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Sammanfattning 
 

IBC Robotics är ett företag som sysslar med automatiserad rengöring av 
fraktcontainrar genom torrisblästring. Denna rengöringsmetod går ut på att en 
industrirobot som rör sig på en vagn åker in i containrar för att rengöra ytorna. 
Metoden är dock idag enbart anpassad för containrar av 20-fotsdimensioner. 
Företaget vill därför undersöka metodens tillämpning till större storlekar och även 
om möjligt till andra installationer.  
 
Detta projekt är en fortsättning av ett tidigare projekt utfört år 2010 där man 
utvecklade den befintliga lösningen (automatisk rengöring av 20-fotscontainrar). 
Jag var själv delaktig i projektet och genomförde ett examensarbete [1] där jag 
genomförde olika hållfasthetsberäkningar och analyser av konstruktionen. 
 
Detta examensarbete har som syfte att föreslå olika konceptlösningar som tillåter 
användning av rengöringsmetoden för olika containerstorlekar och applikationer. 
Därefter skulle ett slutgiltigt koncept väljas ut och åtgärder för att optimera detta 
koncept till maximal prestanda skulle föreslås. 
 
Litteraturstudier, internetsökning och annan informationsinsamling var det första 
steget i arbetet. Den befintliga informationen granskades tillsammans med 
rapporten från det tidigare utförda projektet för att sätta sig in i problemet. 
 
En brainstorming genomfördes därefter vilket ledde till utveckling av olika 
konceptlösningar. Dessa utvärderades och diskuterades med handledare och sedan 
valdes ett slutgiltigt koncept ut. 
 
Det valda konceptet gick ut på att ersätta den befintliga 5 meter långa balken med 
en 12 meter lång balk för rengöring av 40-fot containrar. 
 
Olika analyser och hållfasthetsberäkningar genomfördes med stöd av ”ANSYS” 
[2] för att definiera kritiska parametrar och andra problem som påverkar 
konstruktionen. Vissa manuella beräkningar från det tidigare utförda 
examensarbetet återanvändes vid detta arbete och kompletterades med nya 
ANSYS-simuleringar. Vid andra beräkningar modifierades balkens längd för att 
passa den nya konstruktionen. Utöver detta genomfördes nya analyser som inte 
tagits med i det tidigare utförda arbetet. 
 
Resultaten av analyser och beräkningar visade att kritiska parametrar och andra 
svårigheter kunde undvikas genom förbättringar på konstruktionen. 
Konceptlösningen visar potential och uppfyller huvudsakliga målsatta krav. 
Däremot tillåter konstruktionen endast rengöring av containrar med dimensioner 
från 10 till 40 fot. Ytterligare arbete i form av modifikationer och övervägning av 
andra alternativ krävs för att anpassa konstruktionen till större dimensioner eller 
andra applikationer. 
 
 



  

 

 

Abstract 
 

IBC Robotics is a company with a business concept in automated cleaning of 
transport containers using dry-ice blasting. This cleaning method consists of a 
beam pushing an industrial robot that stands on a trolley inside the container 
cleaning the surfaces. The method is currently only suitable for containers of 20-
foot dimensions. Therefore the company would like to explore the method's 
application on larger sizes, and also if possible in other installations.  
 
This project is a continuation of a previous project performed in 2010 in which the 
existing solution (automated cleaning of 20-foot containers) was developed). I 
was myself involved in the project and completed a thesis [1] in which I 
performed various strength calculations and analyses. 
 
This thesis work aims to propose various concepts that allow the use of the 
cleaning method for different sizes of containers and for other applications. 
After that, a final concept would be selected and improvements to optimize this 
concept to maximal performance would be suggested. 
 
Literature studies, internet searching, and other information gathering was the first 
step. Available data along with the report from the previously executed project 
were reviewed to familiarize with the problem. 
 
A brainstorming session was then conducted which led to the development of 
various concept ideas. These were evaluated and discussed with the supervisors 
and a final concept was selected. 
 
The selected concept consists in replacing the existing 5-meter beam with a 12-
meter beam suitable for cleaning 40-foot containers. 
 
Different analyses and calculations were carried out with the support of "ANSYS" 
[2] to define critical parameters and other irregularities affecting the design.  
Some manual calculations from the previously completed thesis were reused in 
this work, and complemented with new ANSYS simulations. In other calculations 
the beam length has been modified to suit the new construction. In addition, new 
analyses that were not included in the earlier work have been performed in the 
current work. 
 
The results of analyses and calculations showed that critical parameters and other 
issues can be avoided through improvements on the construction. The concept 
shows potential and meets main target requirements; however the construction 
allows only cleaning of containers with dimensions from 10 to 40 feet. Further 
work consisting in modifications and considerations of other alternatives is 
required to accommodate the design to larger dimensions and to other 
applications. 
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1. Inledning 

1.1 Tidigare Projekt 
 
Detta projekt är en fortsättning av ett tidigare projekt ” Automatiserad isblästring” 
utfört av företaget IBCleaning (IBC Robotics AB numera [3]) i samarbete med 
Robotdalen [4]. 
Projektet handlade om att utveckla den manuella isblästringsmetoden som var 
IBCs affärskoncept till en automatiserad isblästring.  Jag var själv delaktig i detta 
projekt och utförde ett examensarbete ”Isblästring: Verifiering av mekaniska 
element” [1] där syftet var att analysera och beräkna hållfasthetsparametrar hos 
sammanställningen som bestod av roboten, vagnen och balken. Delaktigheten i 
det tidigare projektet var en fördel då jag redan var insatt innan detta nya projekt 
började. Rapporten till nämnda arbetet fanns tillhanda och omfattade intressant 
information om konstruktionen i form av analyser, utförda 
hållfasthetsberäkningar, kritiska parametrar, bilder, och fakta om utrustning. 
Rapporten granskades och relevant information användes som komplettering för 
det aktuella projektet. 
 

1.2 Bakgrund 
 
IBC Robotics är ett svenskt företag som ägnar sig åt automatiserad rengöring av 
fraktcontainrar genom torrisblästring.  
 
Användning av fraktcontainrar ökar varje år och hamnar och fartyg utökar 
ständigt sin kapacitet för att möta den ökande efterfrågan. För en snabb 
återanvändning behöver dessa containrar rengöras genom en process som inte är 
bara arbetsintensiv och riskfull för de som rengör containrarna utan medför även 
ett miljöhot. Förutom detta håller rengöringsprocessen behållaren inaktiv en lång 
tid då denna måste skickas för rengöring någon annanstans vilket leder till 
onödiga tidsförluster och kostnader. 
 
Som alternativ till den traditionella rengöringsmetoden utbjuder IBC Robotics en 
automatiserad tvätt av containrar genom automatiserad torrisblästring (torr 
tvättmetod) vilket är en unik, skonsam, miljövänlig och kostnadseffektiv 
rengöringsmetod.    
 
Konceptet för automatiserad torrisblästring går ut på att använda en industrirobot 
som rör sig på en vagn i ett speciellt rälssystem inne i 20-fotscontainrar och 
sprayar små pellets av kolsyreis (koldioxid i fast form) på alla ytor. När torrisen 
slår mot ytan, blir det en termisk chock vilket gör att ”smutsen” spricker och bryts 
ner till små partiklar som efter ytterligare framstötar av ispellets faller ner till 
marken där smutsen enkelt kan städas eller dammsugas upp. 
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1.3 Problemdefinition 
 
Den befintliga rengöringsmetoden som idag används av företaget är enbart 
anpassad för containrar av 20-fotsdimensioner. För att öka produktens 
användbarhet och tillfredsställa konsumenternas behov önskar man På IBC 
Robotics undersöka olika utvägar för att anpassa produkten till rengöring av 40-
fotscontainrar och om möjligt rengöring av andra storlekar eller installationer. 
  
Utöver detta har flera provkörningar av den befintliga konstruktionen visat att 
anordningen indikerar svagheter i form av balksvängningar och vagnavvikelser 
(se avsnitt 3.5) som behöver åtgärdas för att systemet skall bli stabilt, effektivt och 
säkert.  
 
Uppgiften är att föreslå olika konceptlösningar i form av konstruktionsombyggnad 
eller helt andra utvägar som gör det möjligt att använda anordningen för olika 
storlekar och applikationer, samt presentera förslag som kan åtgärda 
besvärligheterna ovan. 
 
Olika koncept måste utvärderas för att välja ett slutgiltigt koncept vilket granskas 
genom hållfasthetsberäkningar och analyser för att definiera de kritiska 
parametrar som påverkar konstruktionen. 
 
Ett sista steg är att föreslå förbättringar för att optimera slutkonstruktionen så att 
den uppfyller de ställda kraven. 
 

1.4 Företagsbeskrivning 
 

IBC Robotics grundades år 2010 av Kerstin och Göran Ericsson. Affärsidén 
bygger på miljövänlig rengöring av fraktcontainrar genom torrisblästring av ytor 
utfört av en robot. 
 
Lösningen har utvecklats i samarbete med Robotdalen, Kungliga Tekniska 
Högskolan och Mälardalens högskola. 
 
Den nya rengöringsmetoden finns tillgänglig för demonstration på kombiterminal 
i Eskilstuna. 
 

1.5 Syfte och målsättning 
 
Syftet med projektet är att ersätta den befintliga konceptlösningen tillämpad för 
20-fotscontainrar med ett nytt koncept tillämpad företrädesvis för 40-fot 
containrar och om möjligt för andra dimensioner samt för andra applikationer. 
Speciell hänsyn måste tas till de olika typerna av fraktcontainrar som kan ha olika 
höjder, bredd och underlag. 
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Målsättning 
  

 Undersöka den befintliga konstruktionen och andra alternativa lösningar 
som finns på marknaden 

 Föreslå förbättringar eller innovativa konceptlösningar för att lyfta över 
anordningen från den 20-fotskonstruktionen till en 40-fotskonstruktion 

 Utvärdera de olika konceptförslagen för att utse ett slutgiltigt koncept att 
arbeta vidare med 

 Genomföra analyser och hållfasthetsberäkningar på det slutliga 
konceptet och identifiera kritiska parametrar och andra olägenheter som 
berör konstruktionen 

 Ge förslag för hur metoden kan eller bör utvecklas för att förbättra 
systemet och komponenter 

 

1.6 Fokus och avgränsningar 
 
Examensarbetet fokuserar på att föreslå lösningförslag som syftar mot 40-fot 
fraktcontainrar. Andra dimensioner och applikationer är ett sekundärt mål. 
 
Utförda hållfasthetsberäkningar fokuserar på balken, vagnen och deras 
komponenter (anslutningspunkter, hjul, stödhjul, osv.)  
 
Optimeringar avslutas med förslag och rekommendationer grundade på egna 
analyser och samråd med handledare och annan kunnig personal. Val av lämpliga 
material, komponenter och andra alternativ är ledningens ensak. 
 

1.7 Teoretisk grund 
 

För att ta itu med examensarbetes olika steg var egna kunskaper inom mekanik 
och hållfasthetslära, produkt- och produktionsutveckling, hydraulik, Finita 
Element Metoden (FEM) och Datorstödd Konstruktion (CAD) nödvändiga. 
  
Litteratur som använts 
 
Tidigare utförd rapport [1] 
Denna rapport omfattade intressant information om den befintliga konstruktionen 
vilket användes som komplettering för det aktuella examensarbetet.  
 
