
Figur 14. Ett laminat med enkelriktade fibrer[14]. 

 

När hög hållfasthet och styvhet efterfrågas i flera riktningar används flerriktade laminat. I dessa laminat 
är fibrerna riktade i olika riktningar. Olika sorters fibermattor kan ingå i ett laminat, varav exempel på 
fyra typer är: 

• Enkelriktade fibermattor, vilket beskrevs ovan. 
• Slumpvis orienterade fibermattor, vilket består av slumpvis korta fibrer och materialet kan i 

stort sett ses som isotropt. 
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• Vävda fibermattor, där fibrerna är vävda med varandra[14]. 
• Biaxiala fibermattor, där fiberknippen är stickade ihop med polyestertråd[15]. 

 

 
Figur 15. Ett flerriktat laminat med enkelriktade fibermattor[14]. 

 

 
Figur 16. Ett flerriktat laminat med vävda fiberlager[14]. 

 

De olika typerna av fibermattor har olika styrkor och svagheter, där exempel på detta är: 

• En enkelriktad fibermatta är starkare än en vävd matta, då fibrerna inte böjs i mattan. 
• En vävd fibermatta gör laminatet mer tåligt mot sprickbildning än vad en enkelriktad fibermatta 

gör. 

 

Förutom att olika sorters fibermattor kan användas, kan även olika sorters fibermaterial ingå i ett 
laminat. Detta för att uppnå egenskaper som inte kan uppfyllas med fibermaterialen var för sig. En sådan 
komposit kallas för hybridkomposit och kan exempelvis vara ett laminat med både kolfiber och 
glasfiber. En hybridkomposit kan exempelvis vara ekonomiskt fördelaktigt, då det kan vara dyrt att 
enbart använda kolfiber[14]. 

 

2.3.4 Sandwichkonstruktion 
En sandwichkonstruktion är en kompositkonstruktion, huvudsakligen uppbyggd av två ytskikt av 
laminat och en tjockare lättviktad kärna som samtliga limmas ihop. Konstruktionen är mycket styv och 
stark i förhållande till dess massa. Med dessa egenskaper kan en sandwichkonstruktion uppnå 
egenskaper sedvanliga material som stål gör men med avsevärt lägre vikt[16]. Den lättviktade kärnan 
ger även sandwichkonstruktionen goda vibrationsdämpande och värmeisolerande egenskaper[17]. 

 

 
Figur 17. Uppbyggnad av en sandwichkonstruktion. 
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Ytskikten har i uppgift att ta upp drag- och trycklasterna medans kärnans uppgift är att ta upp 
skjuvspänningar. Kärnmaterialet har även i uppgift att hålla isär de två laminaten med rätt anstånd och 
samt att stötta laminaten, det vill säga förhindra att laminatet bucklar sig. För att kärnan ska klara 
uppgiften krävs att kärnmaterialet är styvt nog och har goda egenskaper mot skjuvning. Kärnan kan vara 
gjort av många olika material exempelvis trä, metall eller skummaterial[16]. 

 

2.3.5 Tsai-wu kriteriet 
Tsai-wu kriteriet är ett teoretiskt kriterium som används som säkerhetsfaktor för kompositmaterial. 
Kriteriet är avsett att användas för anisotropa material, då materialet har olika styrka gentemot drag- och 
tryckbelastningar i olika riktningar. När tsai-wu kriteriet överstiger index 1 förväntas materialet att 
brista, medan då indexet är mindre än 1 förväntas materialet att hålla. Ett exempel är: ett tsai-wu index 
på 0,5 betyder att säkerhetsfaktor är 2 och att halva materialets kapacitet är använt. 

Tsai-wu kriteriet är definierat enligt följande: 

 

                                                    𝐹𝑖𝜎𝑖 + 𝐹𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗 = 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,     𝑖, 𝑗 = 1, … ,6                                                   (2.11) 

 

 
Figur 18. Tsai -wu kriteriet är definierat med ekvation 2.11, varav betydelsen av spänningsvektorerna 

illustreras med denna figur. 

 

𝐹𝑖𝑗 och 𝐹𝑖 är materialets styrkeparametrar och 𝜎𝑖𝑗 är uppmätt spänning i elementet[18]. Mer grundligt 
hur tsai-wu kriteriet beräknas kommer här inte att beskrivas. Det viktigaste är att läsaren förstår att 
kriteriet används för att kontrollera påfrestningar av ett element i olika dimensioner där egenskaperna är 
olika för anisotropa material. 

 

2.3.6 Konstruera med komposit 
Vid konstruktion med komposit finns en rad olika kriterier och förhållningsregler. Ett par 
förhållningsregler kommer i detta kapitel att beskrivas. 

Den viktigaste faktorn för en lyckad kompositkonstruktion är materialvalet. För att välja lämpliga 
matris- och fibermaterial krävs att konstruktören redan tidigt i konstruktionsstadiet vet vilka egenskaper 
som efterfrågas hos konstruktionen. Detta kan exempelvis vara styvhet, pris, hållfasthet och densitet. 
För att utnyttja materialens egenskaper fullt ut är exempelvis fiberriktningar, fiberandel och 
laminatsammansättning viktiga faktorer[18]. 

Ett laminat bör vara symmetriskt och balanserat, vilket betyder att det ska finnas ett symmetriplan i 
laminatet. Det bör även finnas lika stor andel fiber i speglad riktning (+𝜃° och − 𝜃°). Här symboliserar 
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𝜃° vinkeln av fiberriktningen. Detta är rekommenderat för inte fibrerna i laminatet ska röra sig under 
tillverkningsprocessen. 

 

 
Figur 19. Ett exempel på speglad fiberriktning, ∓𝟑𝟎°. 

 

Det är dock inte nödvändigt med balanserade laminat för sandwichkonstruktioner och för 
rotationssymmetriska konstruktioner, då dessa kroppar redan är symmetriska. 

 

    
Figur 20. Ett exempel på ett balanserat laminat. 

 

För att undvika fiberbrott bör ett laminats innerradie inte understiga 25mm[19]. Små radier kan även 
orsaka problem under tillverkningsprocessen, då fibrerna kan tendera att veckas under 
härdningsprocessen. 

 

 
Figur 21. Figuren beskriver betydelse av laminatets innerradie. 

 

Belastningen på materialet av ett mekaniskt förband skiljer sig mycket, då metaller och kompositer 
jämförs. En metall kan plasticeras och därmed minska spänningskoncentrationer som uppstår kring 
förbandet, vilket kompositen inte gör. En styvare komposit är känsligare mot spänningskoncentrationer 
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kring ett förband. Många aspekter stor inverkan på ett mekaniskt förband. Förutom materialtyp, har 
exempelvis fiberuppläggning, laminattjocklek och kantavstånd stor betydelse[14]. 

För att bulta i ett laminat kan följande metod användas för att få ett starkt förband som är skonsamt för 
laminatet. Två stålskenor placeras på var sida av laminatet och bultas ihop genom laminatet. Övriga 
komponenter som önskas bultas i laminatet bultas sedan i den yttre stålskenan. På detta visa blir 
belastningen på laminatet inte lika koncentrerad och förbandet blir därmed skonsammare för 
laminatet[19]. 

 

 
Figur 22. Ett skonsamt mekaniskt förband som används för laminat. 

 

Ett annat vanligt förband som används för kompositer är limförband. För styrkan av ett limförband har 
fiberriktningen i kontaktytorna en stor betydelse. För ett starkt förband bör fiberriktningen i ytan ligga 
längs med lasten. Ofta är det styrkan av limförbandet som begränsar en limmad panelkonstruktion, därav 
är det viktigt att välja och konstruera limförband noggrant[14]. 

För att med laminat förstärka snäva kanter används ofta följande metod. Med stegvis längre fibermattor 
bildas en radier som gör skarven starkare[19]. I figur 23 illusteas de olika fibermattorn med olika färger. 

 

 
Figur 23. Kanter förstärks med laminat genom stegvis längre fibermattor. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att, ett kompositmaterial har fler parametrar att arbeta med vid 
konstruktion och optimering jämfört med isotropa material. 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer utförandet av examensarbetet att beskrivas i två steg, enligt steg 1 och steg 2. 

 

3.1 Metod - Steg 1 
I kapitel 3.1 beskrivs hur steg 1 har utförts för att besvara den första frågeställningen: Hur påverkas 
gantrysystemet om dagens x-balk endast förlängs med en meter (1m)? För att besvara frågan har 
delmoment genomförts för att studera inverkan av en längre x-balk, vilka beskrivs kort här: 

1. Planering och praktiska studier av gantrysystem genomförs för att få en helhetsbild av problemet 
och systemet, samt för att fastställa vad som bör undersökas i steg 1 för att besvara 
frågeställningen. 
 

2. Gantrysystemet modelleras i Solidworks. Två olika x-balkar modelleras, dagens x-balk samt en 
1m längre x-balk. 
 

3. Statiska studier genomförs för att undersöka och jämföra hållfastheten hos en längre x-balk. 
 

4. En SDOF modellering av systemet genomförs för att dra slutsatser om hur vibrationerna i 
systemet förändras med en längre x-balk. 
 

5. För att undersöka hur olika faktorer påverkar vibrationerna för de modellerade SDOF-systemen, 
genomförs sex tester. 
 

6. Frekvensstudier genomförs för att beräkna systemens egenfrekvenser. Detta för att uppskatta 
vibrationsskillnader för olika gantrysystem. 

 

Utifrån resultaten av dessa delmoment besvaras den första delfrågan. Konstruktionens svaga punkter 
kartläggas och resultateten från steg 1 studeras för att kunna användas som grund för studien i steg 2, 
där en längre x-balk önskas konstrueras i ett alternativt material. 

 

3.1.1 Praktiska analyser och förberedelse 
För att planera och förstå problemet bättre, har gantrysystem studerats i verkstaden på företaget. Detta 
för att få en bättre bild av hur gantrysystemet praktiskt fungerar och för att få en helhetssyn av 
konstruktionen. Gantrysystemet har testkörts och vibrationerna som uppstår vid inbromsningar har 
observerats. Även nödstopp av systemet har genomförts och observerats. 

För att få bättre förståelse av gantrysystemet har diskussioner pågått med handledare och övrig erfaren 
personal på företaget. Utifrån samtal, har slutsatser dragits om vad som bör utvärderas och undersökas 
hos konstruktionen. 
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3.1.2 Modellering 
För att analyserna och simulera gantrysystemet har förenklade modeller modellerats i FEM-programmet 
Solidworks. Dessa modeller har modellerats utifrån ritningar, redan exciterade modeller i Autodesk 
Inventor samt genom att ha studerat verkliga gantrysystem på plats på företaget. Materialen som har 
använts för modelleringen är stål och beskrivs i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Materialdata för modellering. 

Material SS2541 S355JR 
E-modul 210GPa 210GPa 
Densitet 7850kg/m3 7850kg/m3 

Sträckgräns 600MPa 300MPa 
 

För att få med svetsrobotens inverkan på systemet har en mycket förenklad part modelerats. Modellen 
är i form av en box med massan 300kg. Denna modell har inte i avsikt att avspegla formen av 
svetsroboten, utan endast vikten. Här antas att den största delen av robotens vikt sitter i robotens ”bas” 
som sitter moterad på z-axeln. Övriga modeller finns med bild och beskrivning i bilaga 1. Läsaren 
rekommenderas att läsa denna bilaga för att enklare förstå vidare läsning. 

 

 
Figur 24. Förenklad modell av svetsrobot. 

 

Samtliga modeller är förenklade gentemot det verkliga systemet men antas vara tillräckligt detaljerade 
för dess syfte. Komponenterna kommer att användas i jämförelsesynpunkt, vilket betyder att om alla 
komponenter är modellerade på ungefär samma detaljnivå blir jämförelsen användbar. 

Pelarna tillsammans med de olika y-balkarna resulterar till tre olika gantrysystem med olika längder i 
y-riktningen. 

 

 
Figur 25. Gantrysystemet med tre olika längder i y-riktningen. 

 



21 
 

De tre systemen i figur 25 bildar tillsammans med de två x-balkarna och z-balken, sex olika 
gantrysystem i olika storlekar. X-balkarnas rektangulära tvärsnitt mot bakplattan (mot y-balken) är 600 
x 650mm och 500 x 650mm ute i änden. 

 

 
Figur 26. De två x-balkarna som ska studeras tillsammans med modellerad z-balk och svetsrobot. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att, sex olika gantrysystem har modellerats. Färgen på modellerna 
är endast till för att enklare förklara och visa hur modellerna är sammansatta. 

 

3.1.3 Nödstopp svetsrobot: Studie av hållfasthet 
För att undersöka x-balkens hållfasthet har ett nödstopp av svetsroboten simulerats. Detta då denna 
situation förväntas vara ett kritiskt läge för gantrysystemet ur hållfasthetssynpunkt. För denna simulering 
antas att gantrysystemet är i stilla tillstånd och ett nödstopp av svetsroboten inträffar. Detta simulerades 
som ett statiskt fall utifrån den kraftdata som finns för ett nödstopp av svetsroboten. Svetsrobotens 
kraftdata kan appliceras i olika riktningar, beroende på vilket läge som nödstoppet inträffar. I denna 
studie har ett fall simulerats, vilket beskrivs i figur 29. 

