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Ved at underskrive dette dokument bekræfter hvert enkelt gruppemedlem, at alle har 

deltaget lige i projektarbejdet, og at alle således hæfter kollektivt for rapportens indhold. 

SYNOPSIS: 

Denne rapport er udarbejdet i henhold til 

hovedemnet Virkelighed og Modeller og 

underemnet Autonome Robotter. Igennem 

processen af projektarbejdet er der blevet 

forfattet følgende initierende problem: 

”Hvordan kan man med en robot aflaste 

ældre/svage med renovationen i private 

husstande’’ 

Derefter er behovet for at løse problemet 

blevet undersøgt igennem en behovsanalyse. 

Ligeledes er interesseparterne vurderet efter 

deres indflydelse på projektet, og der er lavet 

nogle analyser over det miljø som løsningen 

skal befinde sig i. Ud fra det initierende 

problem er der udarbejdet en 

funktionsanalyse over de overordnede 

funktioner, som løsningen skal have for at 

kunne løse problemet. Der er også inddraget 

relevante standarder og direktiver, som er 

vigtige at overholde, for at Løsningen kan 

komme på markedet. Dette forarbejde 

lægger til grundlag for selve 

problemformuleringen, hvor det initierende 

problem er blevet mere udspecificeret 

igennem hv-spørgsmål.  

Igennem rapporten bliver der nu beskrevet 

hvilke primære og sekundere krav løsningen 

skal opfylde, og løsningsgenereringen er 

derefter påbegyndt.     
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Forord 

Rapporten er en 1. semester rapport, som er udarbejdet af projektgruppen MA19-B302a. 

Gruppen består af fem studerende på maskiningeniøruddannelsen på Aalborg Universitet 

Esbjerg. Projektet er foregået fra D.02/09/19 til D.18/12/19. 

Projektet er udarbejdet ud fra et hovedemne ”Virkelighed og modeller”, og et underemne 

”Autonome robotter”. Emnerne er blevet uddelt af undervisere og vejledere. 

I rapporten benyttes reference-format IEEE, hvor i teksten skrives numeriske værdier i 

firkantet parenteser, som henviser til litteraturlisten. F.eks. [1] til reference 1 og [A1] til 

appendiks 1.  

Rapporten er udarbejdet med viden opnået i kurserne Grundlæggende maskinkonstruktion 

og Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund. 
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1 Indledning 
Pr. 1. januar 2019 er 1.136.000 personer, der er fyldt 65 år i Danmark. Dette er en stigning 

på 260.000, svarende til 30 pct., de sidste 10 år.[1] I takt med at folk bliver ældre, bliver de 

naturligt svagere, hvilket gør, at de bruger mere tid på dagligdagspligter. 

På baggrund af dette kigges der på en mindre hverdagsopgave, der kan være en udfordring 

at udføre for de ældre eller svage i samfundet. Hverdagsopgaven som indebærer at rykke 

affaldsbeholderen ud til skel, når den skal tømmes.   

Der bliver taget udgangspunkt i en affaldsbeholder på 140 liter. Samtidig er der sat størst 

fokus på forbrugeren og ikke renovationsmedarbejderne, som faktisk udbyder servicen at 

hente affaldsbeholderen i visse kommuner, hvis borgeren ikke formår/kan nå at komme ud 

med beholderen selv.  

Ydermere er det specificeret til, at det er de ældre, der skal hjælpes, da befolkningen, som 

ældresagen skriver [1], bliver ældre og ældre i Danmark.  

Dette leder hen til følgende initierende problem:  

”Hvordan kan man med en robot aflaste ældre/svage med renovationen i private 

husstande?”  

Der vil i rapporten blive udarbejdet en autonom robot, der kan transportere en 

affaldsbeholder, fra dens startposition ud til skel, som er kravet, for at få beholderen tømt.[4] 

 

Igennem rapporten bearbejdes en problemanalyse for en dybere forståelse af problemet, 

samt få mulighed for at opfange nye aspekter af problemet. Efter disse analyser beskrives, 

hvilke funktioner, en eventuel løsning skal have, samt hvilken lovgivning, der har med disse 

funktioner at gøre for at kunne fjerne problemet. 

Herefter vil der igennem rapporten blive bearbejdet data, samt arbejdes med at fremstille 

specifikke krav til en løsning og derudfra kunne fremstille løsningsforslag, som ikke 

overskrider love og regler på emnet. 

Denne rapportopstilling vil danne en rød tråd igennem projektgruppens proces og 

udarbejdelse af en løsning. 
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2 Problembeskrivelse 
Når affaldsbeholderen skal tømmes, skal den 

køres ud til skel. Hvis den ikke bliver kørt ud til 

skel, bliver den ikke tømt. Dette gør, at den 

bliver overfyldt. Det er ikke alle mennesker, der 

er fysisk i stand til selv at køre den ud til skel. 

Dette kan være ældre eller handicappede. På 

figur 2.1 vises hvordan arbejdet foregår i dag. 

Affaldsbeholderen skal vippes, så den kører på 

dens to hjul. Hvis den er tung, kan dette være en 

udfordrende opgave, for folk der ikke er i fysisk 

stand til det selv.  

Det behøver ikke kun være det fysiske, der er et 

problem. En mental sygdom kan også gøre, at 

opgaven ikke bliver løst. Dette kunne være, at 

personen har demens, og derfor glemmer at få 

det gjort.  

Problemet er størst for dem, der har en form for 

handicap enten fysisk eller psykisk. For folk der 

hverken er handicappede eller ældre, er problemet ikke så stort, da det er en opgave, der 

ikke skal gøres ofte. De har heller ingen problemer med at flytte affaldsbeholderen.  