Böcker 

 The Mechanical Design Process [5] 
 Hållfasthets- och materialtabeller [6] 
 Karlebo Handbok [7] 
 Teknisk hållfasthetslära [8] 
 Hydraulik 1 [9]  
 Concepts and Applications of Element Analysis [10] 
 FEM I Praktiken [11] 
 Materiallära [12] 
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 Mekanik grundkurs [13] 
 Engineering Mechanics [14] 

 
Artiklar 
Vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten från databaser av Örebro 
universitetsbiblioteket – Diva, Summon, Sciencedirect, mm – användes som stöd 
vid undersökning av lösningar och vid strukturering av rapporten (se kapitel 8). 
 
ANSYS Tutorials 
Olika “Tutorials” från företaget ANSYS användes vid olika tillfällen. Dessa 
”Tutorials” är tillgängliga i ”ANSYS Customer Portal” [15] och för att få tillgång 
till portalen, måste man registrera sig. 
 
Andra källor 
 
Internet 
Stor del av tiden har internet använts för att söka information om lämpliga 
material och komponenter, hitta potentiella idéer och hitta tillverkare och 
leverantörer.  
 
Internet användes även för att se bilder och videor på olika komponenter för att få 
bättre förståelse för dessa.  
 
Sökfunktioner som mest användes var “Google”, ”Youtube” och ”Wikipedia” (se 
kapitel 8). 
 
Personer 
Vägledning, råd och förslag till olika konstruktionskomponenter och 
konceptlösningar från båda mina handledare skedde kontinuerligt.  
Kontakt med tillverkare och leverantörer togs emellanåt för att ta reda på specifik 
information av komponenter och material som berör konstruktionen. 
Nedan följer namn av personer och verksamheter som togs kontakt med: 
 

 Ingemar Reyier – Robotdalen 
 Tobias Erixon – Runelandhs 
 Kaj Miettinen – Aratron 
 Göran Eriksson – HT Lyftsystem 
 Bruno Haukka – Inter Alia AB via Thomson Lyftpelare 
 Jonas Rydén – Runelandhs 
 Timo Lampinen – Eugen Wiberger AB 
 Andreas Stillman – Swede-Wheel AB 
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2. Metod 
 
Arbetet behandlar utveckling av nya konceptlösningar för att utveckla en ny eller 
förbättrad produkt. Därför planerades arbetet och genomfördes utifrån riktlinjer 
från ”The Mechanical Design Process” [5]. För att anpassa metoden till 
examensarbetet omorganiserades utvecklingsprocesstegen. Några steg som inte 
betraktades som relevanta för projektet togs bort och andra adderades för att 
uppfylla projektets behov. 
Arbetsgången presenteras nedan: 
 

1. Projektplanering 
2. Problemförståelse 
3. Konceptgenerering 
4. Konceptutvärdering 
5. Konceptval 
6. Optimering 
7. Fortsatt arbete 

 

2.1 Projektplanering 
 
Första steget i processen var att identifiera problemet och utarbeta en plan som 
beskriver vilka aktiviteter som skall angripas. 
 

2.2 Problemförståelse 
 
De första veckorna av examensarbetet inriktades mot att få en helhetsbild samt 
ökad förståelse för projektet. För detta ändamål analyserades den befintliga 
konstruktionen dels fysiskt, dels genom granskning av den tidigare utförda 
projektrapporten [1] samt befintliga bilder och ritningar.  
 
Det gavs aldrig tillfälle att se en demonstration av rengöringsprocessen i 
verkligheten; däremot genomfördes en granskning av ett par videofiler på 
företagets hemsida tillsammans med insamling av information från IBC-personal 
angående avvikelser som berör konstruktionen under sin funktion.  
 

2.3 Konceptgenerering 
 
För att komma på så många idéer som möjligt startades en brainstorming som 
ledde till utveckling av cirka 15 potentiella konceptlösningar. Som hjälp för 
idéalstring granskades befintliga lösningar på nätet [16-19] rörande olika 
rengöringsmetoder (biltvätt, tvätt av behållare…), självstyrda fordon 
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(robotgräsklippare, självgående dammsugare, Pool Cleaner, …), och andra 
mekaniska lösningar. Även handledaren på Örebro universitet kom med några 
förslag. 
 
Från de många idéer som alstrades plockades de som tycktes rimliga fram och 
diskuterades med handledaren i företaget. Efter diskussion valdes två 
konceptlösningar ut vilka betraktades som potentiella lösningar att arbeta vidare 
med. 
 
Det första konceptet gick ut på att ersätta den befintliga 5 meters balken med en 
12 meters balk och det andra förslaget var att använda ett självstyrt motordrivet 
fordon utrustat med rengöringsutrustning som självmant åker in i containern. 
 

2.4 Konceptutvärdering 
 
För att utvärdera bägge alternativen togs lösningarnas för- och nackdelar fram och 
därifrån genomfördes en SWOT analys för varje lösning. 
 
SWOT står för Strengths (styrkor), Weakness (svagheter), Opportunities 
(möjligheter) och Threats (hot) och grunderna i metoden är att lista de fyra SWOT 
parametrar i ett diagram som består av fyra kvadranter och sedan informellt vikta 
styrkor och svagheter mot varandra och möjligheter och hot likaså [se 5]. 
 
Koncept 1 ”Mekanisk införing” 
För att granska detta koncept användes konstruktionens svårigheter och kritiska 
parametrar som utgångspunkt. 
Hållfasthetsberäkningar och analys av spänningar som kan uppstå på 
konstruktionen genomfördes med stöd av beräkningar och analyser från den 
tidigare utförda projektrapporten [1], samt simuleringar via ANSYS. 
 
Koncept 2 ”Mobil självstyrande robot” 
För att granska detta koncept utfördes ett flertal studier angående självstyrda 
fordon (se avsnitt 4.2.2). Information togs från internet, vetenskapliga artiklar och 
tidigare utförda arbete på ämnet (se kapitel 8). 
 

2.5 Konceptval 
 
Resultat av utvärdering tillsammans med en bedömning av koncepten 
presenterades för företagsledningen som valde ut koncept 1 som det bästa.  
 

2.6 Optimering 
 
Ytterligare analyser genomfördes och förbättringar för att optimera det valda 
konceptet föreslogs.   
Konceptoptimering omfattade följande aktiviteter: 
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 Att ta fram de observerade problemen hos konstruktionen och föreslå 
åtgärder till dessa  

 Att ta fram kritiska parametrar resulterande av analyser och hitta möjliga 
åtgärder för att undvika att de inträffar 

 Att genomföra en analys av nackdelar och föreslå eventuella åtgärder 
 Att ge förslag till komponentförbättringar för att öka produktens 

stabilitet och prestanda 
 Att ta reda på vilka konsekvenser uppkommer efter åtgärd 

 

2.7 Fortsatt arbete 
 
Innan konstruktionen är helt optimerad kan det behövas några extra justeringar. 
För att uppnå bättre resultat bör andra komponenter av konstruktionen undersökas 
och hänsyn till flera aspekter av konceptet tas.        
Ett förslag till fortsatt arbete har därför genomförts som sista del av denna rapport. 
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3. Analys av befintlig konstruktion 
 

3.1 Funktion 

 
Den befintliga konstruktionen som i nuläget använder en standard 20-
fotscontainer som station består av en balk utrustad med en motor i den bakre 
delen. Balken sitter på en Linjärenhet med kuggremsdrift som medför 
förflyttning av denna balk horisontellt. Balken är sammankopplad i den främre 
delen till en vagn i två infästningspunkter. På vagnen sitter fast en industrirobot 
som genomför rengöringsprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nuläget fungerar rengöringsprocessen på så sätt att stationen placeras framför 
målcontainern och vagnen med roboten på införs via balken rakt in i containern. 
Anordningen flyttar fram en bit i taget och stannar vid olika tillfällen så att 
roboten kan isblästra containerns ytor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 (a) konstruktionssammanställning. (b) robot införd i container och genomför 

rengöringsprocessen. 
 

(b) (a) 

(a) (b) 

Figur 3.2 (a) målcontainern placeras framför stationen. (b) anordningen förs in i målcontainern. 
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3.2 Huvudkomponenter 
 
Huvuddelarna i konstruktionen är balken, vagnen, och infästningarna mellan 
dessa. 
 

3.2.1 Balken 
 
Material: Konstruktionsstål S355J2H motsvaras av EN 10219–2006  
(sträckgräns 355 [MPa])  
 
Längd: Cirka 5[m]  
 
Profil: Rektangulär hålprofil KKR 120x60x5  
(KKR står för Kallformade KonstruktionsRör) 
 
Tvärarea: 1614 [𝑚𝑚2] 
 
Vikt: Cirka 70[kg] (12,7 [kg/m]) 
 
Stödhjul  
Fyra stycken stödhjul(två på varje sida) för att stödja balken så att denna går rakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Vagnen 
 
Material: Stål 
Längd: Cirka 1 [m] 
Bredd: Cirka 2 [m] 
 
Vagnen vilar på ett ”Boogie” hjulsystem som tar upp ojämnheter i golv och 
jämnar ut lasten.  
 
 
 
 

Figur 3.3 Bild av konceptkonstruktion. Balken sitter mellan fyra stödhjul (två på varje 

sida) 
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3.2.3 Anslutning vagn – balk 
 
Figur 3.5a visar balkens infästning i vagnen på 2 punkter. Vagnen och balken är 
sammankopplade med hjälp av en axel och glidlager (figur 3.5b). Denna typ av 
anslutning gör att vagnen kan tilta i sidled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Övrig utrustning och data 
 
För detaljerad information om utrustning se avsnitt 3 i den tidigare utförda 
projektrapporten [1] 
 

3.3.1 Motor  
 

Typ: ABB 9C series servo motor (9C1.1.30) 
Max moment: 4 [Nm] 
Nominellt moment: 1,3 [Nm] 
 
 

Figur 3.4 (a) Boogiehjul roterar kring leden. (b) Boogiehjul jämnar ut lasten 
 

(a) (b) 

Figur 3.5 (a) Balken och infästningar.  (b) Vagnen sett framifrån. Vagnen roterar kring axeln. 

(a) (b) 
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3.3.2 Växel 
 

Typ: Atlanta servosnäcksväxel 
Utväxling: 29:1 
 

3.3.3 Robot 
 

Typ: IRB 2600 
Massa: 284 [Kg] 
Bas dimensioner: 676x511 [mm] (höjd 445 [mm])  
Basmassa: 160 [Kg] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handled (Approximativa mått) 
Längd:1020 [mm]  
Massa: 65 [Kg] 
Rörelsehastighet: 2 [m/s] 
Bromsningstid: 0,02-0,05 [s] 
 
Axel (Approximativa mått) 
Längd: 700 [mm] 
Massa: 40 [Kg] 
Rörelsehastighet: 2 [m/s]  
Bromsningstid: 0,02-0,05 [s] 
 

Figur 3.6 Ritning av IRB Robot (källa i ABB Robotics AB) 
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3.3.4 Hjul 
 
Drivhjul 
Material: Vulkollan (startfriktion µ0=0,8) 
Diameter: 179 [mm] 
Tjocklek: 50 [mm] 
 
Stödhjul 
Material: Vulkollan 
Diameter: 80 [mm] 
Tjocklek: 57 [mm] 
Bärförmåga: 3000 [N] 
 

3.3.5 Övriga data 
 
Totalvikt rörlig massa: 500 [kg] 
Acceleration: 1 [m/s2] 
Friktionskoefficient mot underlag (rullfriktion): µ=0,05 
 
Övriga mått 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.7 Sammanställning av balk och vagn sett från sidan (måtten är rimliga 

approximationer.) 