För denna studie antas y-balken och pelarna som stela kroppar, då dess inverkan antas som liten i detta 
fall. 

Två statiska studier har genomförts, en för vardera x-balk. Utförandet av studierna kommer här kort att 
beskrivas i olika delsteg. 

 

1. Studie: En statisk studie för modellen skapades i Solidworks. Modellen i fråga utesluter y-balken, 
pelarna och skenorna som sitter monterade på y-balken. Modellerna som simulerades i denna studie är 
tidigare presenterade i figur 26. 

 

2. Läge: Z-balkens position på x-balken var längst ut och längst ner. Detta fall anses som det mest 
kritiska, då styvheten i konstruktionen anses som lägst i denna position. 

 

3. Beräkningsmodul: Beräkningsmodulen för simuleringen var Large Problem Direct Sparse[20]. 
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4. Mesh: Meshtypen för simuleringen var curvature-based mesh, vilket är en mesh som automatiskt 
skapar fler element i områden med högre grad av ojämnheter[21]. Inställningen av elementstorlek var 
följande: 

Tabell 2. Meshdata. 

 

 

5. Randvillkor: För att efterlikna verkligheten låstes kulskensstyrningarna mellan x-balken och y-
balken i z-led (vertikalled), samt i x-led. Hålet som servomotor monteras i, låstes i y-led (horisontalled) 
men tilläts att förflyttas 0.05 mm i båda riktningar. En liten förflyttning tolereras här eftersom, i det 
verkliga systemet tillåts kuggarna att röra sig något mot kuggstången. 

 

 
Figur 27. Randvillkor för kulskensstyrningarna och fästet till servomotorn. 

 

6. Kontaktvillkor: Kontaktytorna för parterna mellan x-balk och z-balk modellerades som 
sammansvetsad då påverkan på åkvagn, skenor och kulskensstyrningar inte ansågs som intressanta i 
denna studie. Även skenorna på x-axeln modellerades som svetsade mot x-balken, då det verkliga 
bultförbandet mellan skena och x-balk anses som mycket starkt. 

Kontakten mellan x-balken och de sex kulskensstyrningarna som är kopplade till skenorna på y-balken 
modellerades med skruvar. Kontakten mellan dessa parter hade därmed inställningen No penetration, 
det vill säga endast skruvarna sammankopplade parterna. Anledningen till att detta förband inte ansågs 
som svetsat var att detta förband inte ansågs som lika starkt och därmed påverkar x-balken desto mer. 
Skruvarna var M10 bultar med hållfasthetsklassen (12.9), det vill säga en brottgräns på 1200MPa och 
en sträckgräns på 1080MPa. Skruvarna var förspända med en axialkraft på 45.8kN[22]. 

 

 
Figur 28. Kulskenstyrningarna mot y-balken bultades med x-balken. 

Minimala elementstorlek Maximala elementstorlek 
5mm 25mm 
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8. Laster: De laster som modellen belastades med var de laster som en svetsrobot beräknas påverka 
gantrysystemets kontaktyta till roboten med, då ett nödstopp av svetsroboten inträffar (se figur 5). Hur 
krafterna modellerades illustreras i bilden nedan. Även gravitationen var angiven för simuleringen. 

 

 
Figur 29. Krafter applicerade på systemet. 

 

9. Starta analysen: Simuleringen startades och spänningar och deformation resulterades. 

10. Resultatet: De resulterande spänningarna som uppstod i x-balkarna analyserades och jämfördes. 
Utifrån resultatet kunde balkarnas svaga punkter/områden kartläggas. Viktigt att komma ihåg här är att 
resultaten är baserade på att y-balken och pelarna är helt stela. 

 

Den resulterande deformationen av de två x-balkarna är presenterade i bilaga 2 och är avsedd att 
användas i kapitel 3.2.3. 

 

3.1.4 SDOF: Jämförelse av x-balkar 
För att beskriva svetsrobotens vibrationer, har förenklade matematiska modeller att studerats. 
Modellerna är i form av SDOF-system. Två SDOF-system är modellerade, en modell för att undersöka 
dagens x-balk och en modell för att undersöka den 1m längre x-balken. SDOF-modellerna benämns som 
modell 1 och modell 2, där modell 1 avspeglar dagens x-balk och modell 2 avspeglar den längre x-
balken. 

Från resultatet av de två modellerna kommer skillnaderna mellan balkarnas vibrationsmeteende vid en 
hastig inbromsning att kunna urskiljas. Utifrån modellerna kommer även olika faktorer och dess 
inverkan på vibrationerna kunna identifieras. De mekaniska system som har modellerats, är de två olika 
x-balkarna tillsammans med z-balken och svetsroboten. I denna studie uteslöts inverkan av y-balken 
samt pelarna. Z-balkens position var i detta fall är längst ner och längt ut på x-balken enligt figur 30. 
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Figur 30. Dagens x-balk samt den 1m längre x-balken har modellerats som SDOF-system. 

 

Den rörelse som har modellerats är vibrationerna av svetsroboten i y-riktningen. Här antas denna rörelse 
uppkomma på grund av inbromsningen i just den riktningen. 

 

 
Figur 31. X-balken sedd ovanifrån. Pilen beskriver riktningen av vibrationerna som har studerats. 

 

Systemet förenklades för modelleringen, som en konsolbalk med en massa i ena änden. Nedan är det 
förenklade systemet sett ovanifrån. 

 

 
Figur 32. Systemet modelleras som en konsolbalk. 

 

Konstruktionen kunde härifrån beskrivas som ett SDOF-system. SDOF-systemets diffrentialekvation 
beskriver vibrationerna, som i detta fall antas vara i y-riktningen. 

 

                                                                             𝑚�̈� = −𝑐�̇� − 𝑘𝑦                                                                      3.1 

 

Initial villkoren kunde beskrivas enligt följande: hasigheten av systemet vid start är 1,5m/s, det vill säga 
maxhastigheten i y-riktningen och systemet antas vara i sitt jämnviktsläge när stoppet sker. 

 

𝑦(0) = 0 𝑚                     �̇�(0) = 1.5 𝑚/𝑠 
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Den ekvivalenta styvhetskonstanten k beräknades för de två systemen med hjälp av Solidworks. En 
godtycklig kraft på F = 10 000 N ansättes på svetsroboten och deflektionen i y-riktningen i kraftens 
ansättningspunkt lästes av. Övriga inställningar definierades på samma sätt som för 
nödstoppssimuleringen i kapitel 3.1.3. 

 

 

 
Figur 33. En kraft applicerades på svetsroboten och deflektionen lästes av. 

 

Deflektionen i y-riktningen resulterade till 𝛿1 = −2.471𝑚𝑚 för dagens x-balk och 𝛿2 = −3.431𝑚𝑚 
för den längre x-balken. Den ekvivalenta styvheten är beräknades till 𝑘1 = 4.0469 ∗ 106𝑁/𝑚 och 𝑘2 =

2.9146 ∗ 106𝑁/𝑚 enligt: 

 

                                                                                     𝑘𝑒𝑘𝑣 =
𝐹

𝛿
                                                                              3.2 

 

Den ekvivalenta massan m uppskattades och resulterade till 𝑚1 = 674𝑘𝑔 och 𝑚2 = 745𝑘𝑔. Tester 
genomfördes där olika andelar av systemets massa användes. Testerna visade att oavsett hur andelen 
valdes så blev skillnaden mellan resultaten av de två balkarna detsamma. Eftersom resultatet ska 
användas i jämförelsesyfte, valdes därmed godtyckligt 50% av z-balkens, x-balkens och åkvagnens 
massa att användas och hela robotens massa. 

 

                                           𝑚𝑒𝑘𝑣 = 𝑚𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 + 0.5 ∗ (𝑚𝑧−𝑏𝑎𝑙𝑘 + 𝑚𝑥−𝑏𝑎𝑙𝑘 + 𝑚å𝑘𝑣𝑎𝑔𝑛)                               3.3 

 

Den viskösa dämpningen c beräknades. Ett godtyckligt värde för den relativa dämpningen 𝜁 uppskattas 
till 1% för båda system, det vill säga lågt dämpade stålsystem. Den viskösa dämpningen beräknades 
enligt ekvation 2.8 nedan och resulterande till 𝑐1 = 1.0445 ∗ 105𝑁𝑠/𝑚 och 𝑐2 = 9.32 ∗ 105𝑁/𝑚. 

 

 

 

10 000N 
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De två SDOF-systemen är modellerade, en förvadera x-balk enligt figur 34. 

 

 
Figur 34. Balkarna är modellerade som SDOF-system. 

 

Differentialekvationerna beräknades numeriskt i Matlab (se bilaga 3) med Eulers metod i kombination 
med Richardsson Extrapolation[23] och vibrationsamplituden resulterades. Anledningen till att SDOF-
systemen beräknades numeriskt var att författaren kände sig bekväm med metoden. 
Differentialekvationerna kunde lika gärna ha beräknats analytiskt. 

Då detta är en mycket förenklad modell gentemot verkligheten bör resultatet anses som relativt. Dock 
kan modellerna användas för jämförelse och för att urskilja vilka faktorer det är som påverkar 
vibrationerna och framförallt för hur de dör ut. Genom att jämföra de två modellerna av de två olika x-
balkarna kunde slutsatser dras angående om hur den längre balken skulle tendera att bete sig i jämförelse 
med dagens x-balk. 

Resultatet förväntas påvisa vibrationerna som uppstår då x-balken har en hastighet på 1,5m/s i y-
riktningen och plötsligt stannar. Vibrationerna antas här uppstå på grund av systemets inre tröghet. 
Amplituden och insvängningstiden kan med denna studie studeras och faktorerna som påverkar systemet 
kan analyseras. Resultatet är presenterat i procent, där 100% är den maximala amplituden av SDOF-
systemet för dagens x-balk (modell 1). Procent är här använt för att enkelt sätt kunna jämföra de två 
systemen. 

 

3.1.5 SDOF: Faktorer som påverkar vibrationerna 
I resultatet från föregående kapitel påträffades skillnader mellan de två SDOF-modellerna. För att 
undersöka vilka huvudsakliga faktorer som påverkar dessa skillnaderna, har här sex undersökningar 
genomförts utifrån SDOF-modellerna som tidigare modellerats. Utifrån dessa sex undersökningar har 
slutsatser att dragits angående hur faktorerna påverkar och varför vibrationsproblemen blir större med 
en längre x-balk. Resultatet kommer även kunna användas som grund för en ny konstruktion i steg 2. 
De undersökningar som har genomförts är följande och har applicerats på den längre x-balken, det vill 
säga modell 2. 

 

1. Massan av systemet ökas och minskas med 30%. 
2. Styvheten av systemet ökas och minskas med 10%. 
3. Den relativa dämpningen av systemet minskas till 0.5% och ökas till 2%. 

 

Hur faktorerna procentuellt är förändrade valdes godtyckligt, för att se skillnader i resultatet då 
faktorerna ökas respektive minskas. 
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Resultatet kommer att presenteras tillsammans med resultatet från SDOF-modellerna i kapitel 3.1.4, för 
att se om den längre x-balken kan få bättre vibrationsegenskaper när ovanstående faktorer ändras. 

 

3.1.6 Frekvensanalyser 
I tidigare kapitel modellerades svetsrobotens vibrationer med SDOF-system. Då gantrysystemet i 
verkligheten är ett MDOF-system som vibrerar i oändligt antal riktningar och påverkas av många 
faktorer har här ytterligare en typ av vibrationsanalys genomförts, frekvensanalyser. Avsikten med dessa 
analyser var att studera hur gantrysystem med olika längder i y-riktningen påverkas av en längre x-balk. 

Här antas dämpningen för de olika systemen vara likvärdiga. Utifrån frekvensanalyser kan därmed 
konstruktionens styvhet i relation till massa uppskattas med hjälp av egenfrekvenserna. Detta genom att 
studera hur egenfrekvenserna ändras då en längre x-balk används, jämfört med användning av dagens 
x-balk.  För att tolka egenfrekvenserna kommer tillhörande modformer att studeras och diskuteras. 

Egenskaperna som önskas är som resulterat från föregående kapitel 3.1.5, hög styvhet och låg massa. 
Detta betyder att höga egenfrekvenser är att föredra i denna analys för att konstruktionen ska motstå 
vibrationer bra, vilket grundas på ekvation 2.6. En minskning av egenfrekvenserna kommer därmed att 
anses som en försämring. 

Sex olika gantrysystem simulerades, vilka var de sex som modellerades och beskrevs i kapitel 3.1.2. 
Utförandet av frekvensanalyserna kommer här kort att beskrivas i olika delsteg. Stegen är desamma för 
samtliga sex frekvensanalyser, skillnaden är endast modellerna som har analyserats. Viktigt är här att 
förstå att det är sex separata frekvensstudier som har genomförts. 

 

1. Studie: En frekvensstudie för gantrysystemet skapades i Solidworks. 

 

2. Läge: X-balken placerades i mitten av y-balken och z-balken placerades längst ut och längst ner på 
x-balken. 

 

 
Figur 35. X-balken och z-balkens position. Figuren illustrerar tre av de sex systemen som simulerades. 