Figur 3.8 Bild av konceptkonstruktion sett framifrån.  
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3.4 Hållfasthet  
 
I det tidigare utförda projektet beräknades och analyserades hållfastheten för den 
befintliga konstruktionen. Rapporten för detta projekt [1] presenterar i detalj alla 
beräkningar som utfördes och all fakta för de kritiska parametrar som 
konstruktionen utsätts för.  
Nedan presenteras en sammanfattning av dessa beräkningar: 

3.4.1 Tryckspänning 
 

Balken skjuter fram vagnen med en kraft F= (m*a) + (μmg) = 745 [N] vilket ger 
en tryckspänning σ= F/A = 745/1614 = 0,5 [MPa]  
 
Den maximala tryckspänningen fås till σ= 0,7 [MPa] och inträffar vid inskjutning 
av vagnen i ett uppåt lutande underlag (max lutning antagits till 5 grader). 
Spänningen är långt under materialets sträckgräns som ligger på 355 [MPa]. 
 
Infästningar 
Infästningspunkter mellan vagn och balk utsätts för balkens utförda tryckkraft 
vilket orsakar en böjspänning på dessa komponenter. 
Spänningen beräknades till 𝜎𝑏=1,4 [MPa] vilket är långt under materialets 
sträckgräns. 
 

3.4.2 Dragspänning 
 

Samma resultat som fåtts vid beräkning av tryckspänning fås även vid beräkning 
av dragspänning.  
 

3.4.3 Knäckning 
 
Om balken belastas med en centrisk tryckkraft finns det risk att en utböjning i 
sidled- s.k. knäckning - sker. 
 
Från ett knäckningsdiagram från ”Hållfasthets- och materialtabeller” (se [6] sidan 
86) fick man fram  σtill  = 20 [MPa]  
 
Därifrån beräknades Ftill  (tillåten kraft utan att knäckning sker)  
 
Ftill = σtill*A = 20*1614 = 32 [KN] 
 
kraften Ftill är för stor jämfört med kraften som balken utsätts för och knäckning 
sker därmed inte. 
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3.4.4 Horisontell utböjning 
 
Om underlaget lutar åt höger eller vänster kommer vagnen att vilja förflytta sig åt 
det hållet som underlaget lutar åt men förhindras vanligtvis av hjulens friktion mot 
golvet. 
Förflyttning kan ske om underlaget är oljigt då friktionskoefficienten minskar 
(närmar sig noll). Vagnens sidoförflyttning leder till att balken böjer ut sig i sidled 
och böjspänningar skapas.  
Den maximala böjspänningen beräknades till 42 [MPa] vilket är långt under 
materialets sträckgräns som ligger på 355 [MPa]. 
 
Utböjningseffekt på stödhjulen 
Balkens utböjning i sidled påverkar stödhjulen med en kraft Fr som genom 
simulering med ANSYS beräknades till cirka 900 [N] utsatt på var och ett av 
stödhjulen (1800 [N] sammanlagt).  
Hjulen har en bärförmåga på 3000 [N] och klarar således en sådan kraft. 
 
Utböjningseffekt på infästningarna 
Balkens utböjning påverkar även infästningspunkterna mellan vagn och balk vilka 
utsätts för böjspänningar som beräknades till 2 [MPa] för vagnens infästningar 
och cirka 1,8 [MPa] för balkens infästningar. 
Böjspänningarna är för låga och långt under materialets sträckgräns. 
 

3.4.5 Vertikal utböjning 
 
Acceleration som skapas vid startrörelsen skapar en kraft som trycker mot balken 
och orsakar att denna böjs ut. 
En ännu större utböjning kan inträffa vid eventuella nödstopp för då är 
tryckkraften mot balken mycket större. 
 
Max böjspänning beräknades genom ANSYS till cirka 113 [MPA] och skulle 
inträffa om nödstopp sker då robotens axel är i rörelse.  
Denna Spänning ligger under materialets sträckgräns (355 [MPa]) med en 
säkerhetsfaktor SF= 355/113 = 3,14 vilket är ett acceptabelt värde för 
konstruktionen. 
Konstruktionen kan betraktas i allmänhet som en icke-kritisk komponent därför 
att eventuellt brott inte skulle leda till betydande ekonomiska förluster, allvarliga 
personskador eller dödsfall. Sådana konstruktioner bör ha en säkerhetsfaktor två 
[se 20] 
 
Utböjningseffekt på infästningarna 
Påverkan av balkutböjning på infästningarna beräknades med hjälp av ANSYS till 
ca 90 [MPa] vilket är under materialets sträckgräns. 
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3.5 Observerade problem vid provning 
 
Vid tidigare genomförda demonstrationer av rengöringsprocessen observerade 
IBC-personal ett fåtal störningar som berör konstruktionen under sin funktion. 
Dessa störningar beskrivs nedan: 
 
Horisontell utböjning 
Vagnen förflyttas åt en av sidorna när den åker in i målcontainrar med lutande 
underlag. Balken böjs horisontellt och det blir svårt för stödhjulen att hålla den 
rak. Ju mer vagnen matas in, desto svårare blir det för stödhjulen att styra balken. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Vertikala svängningar 
Under rengöring inträffas egensvängningar i balken. Dessa är vertikala 
svängningar som sker längs balkens sträckning. Svängningarna märks mest då 
vagnen står långt in i målcontainern. 
Detta fenomen sker på grund av att vagnens vikt sitter på både hjulen och balken. 
Robotens rörelse skapar ett moment vid leden som kopplar boogiehjulen till 
vagnen. Momentet resulterar i krafter på balken som leder till svängningar. Först 
böjs balken ut och bildar en dal och sen rättar balken ut sig men överstiger 
viloläget och bildar en topp. Balken fortsätter på det sättet (topp, dal, topp, osv) 
tills den kommer tillbaka till viloläge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

Figur 3.9 Bilden visar hur vagnen avviker från den raka banan och balken böjs ut 

(a) 

Figur 3.10 (a) Bilderna visar krafter som orsakar svängningarna och hur balken beter sig. (b) 

Olika steg av balkens utböjning vid egensvängningar. 
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3.6 Övriga problem 
 

3.6.1 Utrymme 
 

Konstruktionen använder en balk som är 5 meter lång vilket ställer utrymmeskrav 
på installationen. Man behöver en 20-fotscontainer som station för att lagra 
anordningen. 
 

3.6.2 Kablageföring 
 
Ett antal långa sladdar (elkablar, tjocka dammsugarrör och torrisrör…) följer efter 
vagnen och kräver kablageföring. 
Det är viktigt att man har en bra lösning för kablage föring. Kablarna kan utsättas 
för rörelse och slitage och kan påverka bland annat isblästringen och 
dammsugarfunktionen. Kablageföring påverkar även produktestetiken. 
 

3.6.3 Begränsad användning 
 
Den befintliga anordningen är endast lämpad till rengöring av 20-fotscontainrar 
och – vid behov – containrar av mindre dimensioner.  
Förutom detta är konstruktionen enbart lämpad för rengöring av fraktcontainrar. 
Det går inte att rengöra lokaler, garage, förråd, eller andra installationer. 
 

3.7 Fraktcontainrar 
 
En container är en standardiserad behållare som används för säker, effektiv och 
trygg lagring och förflyttning av material och produkter [21].  
 

3.7.1 Typer av containrar 
 
Det finns två allmänna typer av containrar [22]:  
 
“Dry Cargo” containrar 
En av väggarna är vanligen omformad till en dörröppning. 20- och 40-
fotsdimensioner är de vanligaste längderna medan standard bredden är 8 fot (2.33 
[m]). 
 
Containrar för specifika ändamål 
Denna typ av containrar används för transport av livsmedel och frysta, ömtåliga 
eller kalla varor, därför de är anpassade för att bevara sina interna temperaturer. 
En av de vanligaste typerna i denna kategori är de termiska behållare eller 
”Reefers”. Dessa kännetecknas av inre isolering på dörrar, tak, golv och väggar 
och finns i 20-fot, 40-fot, och 45-fotstorlekar, samt 20-fot och 40-fot ”High Cube” 
som är en fot högre än de vanliga storlekarna. 
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3.6.1 Standardlängder [23] 

 
Standarden ISO-6346 föreskriver fem standardlängder: 
 

 20 fot (6,1 [m]) 
 40 fot (12,2 [m]) 
 45 fot (13,7 [m]) 
 48 fot (14,6 [m]) 
 53 fot (16,2 [m]) 

 

3.6.2 Dimensioner  
 
 
 
 
 

Kategori Dimension 
Mått i fot Mått i meter 

Längd Bredd Höjd Längd Bredd Höjd 

Dry Cargo 

20 fot 19,3 7,8 7,9 5,87 2,33 2,35 

40 fot 39,4 7,8 7,9 12 2,33 2,35 

20 fot High Cube 19,3 7,8 8,9 5,87 2,33 2,65 

40 fot High Cube 39,4 7,8 8,9 12 2,33 2,65 

Reefers 

20 fot 19,3 7,8 7,9 5,87 2,33 2,35 

40 fot 39,4 7,8 7,9 12 2,33 2,35 

20 fot High Cube 19,3 7,8 8,9 5,87 2,33 2,65 

40 fot High Cube 39,4 7,8 8,9 12 2,33 2,65 

45 fot High Cube 44,5 7,8 8,9 13,56 2,33 2,65 

Figur 3.11 Bilder av ”Reefer” eller kylcontainer.  

Tabell 3.1 Invändiga dimensioner av vissa vanliga typer av container. 

(värden varierar något från tillverkare till tillverkare) 

 

http://www.shippingcontainers24.com/wp-content/uploads/2011/11/insulated-containers.jpeg
http://www.shippingcontainers24.com/wp-content/uploads/2011/11/aircirculation1_image480.jpg
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4. Genomförande 
 

4.1 Konceptgenerering 
 
Brainstorming  
Målet med brainstorming var att hitta flera koncept för att anpassa konstruktionen 
till rengöring av containrar av större dimensioner (med speciell fokus på 40 fot 
dimensionen) och även rengöring av andra installationer.  
Brainstorming ledde till utveckling av ett antal koncept. Bland dessa förslag fanns 
det några som av olika skäl inte bedömdes vara värda att arbeta vidare med. 
Några av de förkastade idéerna presenteras nedan: 
 
Fordon med rörlig platta (figur 4.1a) 
Detta koncept går ut på att använda ett långt fordon med flera hjul istället för en 
balk. 
Längs fordonet förflyttar sig en robot som sitter fast på en rörlig platta. 
När hela fordonet förs in i målcontainern förflyttar sig plattan och stannar vid 
olika tillfällen så att roboten kan rengöra ytorna. 
Lösningen erbjuder mer stabilitet än det befintliga konceptet och användning av 
flera hjul löser problemet av ojämna underlag. 
Däremot blir det svårt att rengöra golvet, och att ha två rörliga komponenter 
(fordon och platta) medför en extra onödig rörelse som leder till ytterligare 
kostnader. 
 
Stativ (figur 4.1b) 
Konceptet består av en robust pelare som har en ihålig kub som rör sig upp och 
ner. 
Igenom kuben introduceras en stav som rör sig till höger och vänster. 
På stavens yttersta ände sitter munstycket fast vilket kommer att spraya väggarna. 
Denna lösning är enkel och billig däremot endast en sida av container kan 
rengöras. En likadan anordning skulle behövas för att rengöra andra sidan och 
dessutom kvarstår att hitta lösning för rengöring av golvet och framväggen.  
 