 

3. Beräkningsmodul: Beräkningsmodulen för simuleringen var Direct sparser solver[20]. 
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4. Mesh: Meshtypen för simuleringen var curvature-based mesh. Inställningen av elementstorlek var 
följande: 

Tabell 3. Inställningar av elementstorlek. 

Minimala elementstorlek Maximala elementstorlek 
30mm 150mm 

 

5. Randvillkor: De två pelarnas undersida fixerades med åtta ytor. Detta anses som en förenkling av 
den verkliga låsningen med åtta ankarbultar och justeringsskruvar. 

 

 
Figur 36. Fixering av pelarna undersida. 

 

6. Kontaktytor: Kontaktytorna mellan samtliga parter ansågs i denna studie som sammansvetsade. 

 

7. Antal frekvenser: Frekvensstudien är utfördes för att lösa de tre första egenfrekvenserna. 

 

8. Starta analysen: Simuleringen startas och egenfrekvenser resulterades. 

 

9. Resultatet: Resultaten studerades och slutsatser drogs angående hur vibrationsfenomenet förväntas 
varierar mellan olika sorters gantrysystem. Viktigt är att understryka att de resulterande 
egenfrekvenserna måste anses som relativa egenfrekvenser, det vill säga egenfrekvenser kan endast 
användas som jämförelse av olika gantrysystem. För att säkert bestämma gantrysystemets 
egenfrekvenser, krävs att fysiska tester genomförs vilket inte har utförts i detta arbete. 
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3.2 Metod - Steg 2 
I kapitel 3.2 beskrivs hur steg 2 har utförts för att kunna besvara den andra frågeställningen: Hur kan en 
1m längre x-balk med alternativa material konstrueras för god hållfasthet och högt motstånd mot 
vibrationer? För att besvara frågan har olika delmoment genomförts, vilka kort beskrivs här: 

1. Material analyseras och en materialtyp välj ut för en ny x-balk. 
 

2. En konceptgenerering genomförs och två koncept väljs ut för vidareutveckling. 
 

3. De två utvalda koncepten modelleras och simuleras. Simuleringarna som genomförs, utförs för 
att undersöka hållfastheten och styvheten av konstruktionen. 
 

4. Koncepten utvärderas och slutsatser dras angående fördelar och nackdelar hos de två koncepten. 

 

Utifrån resultaten av dessa delmoment besvaras den andra frågeställningen. 

 

3.2.1 Materialanalys 
Med resulterande önskvärda egenskaper från kapitel 3.1.5 började alternativa material att studeras för 
en ny x-balk. Då konstaterat var att låg massa, hög styvhet och dämpning var att föredra, kunde 
företagets önskemål om att använda komposit mötas, då materialet hade fördelaktiga egenskaper. Ett 
besök gjordes därmed på företaget TBS Yard AB, vilket är ett företag som arbetar med kompositer[24]. 
På TBS Yard AB erhölls information om komposit samt en rundvandring i fabriken för att studera 
pågående kompositprojekt. Genom att få analysera olika kompositmaterial och konstruktioner ökade 
förståelsen av materialet. 

Då företaget redan från början har haft en hög önskan om att utreda möjligheten av att använda komposit, 
föll valet snabbt på att gå vidare med just denna typ av material. 

Det finns ett oändligt stort utbud på olika kompositmaterial med olika sammansättningar, priser och 
egenskaper. De material som har användes i detta arbete är polymerbaserad kompositmaterial och är 
presenterat i tabell 4 och 5. Materialdatan kommer ifrån det brittiska företaget CompoSIDE, vilket är ett 
företag som erbjuder IT-tjänster och stöd för kompositutveckling[25]. 

 

Tabell 4. Laminat som använts i arbetet. 

Materialbeteckning Fibermaterial Matris Fibertyp 
WC-SM300-EP-VIN Kolfiber Epoxi Vävd 0°/90° 
UC-SM500-EP-VIN Kolfiber Epoxi Enkelriktad 
XG-E600-EP-VIN Glasfiber Epoxi Biaxial 0°/90° 

CSMG-E300-EP-VIN Glasfiber Epoxi Slumpmässigt 
 

Tabell 5. Kärnmaterial som använts i arbetet. 

Materialbeteckning Material Materialtyp Densitet 
genPVC100 Polyvinylklorid Skumplast 100 kg/m3 
genPVC200 Polyvinylklorid Skumplast 200 kg/m3 

 

Projektet har begränsats till kolfiber, glasfiber tillsammans med matrismaterialet epoxi, samt 
kärnmaterial av polyvinylklorid (PVC). Anledningen till att en kombination av glasfiber och kolfiber 
valdes var att lägre materialkostnader eftersträvas. På grund av att glasfiber är billigare men att kolfiber 
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har mer fördelaktiga egenskaper valdes en hybrid, det vill säga en kombination av fibermaterialen. De 
olika kärnmaterialens och laminatens materialdata presenteras i bilaga 4, men är inte publikt tillgänglig 
hos CompoSIDE. Detta betyder att läsaren av denna rapport inte kan finna denna materialdata hos källan 
utan CompoSIDEs godkännande. 

 

3.2.2 Konceptgenerering 
För att ta fram idéer för hur en ny konstruktion i komposit, utfördes en konceptgenerering i form av en 
brainstorming. Alla tänkbara idéer antecknades genom skrift och skisser på ett papper. Inspiration och 
idéer grundades bland annat ifrån sökningar via internet på balk- och kompositlösningar. Processen 
pågick en tid, då processen i emellertid pausades och sedan togs upp. 

Genom att studera de framtagna idéerna och efter att ha diskuterat idéerna med handledare på förtaget 
och med personal på TBS Yard AB, valdes två idéer ut. Den första idén som valdes ut var en rektangulär 
balk med en sandwichkonstruktion. Detta koncept kändes som en realistisk och enkel lösning. Balkens 
form efterliknar formen av dagens x-balk, rektangulär. Det andra konceptet som valdes ut var en cirkulär 
balk med en sandwichkonstruktion. Detta koncept kändes spännande för både företaget och författaren, 
då denna lösningen skiljer sig i form i jämförelse med dagens x-balk. En annan anledning till konceptet 
valdes ut var att snäva kanter undviks med en cirkulär balk, vilket är skonsamt för fibrerna då de inte 
riskeras att brytas vid vassa kanter. 

De båda koncepten är uppbyggda på samma sätt, en solid kärna med laminat runt om. Anledningen till 
att denna typ av uppbyggnad togs vidare, var att detta är en tillverkarvänlig konstruktion då fibrerna kan 
lindas runt om kärnan. Detta är även skonsamt för laminatet då onödiga skarvar och kanter i 
laminatmattan undviks. 

 

  
Figur 37. Skisser på de två koncepten som valdes ut. 

 

Andelningen till att två koncept valdes ut, var för att i slutändan kunna jämföra och dra slutsater om 
vilka ideer och koncept som var att föredra för en ny och längre x-balk. 
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3.2.3 Modellering och konceptutveckling 
De två utvalda koncepten modellerades och simulerades i Solidworks. Målet med detta var att visa att 
de framtagna koncepten kunde uppnå ökad styvhet och lägre massa, samt en god hållfasthet. På detta 
vis skulle ett ökat vibrationsmotstånd säkerhetsställas, antaget att sandwichkonstruktionens 
dämpningsförmåga inte försämrades jämfört med stålkonstruktionens.  

Simuleringarna är förenklade, då syftet med dessa simuleringar inte är att ta fram en färdig lösning utan 
koncept som visar att lösningar kan tas fram baserade dessa koncept. Antagande som gjordes för 
modellerna var följande: 

• Limförbanden ansågs som helt styva och inte som dimensionerade. 
• Bultförbanden simulerades inte men modellerades förenklat, motiverades och beskrev. 
• Samtliga laminatskikt modellerades med en tjocklek på 0.5mm (läs bilaga 4 för verklig 

tjocklek). 
 

Förenklingarna genomfördes för att minska komplexiteten så att det skulle bli enklare att hantera 
modellen och även för att minska simuleringstiderna. Simuleringstiderna vara mellan fem och tolv 
timmar, dock gick inte alla simuleringar igenom direkt utan fick ibland startas om. Simuleringarna som 
genomfördes var likt simuleringarna i kapitel 3.1.3, ett nödstopp av svetsroboten. Tillvägagångssättet 
för simuleringarna var även likt tidigare nödstoppssimuleringar, bortsett från hur följande definierades: 
kontaktvillkoren, randvillkoren och inställningarna för meshen. 

 

Kontaktvillkor: Kontaktvillkoren definierades manuellt mellan laminat och övriga komponenter, då 
detta är nödvändigt när funktionen Shell används vilket laminaten definierades med. 

 

Randvillkor: X-balken fixerades i alla riktningar via kulskensstyrningarna mot y-balken. Detta för att 
förenkla modellen ytterligare. 

 

Mesh: Meshtypen för simuleringen var curvature-based mesh och elementstorlek för meshen var 
följande: 

Tabell 6. Meshdata. 

 

 

Modelleringen och konceptutvecklingen var en iterativ process som pågick under ett antal veckor enligt 
modellen i figur 38 och utfördes för de båda koncepten. Koncepten modellerades, möjliga material 
angavs och med angivna randvillkor och krafter simulerades modellerna. Hållfastheten och 
deformationen studerades. Vid underkänt resultat, modellerades x-balken om och modellen simulerades 
på nytt. Vid godkänt resultat var tanken att det skulle finnas två alternativ, antigen optimera modellen 
eller ansågs modellen som ett färdigt koncept. Den faktor som dock slutligen fick avbryta processen var 
bristen på tid, då styvheten som efterfrågades inte resulterade inom angivna tidsramar med använd 
metod. 

Minimala element storlek Maximala element storlek 
12mm 60mm 
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Figur 38. Utvecklingsarbetet och modelleringens arbetsgång i den iterativa modelleringsprocessen. 

 

För att undersöka konstruktionens hållfasthet, användes Tsai-wu kriteriet. Tsai-wu kriteriet är i 
Solidworks definierat så att när index är större än 1 håller materialet och när index är mindre än 1 brister 
materialet[26]. Alltså tvärtom mot hur kriteriet är definierat och beskrivet i bakgrunden. För att bedöma 
konstruktionens styvhet, jämfördes den maximala deformationen med motsvarade deformation av x-
balkarna i stål som tidigare modellerats och simulerats (se bilaga 2). 

Två utvecklade och simulerade koncept resulterandes och är presentade i resultatet. Utifrån de två 
resulterande koncepten drogs slutsatser angående svaret på den andra delfrågan. Tilläggas bör även att 
två åkvagnar är modellerade, en för koncept 1 och en för koncept 2. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras samtliga resultat från detta examensarbete. Resultaten är uppdelade enligt steg 
1 och steg 2. 

 

4.1 Resultat - Steg 1 
Här presenteras resultaten från steg 1 utfört i kapitel 3.1. Resultaten i detta kapitel används för att besvara 
den första frågeställningen. 

 

4.1.1 Nödstopp svetsrobot: Resultat av hållfasthet 
Resultatet från nödstoppssimuleringen av dagens x-balk är presenterat nedan. Spänningskoncentrationer 
uppstår kring konstruktionens förstärkningsfjädrar och vid infästningarna av åkvagnarna mot y-balken. 
Förstärkningsfjädrarna är de triangulära stålparterna som förstärker skarven mellan x-balken och dess 
balkplatta. 

 

 
Figur 39. Översikt av spänning för dagens x-balk. 
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Den maximala spänningen kring förstärkningsfjädrarna är uppmätt till 108MPa.  

 

   

Figur 40. Spänningskoncentrationer uppstår kring förstärkningsfjädrarna för dagens x-balk. 

 

Den maximala spänningen i x-balken är uppmätt till 415MPa och är lokaliserat vid infästningen av 
åkvagnarna. 

 

  
Figur 41. Den maximala spänningen av dagens x-balk. 
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Resultatet av nödstoppssimuleringarna av den 1m längre x-balken är presenterat nedan. 
Spänningskoncentrationer uppstår kring konstruktionens förstärkningsfjädrar och vid infästningarna av 
åkvagnarna. 

 

    
Figur 42. Översikt av spänningar för den 1m längre x-balken. 

 

Den maximala spänningen kring förstärkningsfjädrarna är uppmätt till 135MPa. 

 

   
Figur 43. Spänningar uppstår kring förstärkningsfjädrar för den 1m längre x-balken. 

 

Den maximala spänningen i x-balken är uppmätt till 425MPa och är lokaliserat vid infästningen av 
åkvagnarna. 
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Figur 44. Den maximala spänningen för den 1m längre x-balken. 

 

 

4.1.2 Resultat av SDOF: Jämförelse av x-balkar 
Resultaten av SDOF-systemen modellerade i kapitel 3.1.4 är presenterade i figur 45. 

 

  
Figur 45. Resultaten av de två SDOF-systemen. 

 

Som i figur 45 kan ses uppskattas den maximala amplituden av modell 2 (avspeglar förlängd x-balk) bli 
ca 24% högre jämfört med modell 1 (avspeglar dagens x-balk). 
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123.9

100
∗ 100% ≈ 124% 

 

Även insvängningstiden skiljer sig för de två modellerna, vilket i detta fall är den viktigaste faktorn. Här 
antags att amplituden bör sjunka till 20% av maximalt utslag innan svetsroboten kan fortsätta arbeta. 
Insvängningstiden beräknas för den längre x-balken då bli 38% längre. 