Spray anordning (figur 4.1c)  
Denna konstruktion består av tre rör med munstycken som sprayar containerns 
ytor. De två vertikala rören är fasta och rengör sidoväggarna och det vertikala 
röret kan både rotera och förflytta sig upp och ner för att på så sätt rengöra golvet 
och framväggen.   
Problemet med denna lösning är att användning av så många munstycken ställer 
andra krav på pumpen då ett större tryck behövs vilket gör att lösningen blir 
dyrare. 
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4.2 Konceptutvärdering 
 
Lösningsförslagen som tycktes värda att arbeta vidare med diskuterades 
tillsammans med handledaren på IBC Robotics och därifrån valdes två koncept 
för utvärdering. 
 

4.2.1 Koncept 1: Mekanisk införing 
 
Beskrivning 
Detta koncept går ut på att utnyttja samma konstruktion som tidigare och ersätta 
den 5 meter långa balken med en 12 meter lång balk som gör lösningen lämpad 
till rengöring av 40-fotscontainrar.  
Att använda en längre balk påverkar dock konstruktionens hållfasthet (se avsnitt 
3.4) och dessutom blir vissa olägenheter i konstruktionen (se avsnitt 3.5) 
tydligare.   
En ytterligare hållfasthetsanalys är nödvändig för att överväga tillämpning av 
detta koncept. 
 

(a) 

(b) (c) 

Figur 4.1 Tänkbara lösningar för rengöringskonceptet: (a) fordon med rörlig 

platta, (b) stativ och (c) sprayanordning. 
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Hållfasthetsberäkningar  
Den nya konstruktionen utsätts för samma tryckkrafter och dragkrafter som den 
befintliga konstruktionen utsätts för, och varken balken eller infästningspunkterna 
mellan vagnen och balken påverkas av sådana krafter. För dessa detaljer har 
resultat från det tidigare arbetet återanvänts. 
 
För de parametrar som förändras på grund av balkens längd genomfördes 
manuella beräkningar och ANSYS simuleringar med användning av formler från 
det tidigare utförda projektet. För detaljerade beräkningar och förklaringar 
hänvisas till rapporten [1].   
 
Knäckning 
I den tidigare utförda rapporten [1] användes ett knäckningsdiagram från 
”Hållfasthets- och materialtabeller” (se [4] sidan 86) för att få fram först  σtill och 
sedan få fram 𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙 (tillåten kraft utan att knäckning sker) genom formeln σtill = 
𝐹𝑡𝑖𝑙𝑙/A. 
 
Vid det här nya konceptet med en 12 meter lång balk blev slankhetstalet λ (se [1] 
avsnitt 4.2) för stor för att kunna använda knäckningsdiagrammet. 
 
För att få fram Ftill för det nya konceptet användes ”Linear Buckling Analysis” i 
ANSYS. Efter simulering har det visat sig att kraften Ftill är 16 gånger större än 
den maximala tryckkraften (𝐹𝑚𝑎𝑥 =1200 [N]) som balken belastas med (se avsnitt 
4.1.1 i [1] för detaljerad beräkning av 𝐹𝑚𝑎𝑥). 
 
Knäckning av balken kommer inte att inträffa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertikal utböjning  
 
Vid startrörelsen skapar accelerationen ett moment vid leden som kopplar 
boogiehjulen till vagnen. Detta moment ger upphov till två krafter som leder till 
att balken böjer ut sig. De mest kritiska spänningarna sker vid eventuella nödstopp 
då en riktigt stor tryckkraft verkar mot balken:  
 
 
 
 

Figur 4.2 Bilden visar balkens utböjning vid centrisk tryckkraft 
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 Nödstopp vid handled i rörelse 
Från [1] utnyttjades utförda beräkningar om den sammanlagda kraften som 
skulle skapas om nödstopp sker efter att robotens handled skulle varit i 
rörelse vilket skulle leda till balkens utböjning. Kraften beräknades då till 
F= 6500 [N]. 
Genom ANSYS simulering fick jag böjspänningen som balken skulle 
utsättas för till cirka 115 [MPa]. 

 
 Nödstopp vid axel i rörelse 
Från [1] utnyttjades utförda beräkningar om kraften som skulle skapas om 
nödstopp sker efter att robotens axel skulle varit i rörelse vilket skulle leda 
till balkens utböjning. Kraften beräknades då till F=10500 [N]. 
Genom ANSYS simulering fick man böjspänningen som balken skulle 
utsättas för till 190 [MPa]. Denna Spänning ligger under materialets 
sträckgräns med en säkerhetsfaktor SF= 355/190 = 1,86 vilket är ett 
oacceptabelt värde för konstruktionen om man bestämmer sig för en 
säkerhetsfaktor två eller högre. 

 
Horisontell utböjning  
Om målcontainers underlag lutar åt en av sidorna och dessutom golvet innehåller 
något förorening som minskar friktionen mellan hjulen och golvet, kommer 
vagnen – när den introduceras i målcontainern – att förflytta sig åt det hållet som 
underlaget lutar åt. Detta orsakar en sidled utböjning av balken som blir som störst 
då hela balken introducerats i målcontainern. 
 
 

Figur 4.3 (a) Leden där moment skapas p.g.a. acceleration. (b) Krafter 𝐹𝑎 och 𝐹𝑏  orsakas 

som produkt av momentet. (c) Vertikal utböjning av balken. 

(a) (b) 

(c) 
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Beräkningar från [1] utnyttjades och värden i beräkningsformlerna ändrades för 
att passa sig till den nya balklängden.  
 
Ny största böjspänning beräknades med ANSYS till cirka 100 [MPa] och detta 
sker med balken helt införd i container, lutningen är maximalt (5 grader) och 
friktion mellan hjul och golv är antagen som minimalt (µ=0).  
Spänningen är inte kritisk då balken har en sträckgräns som ligger på 350 [MPa].  
 
Kritisk deformation 
På den tidigare utförda rapporten analyserades aldrig balkens deformation. Nya 
simuleringar i ANSYS visade att största deformationen är δ = 130 [mm]. 
Figur 4.5 visar att den tillåtna deformationen innan vagnen stöter mot containerns 
vägg är δ𝑡𝑖𝑙𝑙= 165 [mm]. Deformationen som fåtts genom ANSYS är således 
kritisk då vagnen nästan kolliderar mot väggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effekt av horisontell utböjning på stödhjulen 
Genom ANSYS observerades den utsatta kraften på stödhjulen 𝐹𝑟 till cirka 4000 
[N] som delas av de två hjulen som påverkas av balkens utböjning vilket ger 2000 
[N] mot var och ett av de två stödhjulen. 
Hjulen har en bärförmåga på 3000 [N] men ändå betraktas kraften som ganska 
stor.  
 

Figur 4.5 Avståndet mellan vagnens sidor och containerns vägg. 

Figur 4.4 Horisontell utböjning: vagnens tyngd orsakar balkens utböjning. 
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Effekt av horisontell utböjning på infästningar 
Böjspänningar vid infästningspunkterna mellan vagnen och balken har visat sig 
vara för låga och infästningarna kommer därmed att klara att konstruktionen böjs 
ut i sidled. 
 
Sammanfattning 
 
Tryck- och dragspänning: 

 Resultaten från det tidigare utförda projektet utnyttjades 
 Max spänningar var långt under materialets sträckgräns 

 
Knäckning: 

 Ny simulering i ANSYS genomfördes med hjälp av Linear Buckling 
analysis 

 Knäckning skulle inte inträffa 
 
Vertikal utböjning:  

 Kritisk spänning skulle ske vid eventuell nödstopp då robotens axel är i 
rörelse 

 Kraften som resulterar av nödstoppet togs från den tidigare utförda 
rapporten. 

 Ny simulering i ANSYS genomfördes för att få fram balkens maximala 
böjspänning.  

 Spänningen var kritisk för konstruktionen 
 
Horisontell utböjning: 

 Kraften som skapar maximal utböjning togs från den tidigare utförda 
rapporten. 

 Ny simulering i ANSYS genomfördes för att få fram balkens maximala 
böjspänning och deformation samt reaktionskraften mot stödhjulen 

 Spänningen var under materialets sträckgräns 
 Reaktionskraft på stödhjulen var stor men överstiger inte hjulens 

bärförmåga. Deformationen var däremot kritisk då vagnen nästan 
kolliderar mot väggen 

 

Figur 4.6 Anordningen sett uppifrån: ritningen förklarar hur stödhjulen skulle 

utsättas för reaktionskraften 𝐹𝑟 orsakad av balens utböjning i sidled. 
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4.2.2 Koncept 2: Mobil självstyrande robot 
 
Beskrivning 
Vid detta koncept ska man i stället för en vagn som skjuts av en balk, använda en 
självstyrd motordriven vagn så kallad AGV (Automated Guided Vehicle). På 
vagnen kommer att sitta all nödvändig utrustning för att genomföra 
rengöringsprocessen (robot, torrismaskin, dammsugare). 
Den motordrivna vagnen skall vara helt datorstyrd och arbeta utan mänsklig 
ingripande. Den kommer att röra sig i en fördefinierad bana vid en programmerad 
hastighet. 
 
Typ av fordon  
Val av fordon i ett AGV-system är beroende på arbetsuppgifter och laster som ska 
bäras ([24]). Vissa fordon kan ha en maximal belastning av några kilo och andra 
kan bära mer än 30 ton. Fordonen delas upp i olika kategorier. 
 
”Tow” fordon 
Det är den ursprungliga typen av AGV och används för transport av gods från en 
punkt till en annan. Denna typ av fordon bogserar laster bakom sig i en vagn eller 
i flera vagnar så det blir som ett litet tåg. 
 
“Unit Load” Fordon 
Denna typ av fordon bär belastningen på chassit, lastkapaciteten varierar från 
några kilo upp till mer än 30 ton. 
 
Gaffeltruck 
Denna typ fungerar som en automatiserad gaffellyftare. Den kan automatiskt gå 
och plocka upp en pall vid en viss station och leverera den till en annan del av 
fabriken.  
 
Navigeringssystem  
Navigeringssystemet är det system som gör det möjligt för fordonet att följa en 
viss väg eller komma till en viss punkt ([24]). Numera kan denna uppgift lösas på 
många olika sätt; däremot delas oftast tekniken in i två huvudkategorier:  
 
Navigering i bestämd bana 
Fordonen följer en bana som anges av en tråd, ett magnetband, en målad linje eller 
annat fysiskt föremål. 
 
Frigående navigering 
Fordonet är programmerat så att den följer en viss bana.  
 
Avståndsmätningssensorer  
Sensorer för avståndsmätning används för att mäta avståndet till ett mål [25]. 
Dessa avstånd omvandlas till ett grafiskt format för att enkelt visa data om 
avståndet och relationen mellan platser.  
Moderna avståndsmätare använder olika aktiva metoder för att mäta avståndet 
som till exempel genom att sända en puls (ljud, ljus eller radiovågor) mot 
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föremålet och mäta den tid det tar för pulsen att reflekteras bort från målet och 
returneras till avsändaren.  
 
Diskussion 
Diverse handlingar som bör beaktas om man bestämmer sig för detta koncept 
beskrivs nedan: 
 
Programmering 
Fordonet måste programmeras för att följa en specifik bana och beteende. För 
detta ändamål behöver man anställa en programmerare. I projektets fall skulle 
åkvagnen programmeras för att följa en rak bana framåt, stanna vid olika tillfällen 
och när den har kommit till framväggen röra sig bakåt till startläget. 
 
Säker rörelse 
Hjulen som driver vagnen kommer att vara fasta och vrider inte då vagnen endast 
behöver röra sig framåt och bakåt. Man ska endast se till att vagnen inte avviker 
från den rätta banan.  
 
Placeringsläge 
Fordonet behöver känna till var den ligger någonstans och kunna upptäcka hinder 
i sin väg.  
Omgivningen kan kontrolleras med någon typ av laserscanner eller sensor för 
avståndsmätning. 
 
Drivsystemet  
För att driva anordningen kan man använda en elmotor eller en batteridriven 
motor vilket är oftast det mest använda alternativet. 
Motorn kan sitta på den bakre axeln för att driva bakhjulen eller sitta i ett mittläge 
och driva alla hjul. 
 
Ojämna golven i containrarna  
Man ska ha möjlighet att hantera lutningar upp till en viss grad. Valet av hjulen 
kan vara avgörande. 
 
Kostnader  
Som alla avancerade tekniker, är kostnaden en av AGVs nackdelar då systemet 
kräver dyrbar programvara, trådlöst kommunikationssystem, frigående 
navigationssystem och även kunnig personal för att arbeta med underhåll av 
systemet och fordonet. 
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4.2.3 Konceptens för- och nackdelar 
 
Koncept 1 
 

 

Fördelar 
 

 Låga kostnader 
 En stor del av utrustningen finns 

redan  
 Enkelt att bygga  
 Konstruktören vet hur utrustning 

sätts upp 
 Helt automatiserat  
 Inga teknologiska innovationer 

krävs  
 Rengöringsfunktionen är snabb, 

kontinuerlig och utan avbrott 
  

Nackdelar  
 

 En del av utrustningen är 
instabil och inte helt 
tillförlitlig. 

 Brottrisker finns 
 Svårt att styra balken  
 Stor utrymme krävs  
 Fungerar i begränsade typer 

av containrar 
 Långa sladdar behövs 

 
Koncept 2 
 

 

Fördelar  
 

 Hållfasthetsbesvär undviks 
 Stabil uppbyggnad 
 Lagras i liten station    
 Realiserbar för alla typer av 

containrar och applikationer 
 Kablagebesväret undviks 
 Lätt att manövrera 
 Snabb och helt automatiserad 

metod  
 Avancerad design 

Nackdelar  
 

 Extra kunskap krävs 
 Ny utrustning behövs 
 Kostsam  
 Underhållning krävs 
 Kunnig personal behövs 
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4.2.4 SWOT Analys 
 
Koncept 1 
 

SWOT Analys 

Design Organisation: Karim El Amine Date: okt. 29, 2012 

SWOT Analys ämne: Undersöka möjligheten för att införa vagnen med hjälp av balk 

Styrkor 
 Konstruktören vet hur 

utrustning sätts upp 
 Helt automatiserat  
 Inga teknologiska 

innovationer krävs  
 Rengöringsfunktionen är 

snabb, kontinuerlig och utan 
avbrott 

 

Svagheter 
 Svårt att styra balken    
 Stor utrymme krävs  
 Fungerar i begränsade 

applikationer 
 Långa sladdar behövs 

Möjligheter 
 Ytterligare optimeringar kan 

förbättra konstruktionen 
 

Hot 
 En del av utrustningen är inte 

helt tillförlitlig. 
 En del av utrustningen är för 

instabil att köra på 
maxhastighet 

 Brottrisker finns 
 

Gruppmedlem: Karim El Amine Framställd av: Karim El Amine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.7 SWOT Analys 
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Koncept 2 
 

SWOT Analys 

Design Organisation: Karim El Amine Date: okt. 29, 2012 

SWOT Analys ämne: Undersöka möjligheterna för självstyrd vagn 

Styrkor 
 Inga Hållfasthetsbesvär  
 Stabil uppbyggnad 
 Litet utrymme krävs 
 Anpassbarhet 
 Snabb metod för rengöring  
 Helt automatiserad 

anordning 
 Avancerad design 
 Estetisk design 

 

Svagheter 
 Extra kunskap krävs 
 Ny utrustning behövs 
 Kostsam  
 Krävs underhållning och kunnig 

personal 
 

Möjligheter 
 Ytterligare optimeringar kan 

förbättra konstruktionen 
 Nya marknader kan börja 

utforskas vid lyckat resultat 
 

Hot 
 Programmeringsfel 

 
 
 

Gruppmedlem: Karim El Amine Framställd av: Karim El Amine 
 
 
 

4.2.5 Diskussion 
 
Koncept 1 
Lösningen har goda möjligheter att tillfredsställa de krav som ställts på att 
omkonstruera den befintliga 20-fotsanordning. Inga stora förändringar krävs 
vilket gör det enklare och billigare att genomföra. 
Det är däremot nödvändigt att introducera förbättringar för att minska 
störningarna på konstruktionen och åtgärda kritiska parametrar. 
 
Koncept 2 
Med denna lösning undviks stora bekymmer och rengöring sker mer avancerat 
genom en innovativ teknik vilket kan öka kundens förtroende.  
Anordningen kräver mycket mindre utrymme och rengöringsmetoden är 
realiserbar på obegränsat antal applikationer vilket är en klar förbättring jämfört 
med den befintliga lösningen.  
Tekniken måste däremot utforskas ytterligare och kunskap om programmering, 
nödvändiga komponenter, och andra detaljer bör utredas. 
Största nackdelen med lösningen är nämligen kostnaderna därför är det viktigt att 
undersöka bland annat olika typer av fordon och avståndsmätningstekniker för att 
finna en förmånlig slutlösning. 

Figur 4.8 SWOT Analys 
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4.3 Konceptval 
 
Resultat av utvärdering presenterades för företagsledningen som valde ut koncept 
1 ”Mekanisk införing” därför att den var en kostnadseffektivare lösning som 
kräver mindre ingrepp eftersom man bland annat kan utnyttja dagens koncept på 
enklaste möjliga sättet. Konstruktionen behöver dock optimeras för att få ut bästa 
möjliga prestanda. 
 

4.4 Förslag till optimering av det valda konceptet 
 
Det utvalda konceptet betraktas som ett första steg av den önskade slutlösningen 
och kommer att vidareutvecklas för att klara samtliga krav som förväntas för en 
optimerad konstruktion.  
Endast balkens längd skiljer den valda konceptlösningen från det befintliga 
konceptet. Annars överensstämmer båda koncept. Alltså den valda lösningen 
kommer att råka ut för samma problem som den befintliga konstruktionen 
upplever (se avsnitt 3.5: ”Observerade problem vid provning av anordning”). 
Konstruktionsoptimering skall därför starta med att föreslå åtgärder för de 
problemen som den befintliga anordningen visar upp. 
En annan del av optimeringen är att granska de kritiska parametrar som 
identifierats genom utförda beräkningar (se ”hållfasthetsberäkningar i avsnitt 
4.2.1) och hitta möjliga åtgärder för att undvika problem.  
Ett annat sätt att optimera konstruktionen ytterligare är att genomföra en analys av 
konceptnackdelar och försöka förbättra lösningen så att dessa nackdelar undviks.  
 

4.4.1 Observerade svårigheter 
 
Avvikelse från rak bana 
I fall vagnen - på grund av lutande underlag - överger den rätta linjen som den ska 
följa, kommer balken att böjas och ju längre den förs in i containern desto svårare 
blir det för stödhjulen att räta ut den vid återdragning till stationen.  
Bästa sättet att åtgärda detta är att försöka förebygga en sådan avvikelse genom att 
utrusta vagnen med sidohjul. En eventuell vagn avvikelse kommer att medföra 
kontakt av sidohjulen med containerns vägg och förhindra vagnen från att överge 
sin rätlinjiga bana.  
Hjulen måste vara tillräckligt stora så att de inte påverkas av väggens vågiga 
karaktär. De bör vara av någon typ av mjukt material som möjliggör fjädring för 
att undvika brysk kontakt med väggen. 
Nedan presenteras två åtgärdsalternativ: 
 
Alt 1: Två hjul i vagnens framsidor 
Åtgärdsmekanismen visas i figur 4.9 (a) och går ut på att sätta fast två stavar 
framme på vagnens sidor (en i varje sida) och montera stödhjulen på den fria 
änden av stavarna. Dessa stavar bör antingen ha en förutbestämd längd som passar 
containerns bredd på så sätt att stödhjulen närmar sig väggarna utan att kontakt 
sker; eller som alternativ använda två hydraulcylindrar med cylindrarna fastsatta i 
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vagnen med kolvstänger som sticker ut. Vid änden av varje kolvstång monteras då 
stödhjulen. När vagnen matas in i containern, sticker kolvstängerna ut en aning så 
att hjulen närmar sig containerns väggar.  
 
Alt 2: Infällbara hjul 
Åtgärdsmekanismen visas i figur 4.9 (b) och går ut på att sätta fast två stavar 
framme på vagnens ovansida. Ena änden av varje stav sitter fast på vagnen på så 
sätt att staven kan fällas ut och in och stödhjulen monteras på stavarnas fria ändar. 
Två hydraulcylindrar sätts fast i mitten på varje sida av vagnen och kopplas till 
respektive stav. När vagnen förs in i containern fäller cylindrarna ut stavarna så att 
stödhjulen närmar sig väggarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertikala svängningar 
Dessa inträffar vid rengöringsfunktionen då robotens rörelse skapar tryckkrafter 
på balken som resultat av accelerationen. Svängningarna är mer märkbara när 
balken är långt in i målcontainern. 
 
En enkel och allmän åtgärd är att styva balken med hjälp av bom och vajrar som 
visas i figur 4.7. Denna teknik används t.ex. för att stötta master på segelbåtar. 
Metoden går ut på att sätta fast en bom mitt i balken och vajrar går från den övre 
delen av bommen ner till balkens ändar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balk 
 

Vajer 

Bom  

(a) (b) 

Figur 4.9 (a) Stavar på vagnens framsida.  (b) infällbara stavar via hydraulcylindrar. 

Figur 4.10 Förstyvning genom bom och vajrar. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mast
http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5t
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En alternativ åtgärd skulle vara att sätta robotens vikt endast på vagnen. Detta är 
möjligt genom att ersätta det befintliga hjulsystemet som driver vagnen (”Boogie”  
hjul) med två framhjul och två bakhjul som skulle ta emot hela vagnens vikt. 
Denna förändring kommer däremot att ta undan boogiehjulets egenskap att förse 
anordningen med en extra frihetsgrad (rotation i Y-axel) som gör det möjligt att 
jämna ut vagnen vid lutande golv (se avsnitt 3.2.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotation runt Y-axeln är nödvändigt vid lutande ytor. Utan denna frihetsgrad, 
kommer användningen av två framhjul och två bakhjul på en lutande yta att leda 
till att  
framhjulen hänger i luften (se figur 4.12) och vagnens vikt skapar ett moment vid 
kontakt mellan de bakre hjulen och marken vilket direkt påverkar balken som 
kommer att böja ut sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att åtgärda detta problem bör man modifiera anslutningen mellan vagnen och 
balken och göra den mer flexibel: 
 
Anslutning vagn - balk 
I nuläget sker anslutningen genom infästning på två punkter som man ser i figur 
4.8. Infästningen disponerar av en led vilket möjliggör att vagnen kan tilta i sidled 
(rotation i X-led) om golvet lutar åt en av sidorna. 
 
 
 

(a) 

Figur 4.12 Moment på grund av vagnens vikt. 