 

2.939

2.129
∗ 100% ≈ 138% 

 

Resultaten bör ses som kvalitativa då de inte förväntas beskriva förändring och skillnader exakt med 
siffrorna beräknade.   

 

4.1.3 SDOF: Resultat av hur faktorer påverkar vibrationerna 
Resulterande amplitud av SDOF-modellerna i kapitel 3.1.5 är presenterade i procent, där 100% är den 
maximala amplituden av SDOF-systemet för dagens x-balk (modell 1). 

När massan minskades respektive ökades förändrades både vibrationsamplituden och 
insvängningstiden, enligt figur 46. 

 

 
Figur 46. Resultatet vid förändring av massa för den 1m längre x-balken. 

 

När styvheten minskades respektive ökades förändrades både vibrationsamplituden och 
insvängningstiden, enligt figur 47. 
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Figur 47. Resultatet vid förändring av styvhet för den 1m längre x-balken. 

 

När dämpningen minskades respektive ökades förändrades både vibrationsamplituden och 
insvängningstiden, enligt figur 48. 

 

 
Figur 48. Resultatet vid förändring av den relativa dämpningen för den 1m längre x-balken. 

 

En minskad massa, ökad styvhet och relativ dämpning visade sig var att föredra då detta resulterade i 
fördelaktiga resultat, det vill säga kortare insvängningstid och lägre maximal amplitud. Dessa 
undersökningar, ökar förståelsen av vad vilka faktorer som påverkar vibrationerna samt vilka 
egenskaper som önskas hos en x-balk i steg 2. 
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4.1.4 Resulterande egenfrekvenser av frekvensanalyser 
I detta kapitel presenteras de resulterade egenfrekvenserna från frekvensanalysen i kapitel 3.1.6. I tabell 
7 redovisas egenfrekvenserna av gantrysystemen med dagens x-balk, medan tabell 8 redovisar 
egenfrekvenserna när den längre x-balk användes. I tabell 8 redovisas även hur egenfrekvenserna 
procentuellt förändrades då den längre x-balken jämfört då dagens x-balk användes. 

Färgerna i tabellerna har endast i avsikt att tydliggöra för läsaren vilka system som har jämförts 
procentuellt. 

 

Tabell 7. Resulterande egenfrekvenser av gantrysystem med dagens x-balk. 

Längd i y-
riktning 

Egenfrekvens 1 Egenfrekvens 2 Egenfrekvens 3 

8m 11.9Hz 13.1Hz 18.0Hz 
10m 10.8Hz 13.4Hz 16.0Hz 
12m 9.9Hz 13.3Hz 14.2Hz 

 

 

Tabell 8. Resulterande egenfrekvenser av gantrysystem med en längre x-balk. 

Längd i y-
riktning 

Egenfrekvens 1 Egenfrekvens 2 Egenfrekvens 3 

8m 11.3Hz     -5% 14.1Hz     +7.6% 20.6Hz     +14.4% 

10m 8.3Hz     -23.1% 10.6Hz     -20.9% 15.5Hz      -3.1% 

12m 7.6Hz     -23.2% 11.0Hz     -17.3% 13.6Hz     -4.2% 

 

Gantrysystemen som är 10 och 12m i y-riktningen, resulterade alla i negativ procentuell förändring då 
en längre x-balk användes. För gantrysystemet med 8m i y-riktningen försämras endast första 
egenfrekvensen medan egenfrekvens 2 och 3 ökade. Resultatet visar därmed att gantrysystem beroende 
på dess längd i y-riktningen påverkas olika av en längre x-balk. Förklaringar till varför vissa system 
visar positiv förändring och andra negativ diskuteras i bilaga 5, där tillhörande modformer illustreras 
och används för att beskriva hur detta kan tolkas.  
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4.2 Resultat - Steg 2 
I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet i steg 2 utfört i kapitel 3.2. Det är två framtagna koncept 
som tillsammans med teori och resonemang har använts för att besvara den andra frågeställningen. För 
både koncept 1 och 2 skiljer man på ”skenor” och ”stålskenor”. Benämningen ”skenor” står för skenorna 
som kulskenstyrningarna löper mot (se bilaga 1). Benämningen ”stålskenor” syftar på de skenor som 
används för att för laminaten få skonsamma förband, vilket beskrivs de kapitel som följer. 

 

4.2.1 Koncept 1: Cirkulär x-balk 
Koncept 1 är i form av en rund sandwichkonstruktion som har en massa på 417kg och en diameter på 
650mm. För att uppnå de toleranser som krävs ska alla ”yttre” stålskenor monterade på x-balken 
bearbetas, vilket beskrivs mer ingående i bilaga 6. Samtliga parter limmas ihop, förutom de förband 
som beskrivs som bultade. Med konceptet finns några huvudsakliga för- och nackdelar:  

 

Fördelar: 

• Balken är rund, vilket är skonsamt för fibrerna då de inte riskeras att brytas vid snäva kanter och 
små radier. 

• Balkens radie mot bakplattan är skonsamma för konstruktionens hållfasthet och styvhet. 

 

Nackdelar: 

• Skenorna som monteras på x-balken, ska enligt detta koncept monteras med en 120°-vinkel 
gentemot varandra. Detta gör det svårt att uppnå snäva toleranser (läs bilaga 6). 

• Komplicerat att tillverka kärnan till balken på grund av kärnans radie mot bakplattan. 
• Stålskenorna som används i nedanstående punkt 3, har en rundad sida för att passa x-balkens 

form.  

 

Konceptet har en nytänkande design som skiljer sig från tidigare konstruktion. Detta kan både vara en 
fördel och en nackdel beroende på vad som önskas. 

För att förstå hur koncept 1 är uppbyggt följer här en rad bilder med beskrivande texter. I bilaga 7 
beskrivs hur materialen för de olika parterna i konceptet är angivna. 

 

 
Figur 49. Modell av koncept 1. 
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1. Z-balken monteras på åkvagnen som i sin tur monteras på x-balken. Monteringen sker med 
skenor och kulskensstyrningar, vilka även möjliggör rörelse mellan z-balk och x-balk. 

2. En ”platta” omsluter kärnan. Tjockleken på plattan är 2mm. Funktionen av denna platta är att 
skydda kärnan men är även till för utseendets skull.  

 

 

 

3. Två stålskenor bultas samman genom laminatet med den metod som beskrevs tidigare med figur 
22 i kapitel 2.3.6. Skenan som kulskensstyrningarna löper mot, monteras och bultas i sin tur i 
den yttre stålskenan. Även kuggstången bultas i denna stålskena. Stålskenorna är i detta fall 
rundade för att passa på/innanför laminatet. 
 

 
 

4. Infästningen av balken mot bakplattan förstärks med laminat. Tjockleken på 
förstärkningslaminatet är 10mm. Förstärkningslaminatet är i modellen förenklat men är tänkt 
att fungera enligt figur 23 i kapitel 2.3.6. 

5. En ram omsluter bakplattan, vars funktion är att skydda kärnan i bakplattan men är även till för 
utseedents skull. Tjockleken på ramen är 2mm. 
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6. Balkens kärna och laminat fästs mot bakplattan. X-balkens kärna och laminat har en radie, 
vilken är till för att förstärka infästningen och för att minska påfrestningarna i området. 
Tjockleken på laminatet kring kärnan är 20mm. 

 

 

 

7. Bakplattan är en sandwishkonstruktion med måtten 920x935mm. Tjockleken på laminatskikten 
är 10mm medan kärnan har en tjocklek på 40mm. 

8. Två stålskenor är ihopbultade genom laminatet och den yttre stålskenan används för att bulta 
kulskenstyrningara i. Detta förband fungerar precis som förbandet i punkt 3. 
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9. Via åkvagnen drivs den vertikala rörelsen av z-balken med en servomotor. 
10. Via åkvagnen drivs den horisontella rörelsen av z-balken med en servomotor. Drivpaketet sitter 

monterat med en vinkel på 60° gentemot horisontalplanet. Detta för att kunna driva z-balken 
mot kuggstången som sitter monterad på x-balken. 

11. Via x-balkens bakplatta drivs rörelsen mellan x-balken och y-balken med en servomotor. 

 

 

Balken sedd ovanifrån 
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4.2.2 Simulering av koncept 1 
Den maximala deformationen av konceptet 1 vid nödstoppssimuleringen resulterade till 20mm och är 
presenterat i figur 50. 

 

 
Figur 50. Den resulterade deformationen av koncept 1 vid nödstoppssimuleringen. 

 

Den komponent av koncept 1 som påverkades mest ur hållfasthetssynpunkt var kärnmaterialet i balken. 
Resultatet visar lägre säkerhetsfaktor vid små ytor kring infästningen av balken mot bakplattan men i 
övrigt hög säkerhetsfaktor i resterande delar av kärnmaterialet. 

 

 
Figur 51. Lägst säkerhetsfaktor för koncept 1 resulterade i balkens kärnmaterial. 

 

Förövrigt resulterade den lägsta säkerhetsfaktorn för konceptet i kärnmaterialet i bakplattan. 
Säkerhetsfaktorn resulterade där till 1 medan övriga komponenter i konceptet 1 visade avsevärt högre 
säkerhetsfaktor.  
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4.2.3 Koncept 2: Rektangulär x-balk 
Koncept 2 är i form av en rektangulär sandwichkonstruktion som har en massa på 386kg. Det 
rektangulära tvärsnittet mot bakplattan är 616x676mm medan tvärsnittet är 460x676mm ute i änden. 
Samtliga parter limmas ihop, förutom de förband som beskrivs som bultade. För att uppnå snäva 
toleranser, ska alla ”yttre” stålskenor bearbetas. Bearbetningen beskrivs mer ingående i bilaga 6. Med 
konceptet finns några huvudsakliga för- och nackdelar: 

 

Fördelar: 

• En enkel konstruerad åkvagn kan användas, lik den åkvagn som används för dagens 
konstruktion. 

• Konceptet har raka geometrier som underlättar tillverkningen. 
• Skenorna som monteras längs med x-balken, monteras parallellt i samma plan. Detta underlättar 

för att uppnå de toleranser som krävs för passningen mellan skenor och kuggstång (läs bilaga 
6). 

 

Nackdelar: 

• Balken har kanter som försämrar fibrernas styrka och hållfasthet. 
• Infästningen mellan x-balk och bakplatta är känslig mot påfrestning.  

 

Här följer en rad bilder med beskrivande texter som klargör hur koncept 2 är uppbyggt. Hur materialen 
är angivna för de olika parterna i konceptet är beskrivet i bilaga 7. 

 

 
Figur 52. Modell av koncept 2. 

 

1. Z-balken moteras på åkvagnen som i sin tur monteras på x-balken. Monteringen sker med 
skenor och kulskensstyrningar, vilka även möjliggör rörelse mellan z-balk och x-balk. 

2. En ”platta” omsluter kärnan. Funktionen av denna platta är att skydda kärnan men är även till 
för utseendets skull. Tjockleken på plattan är 2mm. 
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3. Två stålskenor bultas samman genom laminatet med den metod som beskrevs tidigare med figur 
23 i kapitel 2.3.6. Skenan som kulskensstyrningarna glider på, monteras och bultas i sin tur i 
den yttre stålskenan. Kuggstången bultas i den övre stålskena. 
 

 
 

4. Infästningen av balken mot bakplattan förstärks med förstärkningslaminat. Tjockleken på 
förstärkningslaminatet är 10mm. Förstärkningslaminatet är i modellen förenklat men är tänkt 
att fungera enligt figur 23 i kapitel 2.3.6.  

5. En ram omsluter kärnan. Funktionen av denna platta är att skydda kärnan men är även till för 
utseendets skull. Tjockleken på ramen är 2mm. 
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6. Balkens kärnan och laminat fästs mot bakplattan. I figuren nedan illusteras hur skarven är 
förstäkt med laminat. Tanken är här att förstärningen ska ske enligt metoden beskriven av figur 
23 i kapitel 2.3.6. 

 

 
 

7. Via åkvagnen drivs med en servomotor den vertikala rörelsen av z-balken. 
8. Via åkvagnen drivs med en servomotor den horisontella rörelsen av z-balken. 
9. Via x-balkens bakplatta drivs med en servomotor rörelse mellan x-balken och y-balken. 

 

 
 

10. Balkplattan i koncept 2 är konstruerad på samma vis som för koncept 1, vilken beskrevs i kapitel 
4.2.1. 

Balken sedd ovanifrån 
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4.2.4 Simulering av koncept 2 
Den maximala deformationen av konceptet 2 vid nödstoppssimuleringen resulterade till 17.3mm och är 
presenterat i figur 53. 

 

 
Figur 53. Den resulterade deformationen av koncept 2 vid nödstoppssimuleringen. 

 

Den komponent av koncept 2 som påverkades mest ur hållfasthetssynpunkt var kärnmaterialet i balken, 
där säkerhetsfaktorn resulterade till 0.37 vid små områden kring infästningen till bakplattan.  

 

 
Figur 54. Lägst säkerhetsfaktor för koncept 2 resulterade i balkens kärnmaterial. 

 

Förövrigt visade komponenter hög säkerhetsfaktor, där den lägsta säkerhetsfaktor resulterade till 1 för 
bakplattans kärnmaterial. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras hela arbetet i två steg. Såväl tillvägagångsätt, resultat och förväntningar 
diskuteras. 

 

5.1 Diskussion - Steg 1 
Diskussioner kring steg 1 är i detta delkapitel presenterat och uppdelat med två underrubriker: 
Hållfasthet och Vibrationsanalyser. 

 

5.1.1 Hållfasthet 
För att undersöka hållfastheten hos x-balken och framförallt undersöka skillnaden mellan dagens x-balk 
och en 1m längre, användes kraftdata från svetsroboten. Som nämnt anses denna kraftdata vara högre 
gentemot krafterna som uppstår i det verkliga systemet, vilket beror på att det är svårt att uppskatta 
krafterna och påverkan som uppstår på systemet vid ett nödstopp. Från detta kan konstateras att en 
säkerhetsfaktor redan finns, då krafterna inte förväntas bli så höga i verkligheten. Slutsatsen angående 
hållfastheten hos x-balken, var att det inte hållfastheten är dimensionerande för en 1m längre x-balk i 
stål. Slutsatsen stärks desto mer med kännedomen av att kraftdatan från svetsroboten är högt uppskattad. 
Utifrån detta kan konstateras att hypotesen om att hållfastheten skulle försämras avsevärt med en längre 
x-balk var felaktig. 

De spänningskoncentrationer som uppstod hos de båda x-balkarna vid infästningarna av 
kulskensstyrningarna, uppstod vid mycket små ytor. På grund av dessa små ytor, uppfattas inte de höga 
spänningar som ett problem för konstruktionen. 

Ett nödstopp av svetsroboten kan ske i oändligt många lägen, det vill säga kraftdatan kan appliceras i 
olika riktningar i olika kombinationer. I detta arbete användes ett specifikt fall, då analysen av systemet 
måste begränsas. Men då resultaten användes för jämförelse mellan två olika x-balkar, så anses resultatet 
som användbart. 

Önskvärt hade varit att simulera ett nödstopp av hela systemet, det vill säga då ett nödstopp sker av både 
gantrysystemet och svetsroboten samtidigt. Försök till detta har genomförts i Solidworks, utan större 
framgång då det är svårt att förutspå de krafter som påverkar systemet vid ett sådant nödstopp. På grund 
av detta har hållfastheten endast baserats utefter svetsrobotens nödstopp. Men då känt är att dagens 
konstruktion har tillräcklig hållfasthet, kan ur resultaten tydas att hållfastheten inte försämras i någon 
större skala med en längre x-balk. Detta då påverkan på den längre x-balken inte blev mycket högre 
jämfört med påverkan på dagens x-balk, som känt har tillräcklig hållfasthet. 

 

5.1.2 Vibrationsanalyser 
En mycket viktig del av detta arbete var att kontrollera och undersöka vibrationerna i gantrysystemet. 
För att undersöka vibrationerna i konstruktionen, sattes först enklare modeller upp. SDOF-modellerna 
hade som nämnt tidigare inte i avsikt att beskriva exakt hur systemen beter sig utan hade istället i avsikt 
att beskriva vad som påverkar och hur olika x-balkar skiljer sig. Här antogs att de två stålbalkarna var 
lika dämpade, det vill säga lågt dämpade stålsystem. Detta bör vara nära sanningen då det är samma typ 
av system med samma material. Jämförelsen mellan de två balkarna i kapitel 3.1.4 visade att en längre 
x-balk förväntas utefter dessa modelleringar att förlänga insvängningstiden med ca 38% och öka den 
maximala vibrationsamplituden med ca 24%. Detta utefter antagandet av att den maximala amplituden 
bör sjunka till endast 20% av maximalt utslag och att y-balken och pelarna påverkar inte inverkar. 
Försämringen var förväntad men i åtanke bör dock finnas att siffrorna är teoretiskt beräknade och bör 
ses som kvalitativa. 
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Avsikten med SDOF-modelleringarna var att undersöka vibrationerna som uppstår då x-balken 
förflyttas i maximal hastighet längs med y-balken och ett stopp inträffar. Här analyserades alltså inte 
påverkan av ett stopp av z-balken längs med x-balken, vilket också kan ske vid samma tidpunkt. Men 
då modellen måste begränsas, ansågs här y-balkens rörelse i y-riktningen som tillräcklig för att jämföra 
x-balkarna. 

Y-balkens och pelarnas påverkan uteslöts i SDOF-modellering. Men då y-balken och pelare antas ha 
stor inverkan för hur systemet tenderar att vibrera utfördes ytterligare en analys, frekvensanalyser. Här 
utnyttjades vad som med SDOF-systemen resulterade, att systemens massa och styvhet har betydelse 
för hur systemet tenderar att vibrera.  

Från frekvensanalyserna konstaterades att gantrysystemen med 10 och 12m långa y-balkar påverkas mer 
av en förlängd x-balk, då de jämförs med gantrysystemet med en 8m lång y-balk som utefter analyserna 
inte förväntas påverkas i lika hög grad. Detta grundat på att egenfrekvenserna för gantrysystemet med 
en 8m y-balk till viss del ökade och egenfrekvenserna för resterande system minskade. Detta visar att 
ett generellt svar inte kan svara för alla olika typer av gantrysystem. SDOF-modelleringarna antydde att 
den längre x-balken förvärrade vibrationerna men frekvensanalyserna visade att x-balken måste sättas i 
sitt sammanhang för att kunna avgöra hur påverkan av en längre x-balk blir då det skiljer för olika 
gantrysystem. Att egenfrekvens 1 och 2 ökade för 8m-systemet tolkas dock inte som att 
vibrationsmotståndet är bättre då en längre x-balk används, då detta måste sättas i sitt sammanhang och 
används tillsammans med andra analysmetoder. Författaren har valt att tolka resultatet av 
frekvensanalyserna som jämförelse för i vilken grad olika gantrysystem   påverkas. Tilläggas bör ju även 
att endast de tre första egenfrekvenserna har studerats, vilket därmed inte kan beskriva hela systemets 
beteende. 

Att uppskatta ett systems tendens att vibrera baserat på frekvensanalyser och SDOF-system är grova 
uppskattningar. Men med metoderna tillsammans anses ändå slutsatser angående vibrationerna i 
systemet kunna uppskattas. Anledningen till att två olika typer av studier användes var för att 
slutsatserna inte helt skulle förlitas på en typ av metod. Dock är frekvensanalyserna baserade på SDOF-
systemen och dess resultat. Analyserna valdes att användas, då de ansågs kunna beskriva förbättringar, 
försämringar, skillnader och även vad vibrationerna påverkas av. Resultaten beskriver alltså inte exakt 
hur systemen tenderar att vibrera utan skillnaderna mellan systemen. Känt är även att egenfrekvenserna 
av systemen bör ses som relativa, då dessa borde tas fram med praktiska modalanalyser för att 
säkerhetsställa dess värden. Därmed anses denna metod som väldigt generell. 

 

5.2. Diskussion- Steg 2 
Diskussionerna kring steg 2 är i detta delkapitel presenterat och är uppdelat i underrubriker enligt: 
Material, Modellering och simulering, resultat, Två koncept och Författarens personliga reflektioner 
om projektet.   

 

5.2.1 Material 
Då företaget tidigt var tydliga med att de ville utreda möjligheterna om att använda ett kompositmaterial, 
föll valet snabbt på att gå vidare med just denna typ av material eftersom det visade sig att det hade de 
egenskaper som efterfrågades. Endast stål och kompositmaterial jämfördes därmed. Fler typer av 
material kunde ha studerats för att kanske finna fler typer av material som skulle kunna passa för x-
balken. 

Materialen som användes för koncepten, angavs som tidigare nämnt av företaget CompoSIDE. 
Laminaten och kärnmaterialet är inte specifikt utvalda för konstruktionen utan valdes ut på grund av 
dess stora användningsområde, vilket beskrevs i den teoretiska referensramen. Därav kan det inte 
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försäkras att materialen som har använts är de mest lämpade för konstruktionen. Då materialvalet är en 
av de viktigaste faktorerna vid kompositkonstruktion, får detta ses som en brist i projektet och som en 
möjlig faktor till att den styvhet som önskades inte uppnåddes. 

Det visade sig under materialanalysen att de var svårt att hitta materialdata för olika laminat, då detta 
inte är information som företag delar publikt. Detta får därmed ses som en begränsning för projektet, då 
helt enkelt den materialdata som fanns tillgänglig fick användas. Då det var svårt att få tag på 
materialdata för komposit, resulterade detta i att materialsökandet blev en tidskrävande process. 
Processen var givande då ökad förståelse resulterades för hur kompositmaterialen fungerar men i 
efterhand kan konstateras att modelleringen borde påbörjats tidigare. 

 

5.2.2 Modellering och simulering 
I metoden beskrevs att koncepten inte är färdiga konstruktioner, vilket betyder att koncepten är 
förenklade modeller. Dock är modellerna skapade för att på ett förenklat sätt efterlikna färdiga lösningar. 

Modellerings- och simuleringsprocessen beskrevs som en iterativ process i metoden. Först uppskattades 
lämplig design, mått och material vilka var variabler som senare fick uppdateras. Strävan var hela tiden 
att minska massan, uppnå god hållfasthet och hög styvhet. Detta var en tidskrävande process, då först 
och främst modelleringen och definitionen av kontaktvillkor var komplex och tog mycket tid. Det var 
ett stort antal variabler att arbeta med, vilket försvårade och fördröjde processen avsevärt. Variablerna 
som var svårast att hantera var laminatens variabler det vill säga, fiberriktningarna och 
materieluppbyggnaden. Olika material och materialriktningar testades, tills en lösning resulterade som 
ansågs accepterad under omständigheterna av att tidsbristen var ett faktum. Då en prisvärd produkt 
önskas, integrerades glasfiber i produkterna. Hur materialen är använda presenteras i bilaga 7 och viktigt 
att förstå är att detta inte är en optimerad materialanvändning, endast exempel och förslag. När 
laminatmaterialen angavs definierades dem med bästa förmåga, det vill säga att utefter att analysera 
simuleringsresultaten fick olika alternativ testas. 

Det stora antalet variabler resulterade i att många simuleringar krävdes för att ett lämpligt koncept skulle 
resulteras. Som följd på detta var även simuleringstiderna långa och tog mycket tid. 

Modelleringen och simuleringen genomfördes i Solidworks, vilket är ett FEM-program som har 
funktioner att definiera laminat med. Dock har programmet inget optimeringsprogram för denna typ av 
modellering, vilket hade hjälp avsevärt. 

 

5.2.3 Resultat 
Önskvärt från början var att ta fram och simulera en färdig lösning för en x-balk. Men då det visade sig 
att det är mycket komplext att konstruera med komposit, modellerades istället två koncept som 
tillsammans med teori användes för att möta den andra frågeställningen. 

Hållfastheten av laminaten visade sig vara mycket hög, då en hög säkerhetsfaktor resulterade. De 
komponenter som visade sig påverkas mest var kärnmaterialen i de båda koncepten, där påfrestningen 
var lokaliserat vid infästningen mellan balk och bakplatta. Ur resultaten kan konstateras att ur 
hållfasthetssynpunkt är infästningen mellan x-balk och bakplatta i koncept 1 att fördra framför 
infästningen i koncept 2. Dock blir tillverkningen av en sådan infästning mer komplicerad. 

Förutom god hållfasthet fanns även önskan om att visa en hög styvhet hos konstruktionen. Under 
utvecklingsprocessen eftersträvades den låga deformation som resulterade av x-balkarna i stål vars 
maximala deformation var 3.9mm respektive 5.4mm, vilka presenterades i bilaga 2. Tyvärr uppnåddes 
inte denna styvhet med koncept 1 och 2. För att uppnå dess styvhet lades mycket fokus på laminatets 
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uppbyggnad och tjocklek. Detta resulterade i laminattjocklekar på 20mm, vilket är väldigt tjocka 
laminat. 

Tvärsnitten av koncept 1 och 2 var ungefär i samma storleksordning som tvärsnittet av dagens x-balk. 
Styvheten av koncepten resulterade till att vara cirka en fjärdedel av stålbalkarnas, vilket i efterhand var 
ett resultat som kunde grundas med följande resonemang. Jämförs e-modulen av stål och exempelvis E-
modulen av kolfiberlaminatet WC-SM300-EP-VIN vilket var ett material som användes i stor skala, kan 
tydas att E-modulen är fyra gånger högre för stål jämfört med kolfiberlaminatets styvaste riktning. 
Studeras ett enkelt fall av balkböjning (läs kapitel 2.1.3) kan en bild fås av hur en minskad E-modul 
påverkar konstruktionen.  

En E-modul minskad till en fjärdedel bör teoretiskt sätt enligt ekvation 2.2 fyrdubbla nedböjningen. 
Detta betyder alltså att om E-modulen är enligt WC-SM300-EP-VIN bör tröghetsmomentet fyrdubblas 
för att bibehålla styvheten. Detta är resultat som kan tydas då konceptens deformation jämförs. 
Kompositkonceptens deformation var 20mm respektive 17.3mm jämfört med stålbalken med 
motsvarade längd vars deformation var 5.4mm. Dock påverkas inte x-balken av endast en vertikal last i 
detta fall, utan även av belastningar i fler riktningar. Men med ovanstående resonemang kan rimliga 
förklaringar tydas till varför styvheten inte blir så hög som önskat. 