(b) (c) 

Figur 4.11 ”Boogiehjul” konstruktion: (a) kartesiskt koordinatsystem, (b) vagnens rotation kring 

y-axel, och (c) boogiehjulens lastkompensation. 
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Frihetsgrader 
Golven i containrar kan luta bakåt/framåt eller åt en av sidorna, därför behöver 
man en anslutning med två frihetsgrader: 
 

1. Rotation i X-led 
2. Rotation i Y-led 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns på marknaden ett antal olika ledtyper som förser konstruktioner med 
önskade antal frihetsgrader. Nedan följer ett par exempel: 
 
Kardanknut (Universal joint) 
Figur 4.14 (a) visar hur denna typ av led kopplar samman två komponenter. Varje 
komponent roterar kring en av de två leden av kardanknuten. Dessa frihetsgrader 
(rotation i Y- och Z-axel) passar däremot inte som lösning till problemet. 
 
Enkel led (Revolute joint) 
Figur 4.14 (b) visar en bild av den här ledtypen som har en rotationsfrihetsgrad då 
den tillåter två axlar att rotera relativt varandra kring en gemensam axel [26]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
För att förse konstruktionen med de frihetsgrader som konstruktionen kräver och 
efter utredning av olika ledtyper presenteras nedan ett utförbart förslag: 
Istället för att använda en lång balk kan man köra med två balkar 
sammankopplade med en led. Rotation i X-axel bibehålls från den befintliga 
anslutningen mellan balken och vagnen (se avsnitt 3.2.3) 

Figur 4.13 Kartesiskt koordinatsystem som visar de frihetsgrader som konstruktionen kräver. 

(a) 

X 

Y 

Z 

(b) 

Figur 4.14 Led: (a) kardanknut (Google bilder) och (b) Enkel led (MathWorks) 
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I figur 4.15 visas en bild av kopplingen och erhållna frihetsgrader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den vänstra balken (orange färg) är kopplad till vagnen via en led (existerande 
anslutning) och möjliggör rotation i X-led.  
Sidoplattorna (grön färg) svetsas en på varje sida av den vänstra balken. 
Den högra balken (grå färg) anslutas till plattorna genom en led som möjliggör 
rotation i Y-led. 
 
Vagnens hjul 
Val av hjul är en viktig fråga för att vagnen skall kunna förflytta sig över alla 
tänkbara underlag och röra sig stabilt på golvet. På ojämna ytor kan ett av hjulen 
förlora kontakt och leda till att de resterande hjulen överbelastas. Förutom detta; 
när vagnen står ostadigt på en ojämn yta kan det hända att den börjar vicka när 
roboten rör sig kraftigt. 
Val av lämpliga hjul behandlas i avsnitt 4.5.  
 

4.4.2 Kritiska parametrar 
 
Sidled böjspänning vid nödstopp 
Åtgärden som föreslagits för att förebygga att vagnen överger den raka banan 
genom att utrusta vagnen med sidohjul (se ”Avvikelse från rak bana” i avsnitt 
4.4.1) anses även för det här fallet som en potentiell lösning.   
Sidohjulen hejdar vagnen från att överge sin rätlinjiga bana och förhindrar därmed 
eventuell utböjning i sidled och därmed kollision mot väggen. 
 
Vertikal böjspänning vid nödstopp  
Åtgärden som föreslagits ovan för att undvika vertikala svängningar genom att 
ersätta boogiehjul med fyra vanliga hjul (se ”Vertikala svängningar i avsnitt 4.4.1) 
anses även för det här fallet som en potentiell lösning då balken inte kommer att 
påverkas av robotens rörelse överhuvudtaget. 
 

Figur 4.15 Bild av alternativ lösning: två balkar sammankopplade via enkel led. 
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4.4.3 Konceptnackdelar 
 
Otillförlitlighet och instabilitet 
Här spelar den psykologiska delen en stor roll. När eventuella kunder vid 
demonstrationen ser att bland annat balken svänger under robotens rörelse, får de 
automatiskt känslan att systemet är instabilt och blir tveksamma över produktens 
tillförlitlighet. 
Åtgärder som föreslagits ovan kommer att öka anordningens precision och 
stabilitet. 
 
Brottrisker 
Även detta problem undviks med föreslagna åtgärder ovan. 
 
Utrymme  
En av de största nackdelarna med den här lösningen är det stora utrymmet som 
krävs som station för att rymma konstruktionen. Man behöver använda en 40 
fotscontainer som station om man ska kunna använda en 12 meter lång balk. 
En potentiell lösning skulle vara att ersätta den 12 meter långa balken med en 
teleskoparm. 
Denna lösning behandlas i avsnitt 4.6. 
 
Begränsad användning 
Balkens längd begränsar rengöringsmetoden till containrar med dimensioner från 
10 till 40 fot. För att rengöra större containrar (45, 48 och 53 fot) behöver man en 
längre balk. 
Användning av en teleskoparm med flera sektioner kan vara en bra lösning. 
 
Applikationsbegränsning  
Lösningen är inte anpassad för rengöring av andra installationer än 
fraktcontainrar.  
Att överväga användning av en AGV (se avsnitt 4.2.2) gör rengöringsmetoden 
realiserbar på alla möjliga installationer.  
 
Kablageföring 
Det finns olika metoder för att lösa kablageföringen. En smidig lösning är att sätta 
fast en kabelkorg (se figur 4.16) under balken där man kan samla ihop och gömma 
kablar och rör. På det sättet får man både skydd och ordning på kablaget.  
 
Ett annat alternativ är att använda en större vagn med all rengöringsutrustning på 
(roboten, dammsugaren och torrismaskinen) vilket kräver korta kablar.  
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4.5 Val av hjul 
 
Om man godtar alternativet att ersätta boogiehjulen med vanliga hjul, betraktas då 
industrihjul (en typ av länkhjul) som bästa valmöjlighet.  
 
Länkhjulen (Caster eller Castor) är avsedda för att monteras på botten av ett större 
objekt (fordon) så att det lätt kan flyttas [27]. Länkhjul finns i olika storlekar, och 
är ofta gjorda av gummi, plast, nylon, aluminium eller rostfritt stål. De finns i 
många applikationer, inklusive kundvagnar och kontorsstolar. Industrihjul är en 
typ av länkhjul som är kraftigare och med högre kapacitet vilka används i många 
industriella tillämpningar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.1 Viktiga faktorer 

  
Hjuldiameter  
Den yttre diametern av ett industrihjul påverkar hur lätt det är för hjulet att kunna 
röra sig över ojämna eller oregelbundna ytor. Hjul med större diameter rullar 
lättare och fritt över grova eller ojämna ytor och kan rulla över stora gap där små 
hjul skulle fastna[27]. 
  
Hjulmaterial  
Val av material beror i hög grad på golvtillståndet, lastkapacitet och arbetsmiljön. 
Varje material har vissa egenskaper som ger bästa resultat för de specifika 
förutsättningarna. 

Figur 4.17 (a) Industrihjul (Tellus). (b) Sprängskiss. 

(a) (b) 

Figur 4.16 Kabelkorgar 
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Grova eller ojämna ytor kräver i allmänhet mjuka hjul, som tar upp stötar och ger 
ökat golvskydd medan hårda hjul rullar lättare och kan bära större last [28].  
Följande är allmänna materialtyper: 
 
Fenol 
Hårt material som är mycket motståndskraftigt mot olja, fett och bensin. 
Fenolhjulen rullar väldigt lätt på hårda och släta ytor men rekommenderas inte för 
våta applikationer. 
 
Nylon 
Nylonhjul rullar lätt på hårda ytor, lämnar inga märken och är idealiska om tunga 
laster måste bäras. 
 
Polyuretan 
Elastiskt material som erbjuder bra golvskydd. 
Polyuretanhjul rullar mycket lätt på hårda och ojämna ytor, och är idealiska för att 
bära tunga laster. 
 
Gummi 
Gummihjul klarar grova och ojämna ytor men komprimeras under belastning och 
skapar högre friktion vilket kräver större drivkraft. 
 
Elastiskt luftgummi 
Hjul med detta material är de som bäst fungerar på ojämna och grova underlag då 
de löper jämnt och smidigt utan att lämna märken på golvet. 
 
Kullager/Rullager 
Kullager rullar lättare medan rullager bär tyngre laster [29]. 
 

4.5.2 Diskussion 
 
För att välja rätt diameter, material och lagertyp för hjulen måste man ta hänsyn 
till olika kriterier. Det rekommenderas att ta kontakt med en kompetent leverantör 
för att få personlig rådgivning. 
Nedan presenteras några av kriterierna för att identifiera rätt hjul för 
applikationen. 
 
Lastkapacitet 
 
För att avgöra den minsta lastkapaciteten som vartenda hjul skall ha bör man först 
bestämma den maximala lasten som kommer att bäras av hjulen och dela därefter 
denna vikt med antalet hjul som vagnen består av [30].  
 
Lastkapacitet vid ojämna underlag 
Det kan finnas situationer – vagnar som åker på ojämna underlag – där 
annorlunda beräkningar krävs för att bestämma rätt last på hjulen. Man bör dela 
den totala belastningen med antalet monterade hjul, minus antal hjulen som 
eventuellt inte är i kontakt med marken medan utrustningen är i rörelse [30].  



Genomförandet 
 
 

 

37 
 

För ett fordon med fyra hjul rekommenderar de flesta leverantörer att fördela den 
totala belastningen på 3 hjul [30-33].  
 
Speciell hänsyn bör även tas till eventuell ojämn viktfördelning som kan resultera 
i att ett hjul bär upp mer last än de andra hjulen [33]. I vårt fall kan det finnas 
situationer – beroende på underlaget och robotens rörelse – där merparten av 
lasten bärs upp av två hjul eller i värsta fall av endast ett hjul vilket kan hända vid 
en kraftig robotrörelse till den sidan där ett hjul redan hänger i luften på grund av 
ojämn underlag.  
 
Golvskydd 
Några kunder har krav på golvskydd, därför ska man vara mån om att billiga hjul 
kan erbjuda lastkapaciteten som behövs, men kan vara skadliga för golvet. 
Stålfälgar har hög kapacitet men kan skada somliga golv. Polymerhjul kan erbjuda 
en lägre belastning men erbjuder mer golvskydd. Många gummihjul kan 
producera märken på vissa golv [30].  
 
Rullhastighet  
En högre hastighet minskar hjulets bärförmåga [30]. 
 
Operativmiljön 
Damm, fukt, vatten, höga temperaturer, osv kan ha en betydande effekt på hjulen 
(se [30] och [34]) 
 

4.5.3 Sammanfattning av allmänna regler 
 

 Hårda hjul presterar bättre på mjuka eller släta golv  
 Mjuka hjul rullar bättre på hårda eller grova golv  
 Stora hjul har lätt för att passera över sprickor, spår, och andra hinder i 

golvet  
 Ju tyngre lasten är ju större hjul behövs (eller bredare)    
 Ju större hjulet är ju lättare rullar det 
 Ju hårdare hjulet är ju lättare rullar det 
 Ju mjukare hjulet är ju lättare rullar det över ojämna ytor 

 

4.5.4 Förslag till lämpliga hjul 
 
Efter samråd med flera försäljare har följande framkommit: 
 
Luftgummihjul 
Med omtanke på containrarnas ojämna underlag rekommenderar de flesta 
försäljare som bästa alternativ fyra stycken kullagrade luftgummihjul med hög 
bygel och 260 mm i diameter. 
Dessa hjul har dock en risk för punktering, och periodvis kontroll och 
underhållning är nödvändig.  
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Massivgummihjul 
Som alternativ till luftgummihjul är massivgummihjul punkteringsfria och 
underhållsfria. Dessa är fyllda med skum eller gummimassa.  
Nackdelen jämfört med luftgummihjul är att de är lite hårdare och även dyrare. 
 