Med ovanstående resonemang kan konstateras att en kompositkonstruktion bör ha ett större tvärsnitt 
jämfört med en stålkonstruktion om samma styvhet med tunnare laminat efterfrågas. För att understryka 
detta ytterligare hänvisas läsaren till DIAB guide to core and sandwich[16], där ett exempel finns vilket 
visar att ett större tvärsnitt krävs för en kompositkonstruktion jämfört med en stålkonstruktion för att 
uppnå samma styvhet.  

En annan faktor till att den höga styvheten inte uppnåddes ansågs även bero på författarens förmåga att 
utnyttja de anisotropa materialen. För att utnyttja de anisotropa materialens egenskaper på bästa sätt 
krävs höga kunskaper inom området. Materialvalet kan som tidigare nämnt även ses som en stor faktor 
till att inte styvheten uppnåddes. 

Hög dämpningsförmåga eftersträvades hos konstruktionen. Dämpningsförmågan har inte måttsatts, utan 
har istället resonerats om. Dagens x-balk är i stål, en typ av konstruktion som känt har låg 
dämpningsförmåga. De två koncepten som i detta arbete tagits fram är båda sandwichkonstruktioner, 
vilket är en typ av konstruktion som har höga dämpningsegenskaper på grund av dess lättviktade kärna. 
Detta tillsammans med det faktum att limfogar genererar goda dämpningsegenskaper, anses önskemålet 
av hög dämpning möjligt med de framtagna koncepten. 

Då koncepten inte är färdiga lösningar kan inte massbesparingen måttsättas för en kompositkonstruktion 
gentemot en stålkonstruktion. Men genom att ange massan på koncepten kan en bild fås av hur massan 
kan resultera och besparas. Massan för koncept 1 och koncept 2 var 417kg respektive 386kg, vilket kan 
jämföras med stålbalken med motsvarade längd som vägde 674kg. En stor potential i att kunna minska 
massan genom att basera lösningar på de framtagna koncepten kan tydas. 

Värt att diskutera är hur viktigt det är att samtliga faktorer det vill säga dämpning, styvhet och massa 
måste förbättras för ett bättre vibrationsmotstånd. Möjligt är att sandwichkonstruktionens 
dämpningsförmåga är så pass hög och att massan är så pass låg att en lägre styvhet tolereras. En 
möjlighet hade varit att studera och jämföra koncepten med SDOF-system men då dämpningen inte är 
måttsätt har detta inte utförts. För att säkert avgöra om koncepten är lämpliga för sitt ändå mål och 
besvarar den andra frågeställningen borde fysiska prototyper byggas. Detta för att kunna utföra fysiska 
tester och på så sätt fastställa konstruktionens vibrationsegenskaper. 

Hypotesen om att en x-balk kan konstrueras i komposit för goda egenskaper, har i detta arbete inte 
bekräftats då inte önskad styvhet har uppnåtts. Dock visar arbetet stor potential i att komposit kan 
användas för framtida konstruktion. 
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5.3.4 Två olika koncept 
Två koncept togs fram, vilket i efterhand kan konstateras var bra då koncepten kunde jämföras. Dock 
modellerades båda koncepten med samma typ av bakplatta och generellt väldigt lika. För att kunna dra 
fler slutsatser om hur en kompositkonstruktion borde konstrueras, borde två helt olika koncept ha 
studerats och kanske även med olika typer av material. Anledningen till att detta inte gjordes var på 
grund av bristen på tid. Hade endast ett koncept varit i fokus, hade detta koncept dock förmodligen 
kommit närmre en färdig lösning. 

Att arbeta med två koncepten gav flera synvinklar och vissa delar kunde jämföras. Delar av koncepten 
som jämfördes var bland annat: 

• Infästningen mellan x-balk och bakplatta, där infästningen av koncept 1 var att fördra för 
hållfasthetent men inte ur tillverkningen. 

• Komplexiteten att bearbeta stålytor, där koncept 2 var att föredra på grund av dess parallella 
ytor. Dock skulle detta kunna åtgärdas hos koncept 1, genom att omkonstruera stålskenorna och 
åkvagnen så att stålskenorna monteras plana alternativt vinkelräta. Men detta ses som framtida 
arbete. 

• Hur en åkvagn skulle behöva konstrueras har jämförts, där koncept 1 kräver en mer komplex 
åkvagn. 

• Andelen glasfiber är högre i koncept 1 än 2, vilket är önskvärt ur ekonomiska perspektiv. 
Styvheten är lägre och massan är högre för koncept 1 jämfört med koncept 2 men med koncept 
1 påvisar att det är möjligt att använda glasfiber och samtidigt få god hållfasthet. 

• Hur stålskenorna som ska konstrueras för infästningen av skenor och kuggstång. För att passa 
den runda formen av koncept 1 krävs att skenorna är rundade, vilket inte krävs koncept 2 där 
plana stålskenor kan användas. Koncept 2 är i detta fall att föredra.     

 

Inget koncept har valts ut till ett slutligt koncept, endast för- och nackdelar med de två koncepten har 
diskuterats och vägts mot varandra.  

 

5.2.5 Författarens personliga reflektioner om projektet 
Vid projektets start hade jag högt uppsatta mål av att ta fram och simulera en färdig konstruktion. Under 
arbetets gång upptäckte jag den höga komplexitet som en kompositkonstruktion har. Jag valde därmed 
istället att fokusera på koncept och de egenskaper som kan uppnås med dessa koncept och material. 
Slutsatsen blev därmed baserad på enklare simuleringar, teori och resonemang.  

Detta examensarbete är väldigt omfattande och rymmer många olika ämnesområden som jag med bästa 
förmåga har försökt att sammankoppla. Då arbetet har innefattat många olika delar har detta lett till att 
jag inte har kunnat fokusera på detaljer utan istället fått använda mig av mer generella metoder och 
antaganden.  

Jag känner mig nu i efterhand nöjd med arbetet trots att jag inte nådde de mål som jag från start satte 
upp. Detta då jag nu inser att ett sådant arbete kräver mer arbete än vad detta examensarbete omfattar. 
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6. Slutsatser 
6.1 Slutsats – Steg 1 
Slutsatsen och svaret på den första frågeställningen: Hur påverkas gantrysystemet om dagens x-balk i 
stål endast förlängs med en meter (1m)? är följande: 

Om dagens x-balk förlängs 1m kommer vibrationsproblemen som uppstår vid inbromsning att öka 
beroende på hur x-balken förlängs. Hur gantrysystemet tenderar att vibrera beror dels på x-balkens 
styvhet, dämpningsförmåga och massa men även på gantrysystemets längd i y-riktningen och avstånd 
mellan pelarna. Längre avstånd mellan pelarna förväntas öka vibrationsproblemen.  

Det är svårt att generellt bestämma hur mycket gantrysystem påverkas av en längre x-balk, då det spelar 
stor roll av vilket gantrysystem som studeras och hur x-balken förlängs. Men konstaterat för samtliga 
gantrysystem är att de faktorer som främst resulterar till en ökning av vibrationsproblemen är systemets 
minskade styvhet och ökade massa. 

X-balkens svaga punkter ur hållfasthetsynpunkt är kulskenstyrningarnas infästning mot y-balken samt 
områdena kring förstärkningsfjädrarna. Hållfastheten av x-balken anses dock inte som begränsande för 
en förlängd x-balk, utan det kan åtgärdas genom att förstärka svagare områden. 

 

6.2 Slutsats – Steg 2 
Den andra frågeställningen: Hur kan en 1m längre x-balk med alternativa material konstrueras för god 
hållfasthet och högt motstånd mot vibrationer? har i detta examensarbete med vald metod inte besvarats 
genom en färdig konstruktion som bevisar att det är möjligt. Svaret på frågeställningen är dock att en 
kompositkonstruktion inger stor potential till att resultera i hög hållfasthet och högt vibrationsmotstånd.  
Detta baseras på fem viktiga slutsatser: 

1. Genom att konstruera en x-balk med en sandwichkonstruktion av kolfiber och glasfiber kan en 
hög hållfasthet hos balken uppnås. 

2. Det finns stor potential i att uppnå höga vibrationsdämpande egenskaper, då x-balken 
konstrueras som en sandwichkonstruktion. 

3. För att uppnå den styvhet som stålbalken idag har med en kompositkonstruktion, krävs att x-
balken konstrueras med ett större tvärsnitt jämfört med dagens x-balk. 

4. Genom att konstruera x-balken som en sandwichkonstruktion finns stor potential i att minska 
massan. 

5. Kompositkonstruktion inger stora design- och konstruktionsmöjligheter. 

 

För att i framtiden besvara frågeställningen med en konstruktion hänvisar författare läsaren till kapitel 
7 för Rekommendationer och framtida arbete.  
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7. Rekommendationer och framtida arbete 
Rekommendationer angående det framtida arbete som författaren anser bör utföras för att konstruera ett 
gantrysystem med önskad räckvidd listas nedan. 

 

Generella rekommendationer: 

1. Tillverka och testa påverkan av en 1m längre x-balk i stål. Möjligt är att vibrationsmotståndet 
kan förbättras med små medel. Detta genom att exempelvis addera vibrationsdämpare eller 
vibrationsdämpande material. 
 

2. För att få en optimerad lösning med de egenskaper som önskas bör flera olika material studeras. 
Detta för att få en prisvärd produkt. För en kompositkonstruktion bör olika material och 
laminattyper studeras noga, då detta är den viktigaste faktorn för en lyckad 
kompositkonstruktion. 
 

3. Y-balkens och pelarnas inverkan på gantrysystemets tendens att vibrera bör studeras. Möjligt är 
att det är här som åtgärder bör genomföras för att enklast förbättra vibrationsmotståndet. Ett 
nästa steg kan även vara att optimera z-balken. 
 

4. Konstruera x-balken så att skenorna och kuggstången kan monteras på plana parallella ytor, 
alternativt med en vinkel på 90°. 

 

 

Rekommendationer för vidareutveckling av en kompositkonstruktion: 

 
5. Prototyper bör tillverkas för att validera simuleringar i FEM-programmet och samt för att 

undersöka om vibrationsmotståndet är förbättrat och koncepten därmed besvarar den andra 
frågeställningen. 
 

6. För att studera bultförbandens hållfasthet, bör bultförbanden simuleras i FEM-program och även 
valideras genom praktiska tester. 
 

7. Då limförbanden ofta är dimensionerande för sandwichkonstruktioner, bör olika limtyper och 
metoder studeras. Detta för att avgöra limförbandens hållfasthet. 
 

8. Undersök lämpliga dataprogram för kompositkonstruktion och optimering. 
 

9. Utred glas- och kolfibers egenskaper och risker vid brand.  

 

Författaren rekommenderar att läsaren ser detta examensarbete som en förstudie, till hur ett 
gantrysystem med önskvärda egenskaper i framtiden kan utvecklas med en längre räckvidd. 

  



58 
 

  



59 
 

8. Referenser 
[1] ”Industriroboten har många fördelar”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.grafa.se/industrirobot.html#. [Åtkomstdatum: 19-feb-2018]. 
 

[2] ”International Federation of Robotics”. [Online]. Tillgänglig vid: https://ifr.org/free-downloads/. 
[Åtkomstdatum: 19-feb-2018]. 

 

[3] ”Svetsmarknaden i Sverige 2014-2015”, Svetskommisionen, 15-maj-2018. [Online]. Tillgänglig 
vid: 
http://www.svets.se/download/18.274ebf1415b8cd45d521548a/1498813834396/Svetsen2017_sve
tsmarknad.pdf. 

 

[4] T. Dahlberg, Teknisk hållfasthetslära. Supplement, Formelsamling i hållfasthetslära. Lund: 
Studentlitteratur, 2001. 

 

[5] R. Grahn och P.-Å. Jansson, Mekanik : statik och dynamik. Lund: Studentlitteratur, 2013. 
 

[6] K. Björk, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion : mekanik och hållfasthetslära. Märsta: 
Karl Björks förlag, 2013. 

 

[7] F. S. Tse, I. E. Morse, och R. T. Hinkle, Mechanical vibrations : theory and applications. Boston: 
Allyn and Bacon, 1978. 

 

[8] D. J. Inman, Engineering vibration. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2009. 
 

[9] A. Brandt, Noise and vibration analysis : signal analysis and experimental procedures. 
Chichester ; Wiley, 2011. 

 

[10] H. Lennerstad och C. Jogréus, Serier och transformer. Lund: Studentlitteratur, 2013. 
 

[11] ”Damping | physics”, Encyclopedia Britannica. [Online]. Tillgänglig vid: 
https://www.britannica.com/science/damping. [Åtkomstdatum: 05-mar-2018]. 

 

[12] ”Limning - Svetskommissionen”. [Online]. Tillgänglig vid: 
http://www.svets.se/kunskapsbanken/tekniskinfo/limning.4.38a2e557141001d6475b35.html. 
[Åtkomstdatum: 06-apr-2018]. 

 

[13] S. Anders, ”Värt att veta om kompsiter”, 2010, 21-mar-2018. [Online]. Tillgänglig vid: 
http://zoomin.idt.mdh.se/course/ppu104/dokument/Kompositer_PF_1210.pdf. [Åtkomstdatum: 
21-mar-2018]. 

 

[14] H. Damberg, Komposithandboken : polymerbaserade fiberkompositer. Stockholm: Sveriges 
verkstadsindustrier (VI) :, 2001. 

 



60 
 

[15] ”Glasfiberväv, glasfiberlaminering, glasfiber reparation”, Epoxiofiber. [Online]. Tillgänglig vid: 
https://www.epoxiofiber.se/produkt-kategori/glasfiber/vav-glasfiber/. [Åtkomstdatum: 04-maj-
2018]. 

 

[16] ”Sandwich technology”. [Online]. Tillgänglig vid: http://diabgroup.com/en-GB/Knowledge. 
[Åtkomstdatum: 22-mar-2018]. 

 

[17] ”Sandwich Structures -”, 07-mar-2016. [Online]. Tillgänglig vid: http://altairenlighten.com/in-
depth/sandwich-structures/. [Åtkomstdatum: 06-apr-2018]. 

 

[18] R. M. Jones, Mechanics of composite materials. Washington, D.C.: Taylor & Francis, 1999. 
 

[19] L. Tedhammar, ”Studiebesök på TBS Yard AB”, 13-mar-2018. 
 

[20] ”2017 SOLIDWORKS Help - Analysis Solvers”. [Online]. Tillgänglig vid: 
http://help.solidworks.com/2017/english/solidworks/cworks/c_analysis_solvers.htm. 
[Åtkomstdatum: 22-feb-2018]. 

 

[21] ”2016 SOLIDWORKS Help - Mesh PropertyManager”. [Online]. Tillgänglig vid: 
http://help.solidworks.com/2016/english/solidworks/cworks/idc_help_meshsolid.htm. 
[Åtkomstdatum: 21-feb-2018]. 

 

[22] Yumpu.com, ”HANDBOK OM SKRUVFÖRBAND”, yumpu.com. [Online]. Tillgänglig vid: 
https://www.yumpu.com/sv/document/view/38911828/handbok-om-skruvfarband-colly-
components/36. [Åtkomstdatum: 04-apr-2018]. 

 

[23] G. Broman, Computational engineering. Karlskrona: Avdelningen för maskinteknik, Blekinge 
tekniska högskola. 

 

[24] ”TBS Yard AB”, TBS AB. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.tbsab.com/. [Åtkomstdatum: 22-
mar-2018]. 

 

[25] CompoSIDE, ”Home - CompoSIDE | Composite Design Software”, CompoSIDE. [Online]. 
Tillgänglig vid: http://www.composide.com/. [Åtkomstdatum: 04-apr-2018]. 

 

[26] ”2013 SOLIDWORKS Help - Tsai-Wu Failure Criterion”. [Online]. Tillgänglig vid: 
http://help.solidworks.com/2013/english/SolidWorks/Cworks/r_tsaiwu_failure_criterion.htm. 
[Åtkomstdatum: 26-mar-2018]. 

 

  



61 
 

9. Bilagor 
Bilaga 1: Modellerade parter 
Parterna som modellerades i kapitel 3.1.2 i Solidworks presenteras nedan. 

 

Part Material Beskrivning 
Pelare + y-balk S355JR Pelarna är modellerade som en part tillsammans med en 4m lång y-

balk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y-balkar S355JR Två y-balkar är modellerade i två olika längder, 2m och 4m. Båda 
modellerna har två skott genom tvärsnittet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z-balk S355JR Z-balken är modellerad som en part, där tvärsnittet är kvadratiskt 
med 6 mm tjocka väggar. Massan av z-balken är 165kg.  

 

 
Dagens x-balk S355JR Dagens x-balk är modellerad. Balken har två tvärgående skott i 

tvärsnittet och har en längd på 2,9m. Massan för balken är 532kg. 
Balkens ”bakplatta” är 920 x 935mm. 

 
 

2m 4m 
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+1m x-balk S355JR En 1m längre x-balk är modellerad, det vill säga den totala längden 
av balken är 3,9m. Massan för balken är 674kg och balken har tre 
tvärgående skott, det vill säga ett skott mer än vad dagens x-balk har.  
 
Tvärsnitten i de båda ändarna är desamma som för dagens x-balk, 
vilket betyder att denna balk endast är förlängd.  
 

 
 

Kulskensstyrningar SS2541 Två olika kulskensstyrningar är modellerade. Skillnaden på de olika 
parterna är längden, det vill säga större kontaktyta med skenan. 
Färgen är endast till för modelleringen och för att enklare förklara. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skenor SS2541 Tre skenor är modellerade. Tvärsnittet är desamma för samtliga 
skenor men där längden på dem skiljer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åkvagn S355JR En åkvagn är modellerad med en massa på 51kg. Färgen är endast till 
för modelleringen och för att enklare förklara. 
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Bilaga 2: Deformation av stålbalk 
Den resulterande deformationen av de två x-balkarna i stål som simulerades i kapitel 3.1.3 presenteras 
nedan. 

 

  
 

 

 
 

 

Den maximala deformationen 
resulterande till 3.918mm. Två 
referensvärden för deformationen av 
x-balken är uppmätta till 1.343mm 
och 1.284mm. 

 

Den maximala deformationen 
resulterande till 5.417mm. Två 
referensvärden för deformationen av 
x-balken är uppmätta till 2.565mm 
och 2.486mm. 

 

Dagens x-balk 

+1m 
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Bilaga 3: MATLAB-kod för SDOF-modeller 
%MATLAB-kod skapad av Johanna Strand 
clc ;clear all;close all 
  
t=0:0.1:6; %Tidsvektor 
Fs=1000;%sampling frekvens 
s=zeros(1,length(t));%position vektor 
v=zeros(1,length(t));%Hastighet vektor 
  
M1=532;% Massa balk: Modell 1 
M2=674;% Massa balk: Modell 2 
  
def1=2.471*10^-3% Deformation från Solidworks: Modell 1 
def2=3.431*10^-3% Deformation från Solidworks: Modell 2 
  
dampning_s=0.01;% Relativ dämpning: 1% 
dampning_c=0.02; % Ökad: 2% 
dampning_ss=0.005;% Minskad: 0.5% 
   
del=0.5;% andel massan av z-balk ,x-balk och åkvagn  
m1=300+del*(M1+51+165);% Ekvivalent massa; Modell 1 
m2=300+del*(M2+51+165);% Ekvivalent massa; Modell 2 
  
k1=10000/def1;% Ekvivalent styvhet: Modell 1 
k2=10000/def2;% Ekvivalent styvhet: Modell 2 
  
C(1)=2*sqrt(k1*m1);% Viskös dämpning: Modell 1 
C(2)=2*sqrt(k2*m2);% Viskös dämpning: Modell 2  
  
%% Ändrade faktorer 
%Minskad masssa 
M3=M2*0.7;% Minska med 30% 
k3=10000/def2;% Ekvivalent styvhet 
m3=300+del*(M3+51+165);% Ekvivalent massa 
C(3)=2*sqrt(k3*m3); % Viskös dämpning 
  
%Ökad styvhet 
M4=M2; 
k4=(10000/def2)*1.1;% Öka med 10% 
m4=300+del*(M4+51+165);% Ekvivalent massa 
C(4)=2*sqrt(k4*m4); % Viskös dämpning 
  
% Ökad relativ dämpning 
C(5)=C(2);%Ändrar endast den relativa dämpningen 
  
% Ökad massa 
M7=M2*1.3; 
k7=10000/def2; 
m7=300+del*(M7+51+165); 
C(6)=2*sqrt(k7*m7); % Viskös dämpning 
  
%Minskad styvhet 
M8=M2; 
k8=(10000/def2)*0.9; 
m8=300+del*(M8+51+165); 
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C(7)=2*sqrt(k8*m8); % Viskös dämpning 
  
%Minskad relativ dämpning 
C(8)=C(2);%Ändrar endast den relativa dämpningen 
  
K=[k1 k2 k3 k4 k2 k7 k8 k2]; %Styvhetsvektor 
M=[m1 m2 m3 m4 m2 m7 m8 m2]; %Massvektor 
  
%% Viskös dämpning 
Cv(1)=C(1)*dampning_s;Cv(2)=C(2)*dampning_s; 
Cv(3)=C(3)*dampning_s;Cv(4)=C(4)*dampning_s; 
Cv(5)=C(5)*dampning_c;Cv(6)=C(6)*dampning_s; 
Cv(7)=C(7)*dampning_s;Cv(8)=C(8)*dampning_ss;  
  
%% Beräkna diff-ekvationen med Richardsson Extrapolation 
for n=1:length(C) 
s0=0;%Initial vilkor 
v0=1.5;% Starthastighet 
t0=0;%starttid 
tf=t(end);% sluttid 
fun1=@(v) v; 
fun2=@(v,s)-(1/M(n))*(Cv(n).*v+K(n).*s); 
  
%Beräkna hastighet och position med Eulers method 
steps=tf*Fs; %Antal steg 
h=tf/steps;% Steglängd 
t=t0:h:h*steps;%tidsvektor 
for i=1:steps %Eulers method 
s(i+1)=s(i)+feval(fun1,v(i))*h; % Position 
v(1+i)=v(i)+feval(fun2,v(i),s(i))*h; % Hastighet 
end 
  
steps=1; 
for i=1:length(t)%Richardsons Extrapolation 
tf=t(i); 
[v1,s1]=euler(fun1,fun2,s0,v0,t0,tf,steps); %Ett steg 
[v2,s2]=euler(fun1,fun2,s0,v0,t0,tf,2*steps); %Två steg 
[v4,s4]=euler(fun1,fun2,s0,v0,t0,tf,4*steps); % Fyra steg 
  
vh1=v2(end)+(v2(end)-v1(end)); 
vh2=v4(end)+(v4(end)-v2(end)); 
vh3=vh2+(vh2-vh1)/3; 
v0=vh3; % Hastighet 
  
sh1=s2(end)+(s2(end)-s1(end)); 
sh2=s4(end)+(s4(end)-s2(end)); 
sh3=sh2+(sh2-sh1)/3; 
s0=sh3; % Position 
  
%Nya start värden 
s(i)=s0;v(i)=v0;t0=t(i); 
end 
S(:,n)=s;% Spara position 
end 
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%% För att enkelt jämföra de modellerna väljer man att presenterade i % 
S100=S.*100*(1/max(S(:,1)));% Procentuellt 
grans=20+t.*0; %tollererad amplitudgräns 20% 
  
%Kapitel X: Plotta jämförelse 
figure() 
plot(t,S100(:,1),'b');hold on;plot(t,S100(:,2),'r');plot(t,grans,'g');plot(t,-grans,'g'); 
title('Jämförelse av SDOF-modeller');xlabel('Tid [sek]');ylabel('Amlitud [%]');legend('Modell 
1','Modell 2','Accepterad amplitud'); 
  
% Kapitel X: Plotta ändrade faktorer 
figure()% Minskad massa 
plot(t,S100(:,1),'b');hold on;plot(t,S100(:,2),'r');plot(t,S100(:,3),'g'); 
legend('Modell 1','Modell 2','Modell 2: Minskad massa') 
title('Minskad massa');xlabel('Tid [sek]');ylabel('Utslag [%]'); 
  
figure()% Ökad massa 
plot(t,S100(:,1),'b');hold on;plot(t,S100(:,2),'r');plot(t,S100(:,6),'g'); 
legend('Modell 1','Modell 2','Modell 2: Ökad massa') 
title('Ökad massa ');xlabel('Tid [sek]');ylabel('Utslag [%]'); 
  
figure()% Ökad styvhet 
plot(t,S100(:,1),'b');hold on;plot(t,S100(:,2),'r');plot(t,S100(:,4),'g'); 
legend('Modell 1','Modell 2','Modell 2: Ökad styvhet') 
title('Ökad styvhet');xlabel('Tid [sek]');ylabel('Utslag [%]'); 
  
figure()% minskad styvhet 
plot(t,S100(:,1),'b');hold on;plot(t,S100(:,2),'r');plot(t,S100(:,7),'g'); 
legend('Modell 1','Modell 2','Modell 2: Minskad styvhet') 
title('Minskad styvhet');xlabel('Tid [sek]');ylabel('Utslag [%]'); 
  
figure()% Ökad relativ dämpning 
plot(t,S100(:,1),'b');hold on;plot(t,S100(:,2),'r');plot(t,S100(:,5),'g'); 
legend('Modell 1','Modell 2','Modell 2: Ökad relativ dämpning') 
title('Ökad relativ dämpning');xlabel('Tid [sek]');ylabel('Utslag [%]'); 
  
figure()% minskad relativ dämpning 
plot(t,S100(:,1),'b');hold on;plot(t,S100(:,2),'r'); plot(t,S100(:,8),'g'); 
legend('Modell 1','Modell 2','Modell 2: Minskad relativ dämpning') 
title('Minskad relativ dämpning');xlabel('Tid [sek]');ylabel('Utslag [%]'); 
 

  



67 
 

Bilaga 4: Materialdata 
I denna bilaga listas den materialdata som användes under simuleringarna i kapitel 3.2.3. Index 1, 2 och 
3 står för olika riktningar. Index 1 och 2 är riktade i laminatets plan och index 3 är riktningen ortogonal 
mot laminatets yta. 