Fjädrande hjul 
Hjul av elastiskt massivgummi med max fjädring på 25 mm är ett intressant 
alternativ vid ojämna golv och en bra lösning till vagnens rörelse under rengöring 
[35] 
 
Polyuretanhjul 
Sämre kvalitet och mindre bärförmåga. Dubbelhjul rekommenderas för att 
förbättra bärförmågan. 
 
Slutsats 
Användning av kullager och luftgummihjul är bästa lösningen. Har man lägre 
lufttryck på däcken kan man överkomma vagnens ostadighet på ojämna underlag 
till en viss grad och undvika därmed vagnens rörelse då roboten är under funktion. 
Lägre tryck i däcken leder däremot till högre rullmotstånd vilket resulterar i högre 
utsatt tryck- och dragkrafter på balken.  
Fjädrande hjul är ett intressant alternativ att överväga. 
 

4.5.5 Övrigt 
 
Antal hjul 
Med hänsyn till vagnens storlek och belastningen betraktas fyra hjul som 
tillräckliga för att bära vagnen. 
 
Höjdjustering adaptrar  
Dessa Adaptrar används när applikationens totala höjd måste ändras [36]. 
 
Industrihjul med justerbar höjd 
Ett alternativ till höjdjustering med adaptrar är hjul med inbyggd höjdjustering. 
De kan anpassa sig till arbetshöjden som krävs [37]. 
 

4.6 Teleskoparm 
 

4.6.1 Beskrivning 
 
En teleskoparm är en typ av balk som består av glidande sektioner som trycks 
ihop i varandra på samma sätt som ett teleskop sammanpressas. Teleskoparmen är 
justerbar i längd, så att den kan komprimeras när den inte används och utvidgas 
till en mycket större längd vid behov. Sådana konstruktioner kan beställas direkt 
från tillverkarna som tillhandahåller anpassade längder och konfigurationer på 
begäran [38].  
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Denna mekanism tillåter användning av mindre station för att lagra anordningen 
men kan däremot vara betydligt dyrare än användning av en vanlig balk på grund 
av flera faktorer såsom hög antal detaljer, materialkostnader, komplexitet i 
mekanismen, osv. 
 

4.6.2 Mekanism 
 
Det finns en del olika mekanismer för att fälla ut teleskoparmen. De vanligaste 
mekanismerna använder oftast teleskopcylindrar, och i mindre utsträckning 
tryckkedjor, eller mekanisk funktion med vev och kablar.  
 
Teleskopcylindrar [39] 
Teleskopiska hydraulcylindrar är relativt enkla anordningar uppbyggda som ett 
teleskop där sektioner av hydraulcylindrar med successivt mindre diameter är 
placerade inuti varandra på så sätt att den inre cylindern utgör kolvstång till den 
yttre. Av stabilitetsskäl är teleskopiska cylindrar vanligen begränsade till ett 
maximum av 6 sektioner. 
Mekanismen går ut på att den näst största sektionen - med alla de mindre 
sektioner kapslade inuti - flyttar först, och sträcker sig ut helt innan nästa sektion 
börjar röra sig. Detta förfarande kommer att fortsätta för varje sektion tills 
sektionen med den minsta diameter är helt utsträckt. Vid återgång, kommer 
sektionen med den minsta diameter att dras tillbaka helt innan nästa sektion börjar 
röra sig. Mekanismen fortsätter tills alla sektioner är kapslade tillbaka till 
huvudcylinder  
De två grundläggande typer av teleskopcylindrar är enkel- och dubbelverkande 
cylindrar: 
 
Enkelverkande teleskopcylindrar 
Dessa sträcker sig under hydrauliskt tryck och förlitar sig på gravitation eller 
någon yttre mekanisk kraft för indragning. Enkelverkande cylindrar används i 
tillämpningar där någon form av belastning verkar på cylindrarna.   
 
Dubbelverkande teleskopcylindrar 
Dessa drivs hydrauliskt i båda riktningarna. Dessa är dyrare och mycket mer 
komplexa. De används i applikationer där varken gravitationen eller yttre kraft 
kan dra cylindern tillbaka. De är väl lämpade för applikationer som kräver 
utdragning och indragning av belastning.   
 
Tryckkedja 
En tryckkedja är ett specialiserat mekaniskt linjärt ställdon som kan användas för 
att skjuta och dra laster. Ställdonet består av en kedja och ett kugghjul som bildar 
en teleskopisk redskap för att genomföra drivkraft och dragkraft [40].  
Ett exempel är ”SERAPID Rigid Chain” - ett teleskopiskt mekaniskt ställdon som 
är flexibelt i en riktning och bildar en stel balk i den andra. Designen av kedjan 
gör att länkarna hakar upp sig till varandra och bildar en styv kolumn som överför 
kraften till lasten. De inre kanterna av kedjan är böjbara vilket gör det möjligt för 
kedjan att förvaras effektivt [41]. 
 



Genomförandet 
 
 

 

40 
 

 
 
 
 
 
Mekanisk teleskopfunktion 
 
Det finns en video på ”Youtube” där man kan titta på en sådan mekanism [42].  
Nedan beskrivs hur mekanismen fungerar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.14 föreställer en teleskoparm med flera sektioner kapslade in i varandra.  
Längst ner vid varje sida av den största sektionen – huvudbalken (blå färg) – sitter 
fast två små remskivor (svart färg). Mitt i varje sida av huvudbalken sitter två 
knappar fast (förbud symbol) vilka används som gränslägesbrytare.  

(a) (b) 

Figur 4.13 Tryckkedja princip (SERAPID): (a) förvarad i lager och (b) utsträckt i form av stel balk 

Figur 4.14 Mekanism av en teleskoparm 
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Vid var och en av de nästa två sektionerna (röd och grön färg) sitter fast fyra 
remskivor och två brytare, och längst ner vid den minsta och sista sektionen 
(orange färg) sitter fast en remskiva. 
Under huvudsektionen sitter en stor remskiva fast vilket är ansluten till en motor.  
Två kabeländar är kopplade till den minsta sektions nedre ände. Kabeln går 
genom den stora remskivan till remskivorna i huvudsektionen och fortsätter 
genom alla remskivor såsom det visas i figuren.   
Mekanismen går till på så sätt att när motorn roterar åt höger, används andra 
sektionens (röd färg) övre remskivor som lyftkran för att lyfta upp alla sektioner 
förutom huvudsektionen. 
Den andra sektionen stannar när dess nedersta del får kontakt med brytaren som 
sitter fast vid huvudsektionen.  
Därefter används nästa sektions övre remskivor som lyftkran för att lyfta upp de 
resterande sektionerna och stannar i sin tur när dess nedersta del får kontakt med 
den andra sektionens brytare. Mekanismen fortsätter tills teleskoparmen är helt 
utsträckt. 
När motorn roterar åt vänster drar kabeln den minsta sektionen ner, och en efter 
den andra följer resten av sektionerna tills hela anordningen har hoptryckts till 
startläge. 
 

4.7 Analys av extra krafter 
 

4.7.1 Stödhjul 
 
Om man bestämmer sig för att utrusta vagnen med sidohjul bör hänsyn tas till de 
extra krafter som dessa medför. 
Om vagnen lutar åt en av sidorna kommer kontakt mellan sidohjulen och väggen 
att inträffa vilket skulle skapa friktion mellan dessa vid vagnens fram- eller 
bakdrivning vilket leder till högre tryck- eller dragkrafter.  
Friktionen i frågan är rullfriktion som skapas då ett hjul rullar på en yta. 
Rullmotståndskoefficient ”µ” antas till ca 0,055 
Det värsta scenariot inträffar då underlaget i containern lutar maximalt (5 grader 
och friktion mellan drivhjulen och golvet är minimal (µ=0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.15 Balk och vagn sett bakifrån. Underlaget i containern lutar åt höger och vagnen 

trycker med kraften 𝐺𝑥 mot containerns vägg. 
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Från tidigare utförda beräkningar (se [1] avsnitt 4.4.1 ) fick man Gx – som är 
lasten som trycker mot väggen – till 430 [N]. 
 
Tyngden Gx är den som påverkas av normalkraften N. 
 
Gx = N      
 
Den nödvändiga extra kraften är proportionell med normalkraften från väggen på 
sidohjulen.   
 
F = µN 
F = 0,055* 430 = 24 [N] 
 
Denna kraft adderas till tryck/dragkraften som beräknades i [1] (avsnitt 4.1.1) till 
1200 [N] och den totala drivkraften blir då 1224 [N].  
 

Denna kraft orsakar en böjspänning på balken σ=
𝐹

𝐴
 =

1224

1614
 =0,76 [MPa] 

 
Eftersom rullfriktionskoefficient är så liten, är den extra drivkraften som krävs 
liten och kommer inte att påverka konstruktionens hållbarhet. 
 

4.7.2 Däck med mindre lufttryck 
 
Val av luftgummihjul som hjulalternativ medför också extra krafter. 
Att ha lägre tryck i däcken leder till högre rullmotstånd vilket resulterar i högre 
tryck- och dragkraft då rullfriktionskoefficient är högre. 
Schuring (1980) konstaterar att en tryckökning från 24 [psi] (1.65 [bar]) till 29 
[psi] (2 [bar]) hos däck för typiska passagerarbilar kommer att minska 
rullmotståndet med 10 procent [43]. 
 
Rullmotståndet Ff uppstår då hjulen rullar på containerns yta. 
 
Ff= μN = μmg = 0,05*500*9,82 = 245,5 [N] 
 
Om vi minskar däcktrycket tillräckligt för att få en ökning av rullmotståndet av 10 
procent får vi: 
 
Ff= 245,5*1,1= 270 [N] 
 
Vi utnyttjar formeln från [1] (avsnitt 4.1.1) för den beräknade max tryckkraften 
och ersätter det befintliga rullmotståndet med det ökade rullmotståndet som vi 
fick vid användning av däck med mindre lufttryck. 
 
Fx= Gx+Ff = G*sinα + μN = (m*g*sinα)+ (μmg*cosα)  
 
Fx= (500*9, 82*sin5) + (270*cos5) = 697 [N] 
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𝐹𝑡𝑜𝑡 = (mtot*a) + 
𝐹𝑥 

𝑐𝑜𝑠𝛼
= (500*1) + 

697

𝑐𝑜𝑠5
= 1200 [N]  

(samma resultat som i [1] p.g.a. avrundning) 
 
Böjspänning som balken utsätts för blir då: 
 

σ = 
F

A
 = 

1200

1614
 = 0,7 [MPa] 

 
Rullmotståndets ökning är även här så liten att spänningsökningen inte påverkar 
balkens hållfasthet. 



Resultat  
 
 

 

44 
 

 

5. Resultat 
 
Detta avsnitt utgör en sammanfattning av resultaten av olika utförda 
hållfasthetsberäkningar och analyser som följd av konstruktionsändringar.  
Även en sammanfattning av föreslagna åtgärder har tagits med. 
 

5.1 Resultat av hållfasthetsberäkningar 
 
Tryckspänning/Dragspänning 
Den maximala tryckspänningen och dragspänningen som balken utsätts för 
beräknades till σ = 0,7 [MPa] vilket balken klarar med god marginal (materialets 
sträckgräns 𝑅𝑒𝑙= 355 [MPa]). 
 
Knäckning 
Analyser genom ANSYS visade att knäckning inte kommer att ske. 
 