 

WC-SM300-EP-VIN 

Matris: Epoxi v12 : 0.4 v13 : 0.36 v23 : 0.36 

Fiber: Kolfiber E1 : 63544.4MPa E2 : 63544.4MPa E3 : 8821.7MPa 

𝜌 : 1523.5kg/m3 G12 : 3956.2MPa G13 : 3596.5MPa G23 : 3596.5MPa 

Fibertyp: Vävd 0°/90° 𝜎𝑡1 : 603.7MPa 𝜎𝑡2 : 603.7MPa 𝜎𝑡3 : 39.7MPa 

Laminattjocklek: 0.32mm 𝜎𝑐1 : -404.8MPa 𝜎𝑐2 :  -404.8MPa 𝜎𝑐2 : -132.3MPa 

 𝜏12 : 53.4MPa 𝜏13 : 46.8MPa 𝜏23 : 46.8MPa 

 

 

XG-E600-EP-VIN 

Matris: Epoxi v12 : 0.15 v13 : 0.32 v23 : 0.32 

Fiber: Glasfiber E-glas E1 : 24910.1MPa E2 : 24910.1MPa E3 : 10624MPa 

𝜌 : 1929.1kg/m3 G12 : 3901.2MPa G13 : 3901.2MPa G23 : 3901.2MPa 

Fibertyp: Biaxial 0°/90° 𝜎𝑡1 : 373.7MPa 𝜎𝑡2 : 373.7MPa 𝜎𝑡3 : 47.8MPa 

Laminattjocklek: 0.45mm 𝜎𝑐1 : -298.9MPa 𝜎𝑐2 : -298.9MPa 𝜎𝑐2 : -159.4MPa 

 𝜏12 : 56.6MPa 𝜏13 : 46.8MPa 𝜏23 : 46.8MPa 

 

 

UC-SM500-EP-VIN 

Matris: Epoxi v12 : 0.31 v13 : 0.31 v23 : 0.4 

Fiber: Kolfiber E1 : 130417.9MPa E2 : 9416.5MPa E3 : 9416.5MPa 

𝜌 : 1545.5kg/m3 G12 : 4435.5MPa G13 : 4435.5MPa G23 : 3363.6MPa 

Fibertyp: Enkelriktad 𝜎𝑡1 : 1304.2MPa 𝜎𝑡2 : 42.4MPa 𝜎𝑡3 : 42.4MPa 

Laminattjocklek: 0.5mm 𝜎𝑐1 : -780.9MPa 𝜎𝑐2 : -141.2MPa 𝜎𝑐2 : -141.2MPa 

 𝜏12 ∶ 53.2MPa 𝜏13 ∶ 53.2MPa 𝜏23 : 40.4MPa 
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CSM-E300-EP-VIN 

Matris: Epoxi v12 : 0.3 v13 : 0.3 v23 : 0.3 

Fiber: Glasfiber E-glas E1 : 12767.5MPa E2 : 12767.5MPa E3 : 6801.6MPa 

𝜌 : 1623.2kg/m3 G12 : 3034.9MPa G13 : 1450MPa G23 : 1450MPa 

Fibertyp: Slumpvis 𝜎𝑡1 : 153.2MPa 𝜎𝑡2 : 153.2MPa 𝜎𝑡3 : 30.6MPa 

Laminattjocklek: 0.4mm 𝜎𝑐1 : -197.9MPa 𝜎𝑐2 : -197.9MPa 𝜎𝑐2 ∶  -102MPa 

 𝜏12 : 68.3MPa 𝜏13 : 17.4MPa 𝜏23 : 17.4MPa 

 

 

genPVC100 

Polyvinylklorid E : 95MPa v : 0.4 G : 28MPa 

Materialtyp: Skumplast 𝜏 : 1MPa 𝜎𝑐 : -0.9MPa 𝜎𝑡 : 1.5MPa 

𝜌 : 100kg/m3    

 

 

genPVC200 

Polyvinylklorid E : 220MPa v : 0.4 G : 75MPa 

Materialtyp: Skumplast 𝜏 : 2.4MPa 𝜎𝑐  : -3.5MPa 𝜎𝑡 :2.3MPa 

𝜌 : 200kg/m3    
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Bilaga 5: Modformer och tolkning av egenfrekvenser 
I denna bilaga beskrivs hur den procentuella förändringen av egenfrekvenserna i kapitel 4.1.4 kan tolkas. 
Det är dock viktigt att understryka att resultaten nedan beror av många faktorer, varav några möjliga 
faktorer diskuteras i denna bilaga.  

Efter att ha studerat samtliga gantrysystems egenfrekvenser och tillhörande modformer, konstaterades 
att modformerna för de tre första egenfrekenserna i stort sätt var desamma för samtliga system. Därav 
illusteras modformerna för gantrysystemet som är 10m i y-riktningen med dagens x-balk nedan som 
exempel, för att beskriva tolkningen av egenfrekvenserna för samltiga studerade gantrysystem. 

Viktigt att klargöra innan egenfrekvenserna kan tolkas är att när den längre x-balken modellerades i 
kapitel 3.1.2, behölls ändmåtten från dagens x-balk, balken förlängdes endast och ett tvärgående skott 
adderades. Detta betyder att tvärsnittet längs med denna balk är större, vilket betyder dess tvärsnitt är 
mer vrid- och böjstyvt än vad tvärsnittet av den kortade x-balken är. 

 

Modform 1 

Modform 1 beskrivs med följande figurserie och generenas vid den första egenfrekvensen. Modformen 
beskriver en rörelse på grund av en vridning av y-balken.  

Egenfrekvens 1 minskade med endast 5% för 8m-systemet och runt 23% för de två resterande systemen. 
En föklaring till detta är att y-balken blir mindre vridstyv då avståndet mellan pelarna är längre och 
därmed påverkas de två större gantrysytemen mer av en längre x-balk, än vad 8m-systemet gör. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Längd i y-riktning Egenfrekvens 1 
8m 11.3Hz     -5% 

10m 8.3Hz     -23.1% 

12m 7.6Hz     -23.2% 

Modform 1: Vridning av y-balk 

Tidsaxel 
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Modform 2 

Modform 2 beskrivs med följande figurserie och generenas vid den andra egenfrekvensen. Modformen 
beskriver en rörelse på grund av vridning av x-balken och av böjning av y-balken.  

Egenfrekvens 2 ökade med 7.6% för 8m-systemet och minskade med 20.9% respektive 17.3% för de 
två övriga systemen. Då modformen inkluderar både böjning av y-balken och vridning av x-balken, kan 
detta vara orsaken till att resultaten blev så olika. Vridstyvheten av den längre x-balken är bättre, dock 
påverkas y-balken av mer böjning då en längre och tyngre x-balk används. Detta kan därmed betyda att 
8m-systemet sammantaget påverkas positivt av en längre x-balk medan de två övriga påverkas negativt, 
då y-balkarna av dessa system påverkas mer av y-balkens böjning. 

 

Längd i y-riktning Egenfrekvens 2 
8m 14.1Hz     +7.6% 

10m 10.6Hz     -20.9% 

12m 11Hz     -17.3% 

 

 

 

 

  

Modform 2: Vridning av x-balk och böjning av y-balk. 

Tidsaxel 
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Modform 3 

Modform 3 beskrivs med följande figurserie och generenas vid den tredje egenfrekvensen. Modformen 
beskriver en rörelse på grund av böjning av x-balk, y-balk och pelare.  

Då böjstyvheten av den längre x-balken är högre, bör egenfrekvenserna bli högre av på grund av att den 
faktorn förbättras. Modformen inkluderar dock även en böjning av pelarna och y-balken, vilket troligtvis 
påverkar egenfrekvensen negativt med en längre och tyngre x-balk. En förklaring till att 8m-systemet 
påverkas positivt jämfört med de resterande systemen kan därav vara för att böjningen av pelarna och 
framförallt y-balken blir minndre för 8m-systemet jämfört med de övriga systemen. 

 

Längd i y-
riktning 

Egenfrekvens 3 

8m 20.6Hz     +14.4% 

10m 15.5Hz      -3.1% 

12m 13.6Hz     -4.2% 

 

 

 

 

                                               
                                                      

  

Modform 3: Böjning av x-balken, y-balk och pelare. 

Tidsaxel 
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Bilaga 6: Bearbetning 
För att uppnå snäva toleranser och precision bearbetas ytor. I denna bilaga beskrivs först hur 
stålskenorna på bakplattan ska bearbetas för de båda koncepten. Efter följer beskrivningar för hur 
stålskenorna som löper längs med x-balken ska bearbetas, först för koncept 2 och sedan för 1. Dessa 
stålskenor markeras i figuren nedan med orangea pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resonemanget och metoderna i denna bilaga är baserat på information som författaren har fått muntligt 
från personal på företaget. Författaren har ett stort förtroende för personalen på grund av dess erfarenhet 
och väljer därmed att basera denna bilaga på den information som har erhållits av personalen. 

 

Bearbetning av stålskenor på bakplattan 

Ytorna som är markerade med röda pilar, bearbetas plana med varandra för att passa 
kulskensstyrningarna i x-led. De blåa pilarna markerar de ytor som i sin tur bearbetas plana med 
varandra, vilka används för att passa kulskensstyrningarna i vertikalled (z-led). De nedre 
kulskenstyrningarna bultas i stålskenan med frigång mellan bult och hål. Detta tillåter en rörelse mellan 
parterna vilket möjliggör en passning av de nedre kulskenstyrningarna utefter de övre. Frigången tillåter 
frigång i en dimension åt gången, vilket betyder att de nedre åkvagnarna kan riktas utefter ytorna 
markerade med blåa pilar utan att påverka passningen utefter ytorna markerade med röda pilar och 
tvärtom. 

 

 

De stålskenor längs med x-
balken som ska bearbetas för 
koncept 1 respektive 2. 

Frigången tillåter 
kulskenstyrningarna att riktas 
utefter en yta åt gången. 
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Koncept 2: Bearbetning av stålskenor längs med x-balken 

Ytorna markerade med blåa pilar bearbetas så att skenorna och kuggstången placeras i samma 
vertikalplan (y-led). Ytorna markerade med röda pilar planas parallella för att rikta kuggstången utefter 
den övre skenan i horisontalplanet. Den nedre skenan bultas i stålskenan med en frigång mellan bult och 
hål. Frigången fungerar enligt beskrivningen på föregående sida. 

 

Skena 

Skena 

Kuggstång 

Ö
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e 
st
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Frigången tillåter skenan att 
riktas utefter en yta åt 
gången. 
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Koncept 1: Bearbetning av stålskenor längs med x-balken 

I koncept 1 är stålskenorna modellerade med en 120° vinkel gentemot varandra. Detta försvårar 
passningen mellan kuggstång och skenor. Bearbetas ytorna markerade med pilar likt föregående i 
koncept 2, kan inte frigången likt tidigare inte utnyttjas. Detta då en frigång av den nedre skenan innebär 
en rörelse gentemot de båda bearbetade ytorna samtidigt, vilket inte är önskvärt.  

Med ovanstående resonemang blir det därmed mer komplicerat att uppnå snäva toleranser med detta 
koncept. För att tydliggöra vilken vinkel det är som försvårar passningen, användas följande figur. 
Figuren avspeglar vinkeln mellan stålskenorna men inte avståndet mellan dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baserat på resonemanget i denna bilaga, är parallella stålskenor att föredra eller alternativt en vinkel på 
90°mellan stålskenorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skena 

Skena 

Kuggstång 

Frigång tillåter inte den undre 
skenan att riktas utefter en yta 
åt gången. 

Alternativt: 

Figuren visa hur en vinkel på 90° kan 
användas för frigång i en dimension. I 
illustrerat exempel bultas den övre skenan 
med en frigång. 

90° 

Frigången tillåter skenan att riktas 
utefter en yta åt gången. 
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Bilaga 7: Material koncept 1 & 2 
I detta kapitel beskrivs vilka och procentuellt hur material som har använts för koncepten i kapitel 4.2. 
Fiberriktningarna är definierade utefter resultaten i denna iterativa modelleringsprocessen, så att 
laminatens styvaste riktning i hög grad är riktade i konstruktionens högst belastade riktningar. 

 

Koncept 1 

Komponent WC-SM300-EP-
VIN 

UC-SM500-EP-
VIN 

XG-E600-EP-
VIN 

CSMG-E300-
EP-VIN 

Laminat baksida 70%  30%  
Platta    100% 
Ram    100% 
Laminat balk 40% 30% 30%  
Laminat 
förstärkning 

20% 80%   

 

 

Koncept 2 

Komponent WC-SM300-EP-
VIN 

UC-SM500-EP-
VIN 

XG-E600-EP-
VIN 

CSMG-E300-
EP-VIN 

Laminat baksida 70%  30%  
Platta    100% 
Ram    100% 
Laminat balk 80% 20%   
Laminat 
förstärkning 

70% 30%   

 

 

Gemensamt koncept 1 & 2 

 

Komponent SS2541 S355JR 
Skenor  X  
Kulskensstyrningar X  
Stålskenor  X 
Åkvagn  X 

 

 

 

  

Komponent genPVC100 genPVC200 
Kärna balk X  
Kärna baksida  X 
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