Vertikal böjspänning vid nödstopp 
Den maximala böjspänningen beräknades till cirka 190 [MPa] och skulle ske om 
eventuellt nödstopp inträffar efter att robotens axel skulle varit i rörelse.  
Denna spänning är kritisk för konstruktionen då balken klarar en sträckgräns av 
355 [MPa].  
 
Horisontell böjspänning 
Den maximala böjspänningen beräknades till 100 [MPa]. Balken klarar sådan 
spänning men den betraktas ändå som ganska stor. 
Stödhjulen utsätts för en kraft Fr=4500 [N] vilket betraktas som ganska stor då 
stödhjulen i fråga har en sammanlagt bärförmåga av 6000 N (2*3000 [N]). 
 
Horisontell deformation 
Den största deformationen beräknades till δ = 130 [mm]. Deformationen är kritisk 
då den tillåtna deformationen innan vagnen stöttar mot containerns vägg är δ𝑡𝑖𝑙𝑙= 
165 [mm].  
 
Infästningspunkterna 
De olika spänningar som konstruktionen utsätts för påverkar inte infästningarnas 
hållfasthet.   
 

5.2 Resultat av konceptanalys 
 
Avvikelse från rak bana 
Risken finns att balken böjs om golvet i målcontainern lutar åt en av sidorna vilket 
kan medföra svårigheter vid återdragning till stationen.   
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Vertikala svängningar 
Robotens rörelse vid rengöringsfunktionen skapar tryckkrafter på balken som 
leder till vertikala svängningar.  
 
Stationsstorlek  
På grund av den långa balken, krävs det en 40-fotsstation för att lagra 
anordningen. 
 
Begränsade dimensioner 
Konstruktionen är begränsad till rengöring av containrar med storlekar från 10 till 
40 fot. Balken är inte tillräckligt lång för att rengöra större containrar.   
 
Begränsad användning 
Lösningen är endast anpassad för rengöring av containrar. Inga andra 
installationer kan utnyttja rengöringsmetoden. 
 

5.3 Föreslagna åtgärder 
 
Utrusta vagnen med Sidostödhjul 
Sidohjul kommer att hejda vagnen från att överge sin rätlinjiga bana och därmed 
förhindra balkens utböjning i sidled. 
 
Förstärka balken med vajrar 
Denna åtgärd minskar risken för vertikala svängningar. 
 
Ersätta boogie med två bakhjul och två framhjul 
Denna manöver gör att balken inte påverkas av robotens rörelse då robotens vikt 
endast tas upp av vagnen vilket är en intressant åtgärd för de vertikala 
svängningarna och även för de kritiska böjspänningarna som kan inverka på 
balken vid eventuella nödstopp.   
Däremot går möjligheten att tilta fram och bak förlorad och åtgärder krävs då för 
att förse konstruktionen med den saknade frihetsgraden. 
Nedan föreslås en åtgärd som kan lösa problemet: 
 

 Modifiera anslutningen mellan vagn och balk 
Åtgärden går ut på att i stället för en lång balk, använda två balkar 
sammankopplade genom enkel led (Revolute Joint) konceptet vilket 
erbjuder den rotation i Y-axel som skulle förloras vid eventuell 
ersättning av boogiehjulen.  

 
Ersätta balken med en teleskoparm 
En teleskoparm som kan utvidgas till större längder än 12 meter är en bra lösning 
för rengöring av större containerstorlekar. Detta åtgärdsförslag löser dessutom 
problemet med utrymmet då anordningen kan lagras i en mindre station.   
 
Överväga AGV konceptet 
Fastän det kräver större finansiella insatser, användning av ett självstyrt fordon 
löser nästan alla besvär som konstruktionen utsätts för. 
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Detta koncept innebär borttagandet av balken vilket har till följd att alla kritiska 
hållfasthetsparametrar kommer bort. Lösningen kan dessutom användas för olika 
applikationer och olika containerstorlekar.  
  

5.4 Resultat av optimerat koncept 
 
Åtgärdsförslagen kommer att innebära nya förutsättningar som kräver ytterligare 
hållfasthetsberäkningar och analyser. 
 
Sidostödhjulen  
Eventuell kontakt mellan sidohjulen och väggen skapar friktion vilket utsätter 
balken för ökade tryck- och dragspänningar. 
 
Extra kraften beräknades i avsnitt 4.7.1 till F = 24 [N] och summerades till max 
tryckkraften för att få en total tryckkraft av 1224 [N]. 
Max spänning som balken utsätts för beräknades till σ = 0,76 [MPa] vilket inte 
riskerar balkens hållfasthet. 
 
Rullhjulen 
Att använda luftgummihjul med låg lufttryck på däcken som åtgärd till vagnens 
instabilitet på ojämna underlag leder till högre rullmotstånd och därmed ökade 
tryck- och dragspänningar på balken.  
 
Spänningen som balken utsätts för med ökat rullmotstånd beräknades i avsnitt 
4.7.2 till σ = 0,7 [MPa] vilket inte påverkar balkens hållfasthet. 
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6. Slutsatser  
 
Det valda konceptet bygger på samma princip som det befintliga konceptet. 
Samma komponenter utnyttjas och den fem meter långa balken ersätts med en tolv 
meter lång balk som gör att anordningen lämpar sig till rengöring av 40-
fotcontainrar. 
 
Inledande analyser och hållfasthetsberäkningar visade att konstruktionen skulle 
drabbas av flera olägenheter och kritiska parametrar. Konceptet bedömdes dock 
realiserbar så länge man introducerade justeringar och åtgärder på konstruktionen 
för att undvika kritiska omständigheter och förebygga eventuella fel. Med andra 
ord kommer den optimerade konstruktionen att klara de olika spänningar som den 
utsätts för och föreslagna åtgärder tycks erbjuda en konstruktion med ökad 
stabilitet, prestanda och tillit. Konstruktionen tillåter däremot endast rengöring av 
containrar av dimensioner från 10 till 40 fot. 
 
Några av åtgärdsförslagen medförde olägenheter såsom extra spänningar och 
några förslag medförde krav på förändringar och justeringar: 
 

 Att ersätta boogiehjulen med fyra industrihjul skulle kräva en 
modifiering av anslutningen mellan balken och vagnen för att förse 
anordningen med de nödvändiga frihetsgraderna  

 Samma åtgärdsförslag skulle kräva en nödvändig modifiering av 
drivhjulens material för att öka vagnens stabilitet på ojämna ytor där 
bästa förslaget var luftgummihjul med lite lägre lufttryck 

 Valet av luftgummihjul som drivhjulförslag skulle leda till ökade 
spänningar på balken samt kräva kontinuerlig underhållning av hjulen 
för att minska risken för punktering 

 Att förse vagnen med sidostödhjul skulle leda till ökade spänningar på 
balken som dock inte påverkar konstruktionens hållbarhet. 
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7. Fortsatt arbete och alternativa lösningar 
 

7.1 Utvecklingsprocess nästkommande steg 
 
Nästa steg i en produktutvecklingsprocess skulle vara att gå över till 
detaljkonstruktionen. 
Först bör man genomföra en lista över de komponenter som behövs i 
konstruktionen och därefter tillverka eller köpa de komponenter som man inte 
redan har för att sedan bygga en prototyp.  Prototypen testas och utvärderas och 
testerna analyseras för att upptäcka felaktigheter. 
Från resultat av utvärdering och analyser börjar man en ny fas av åtgärds- och 
förbättringsförslag. Med andra ord ska man utforska diverse sätt att lösa 
felaktigheterna och optimera olika parametrar i konstruktionen.   
 

7.2 Rekommendationer för fortsatta aktiviteter 
 
Övergång från station till målcontainer 
Det är rekommenderat att bestämma rätt höjd av drivhjulen så att när vagnen går 
in i målcontainern, balken inte träffar golvet på grund av lutande underlag eller 
höjdskillnader mellan station och målcontainer. 
Hänsyn bör också tas till gapet mellan station och målcontainer och hitta en 
lösning för en lätt övergång. 
 
Undersöka vagnen 
Vagnen som används är mer tillämpad till den befintliga lösningen (20-
fotskonstruktionen) som åker på boogie hjul. Man bör således analysera påverkan 
av lasten med hänsyn till det nya hjulsystemet och utvärdera möjligheten att 
använda en lämpligare vagn. 
 
Underlagspåverkan på rengöringsfunktionen 
Om målcontainerns yta lutar, kommer även vagnen och därmed roboten att luta. 
Robotens arm är programmerad att hålla ett visst avstånd gentemot väggen och 
beroende på ytans lutning kan detta avstånd bli större eller mindre. 
Man bör undersöka om det finns sensorer som kan hjälpa till att hålla avståndet 
konstant oavsett ytans lutningsgrad. Det finns sensorer som kan installeras för att 
identifiera när robotens arm har nått rätt avstånd och skickar då en startsignal till 
programmet som kontrollerar robotensrörelse för att börja spraya.  
 
Ytans vågiga karaktär 
Några typer av containrar som t.ex. ”Reefer” har vågigt golv (Korrugerad plåt). 
Hänsyn borde tas till detta vid val av lämpliga hjul. Det är rekommenderat att 
rådfråga erfarna leverantörer. 
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Konceptbegränsning 
Konceptet som valdes är lämpad till rengöring av 40-fotscontainrar. För rengöring 
av större containrar bör man använda längre balk och genomföra nya 
hållfasthetsberäkningar för att undersöka lämpligheten av denna förändring. 
Det finns andra lösningar som kan övervägas såsom användning av teleskoparm. 
Tillämpning av sådan utrustning bör dock undersökas noggrannare. 
 
Applikationsbegränsning 
Konceptet som valdes är endast lämpat till rengöring av containrar. Användbarhet 
vid andra applikationer som bland andra rengöring av lokaler och förråd kräver 
nya lösningsalternativ som ger vagnen frihet att förflytta sig över hela den ytan 
som skall rengöras. 
Man bör överväga användning av AGV (Automated Guided Vehicle), men då är 
det rekommenderat att undersöka mer detaljerat alla aspekter av detta 
lösningsalternativ.  
 

7.3 Alternativa lösningar 
 
Användning av teleskoparm 
En teleskoparm med lämpliga mått som kan hoppressas och utvidgas vid behov är 
en intressant lösning för att rengöra containrar av alla befintliga dimensioner. 
Anordningen kan även spara utrymme då mindre station skulle användas till 
lagring. 
För att överväga en sådan lösning bör man få fram ytterligare kunskap om 
utrustningen och analysera dess hållfasthet gentemot påfrestningar som den skulle 
utsättas för. 
Nedan följer några av de aspekter som man bör ha vetskap om: 
 
 Hur monteras den på konstruktionen? 
 Vilka dimensioner och profil lämpas till lösningen? 
 Går det att tillverka en speciell teleskoparm anpassad till konstruktionens 

behov? 
 Vilken utvidgnings och utpressnings mekanism är mest effektiv för 

lösningen?    
 Hur mycket kostar en sådan utrustning? 

 
Användning av AGV 
För att få bästa inblick på dessa fordon är det rekommenderat att ta kontakt med 
experter inom området. 
Nedan följer några av de aspekter som bör utredas: 
 
 Hur vanlig är tekniken i industrierna idag? 
 Är det enkelt att programmera ett fordon för att åka en specifik bana? 
 Är det lämpligare att använda ett eldriven eller batteridriven fordon? 
 Vilka sensorer behöver man utrusta fordonet med för att klara alla begärda 

uppgifter? 
 Vad är bästa och billigaste sättet att styra fordonet genom frigående 

navigering? 
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