  

Figur 2.1 - Person der viser hvordan arbejdet foregår i 
dag.  
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3 Problemanalyse 

3.1 Behovsanalyse  

Der er kontaktet tre forskellige kommunale hjemmeplejere i henholdsvis Esbjerg Kommune, 

Horsens Kommune og Tønder Kommune, for at undersøge om transportering af 

affaldsbeholderen ud til skel er en byrde for de ældre borgere. [A2] 

Samtidig vil der blive set på, hvordan dagrenovationen bliver håndteret i kommunerne. 

Reglerne for, hvordan affaldshåndtering i Tønder Kommune, er beskrevet i regulativet for 

husholdningsaffald.[2] Dette har Tønder Kommune udarbejdet ud fra gældende 

miljølovgivning. I Tønder er der to forskellige affaldsbeholdere ved hver husstand, hvor den 

ene beholder er til alt dagrenovation. Med dagrenovationen menes der alt det 

husholdningsaffald, der ikke er: 

• Pap/papir 

• Rengjorte glas/dåser 

• Metal 

Den anden beholder er en genbrugsbeholder, til de tre ovenfor listede punkter. 

Når beholderne skal tømmes, skal beholderne stilles ud til skel før renovationsvognen 

kommer, før de bliver tømt. Tømning af beholderen med dagrenovation sker hver 14. dag. 

Genbrugsbeholderen bliver tømt hver 4. uge [2].  

Efter et interview med den kommunale hjemmepleje i Tønder Kommune[A2], kan det 

konstateres, at der ikke fra deres side, bliver ydet hjælp til at transportere 

affaldsbeholderne ud til skel, selvom borgeren ikke er i fysisk stand til dette. Dog kan der 

mod betaling arrangeres, at renovationsmedarbejderen henter affaldsbeholderen. 

Borgerens indkørsel skal godkendes, da renovationsselskabet skal være sikker på, at 

arbejdsforholdene for renovationsmedarbejderne er i orden. Ifølge hjemmeplejen i Tønder, 

vil der være interesse for et hjælpemiddel til transport af affaldsbeholderen hos deres 

borgere. 

Udover Tønder Kommune er der også forsøgt at få svar fra Horsens og Esbjerg Kommuner, 

dog uden særlig brugbare svar. [A2] Dog står der på henholdsvis Esbjerg Kommunes og 

Horsens Kommunes hjemmeside [3][4], at affaldsbeholderen skal være ude ved skel kl. 06.00 

ved landejendomme og kl. 07.00 ved byejendomme. Ifølge Horsens Kommune må der 

højest være 25 meter fra renovationsvognen til affaldsbeholderen, hvis 

renovationsmedarbejderen skal hente den. Både Esbjerg og Horsens Kommune oplyser, at 

der er mulighed for at få hentet affaldsbeholderen inde på grunden mod betaling. Der er 

også i disse kommuner tømning for dagrenovationen hver 14. dag og hver fjerde uge for 

genbrugsbeholderen. 
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3.2 Interessentanalyse  

Trin 1:  

Her undersøges hvem, der kunne have interesse i, at problemet bliver løst. (Interesseparter) 

• Ældre/handicappede  

• Kommunerne  

• Privatpersoner (Som hverken er ældre eller handicappet, herefter bare kaldt 

privatpersoner) 

• Hjemmeplejen 

• Renovationsmedarbejderne 

Trin 2 

På figur 3.1 sorteres interesseparterne, efter hvor stor indflydelse de har på projektet 

(lodrette akse), og hvor påvirket de er af projektet (vandrette akse). 

 

Figur 3.3.1 - Diagram over indflydelse og påvirkning de forskellige interesseparter har i projektet. 
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Ældre/handicappede er påvirket af projektet, da nogle ikke selv kan få deres affaldsbeholder 

ud til skel. De har en indflydelse på projektet, da det er dem, løsningen er påtænkt at 

henvende sig til.  

Privatpersoner er påvirket af projektet, da de skal ud med affaldsbeholderen, men de har 

ikke nogen indflydelse på projektet, da det er med henblik på de ældre og svage i 

samfundet. 

Renovationsmedarbejderne er påvirket af projektet, da det vil lette deres arbejdsbyrde. De 

behøver ikke at gå ind til huset og hente beholderen, da den vil stå klar ude ved skel. Da det 

ikke er deres forhold der bliver undersøgt, har de ikke indflydelse på projektet.  

Hjemmeplejen er ikke påvirket af projektet, da det ikke er en arbejdsbyrde, de udfører. 

Hjemmeplejen har heller ingen indflydelse, da det ikke lyder til at være en ydelse de vil 

tilbyde. [A2]  

Kommunerne er ikke påvirket af projektet, da de alligevel skal have nogen til at hente 

affaldet rundt ved alle husstandene. De har indflydelse på projektet, da det er dem, der 

udarbejder regulativerne. 

Trin 3  

I tabellerne 3.1-3.5 opstilles interesser og grad af indflydelse for hver af interesseparterne. 

Disse skal ses i forhold til projektet. 

Tabel 3.1 - Interesser og grad af indflydelse ved ældre og handicappede. 

 

Tabel 3.2 - Interesser og grad af indflydelse ved private personer. 

Privatpersoner 

Interesser Grad af indflydelse 

Behøver ikke tænke på, om den bliver tømt  Lav indflydelse på projektet, da det ikke er 

deres forhold, der er i fokus 

Sparer tid i hverdagen  Et for lille problem til, at de gider bruge 

penge på det. 

  Fysisk i stand til at gøre det selv 
 

 

Ældre/handicappede 

Interesser Grad af indflydelse 

Behøver ikke tænke på, om den bliver tømt  Høj grad af indflydelse, da det er deres 

forhold, der er i fokus 

Skal ikke betale ekstra, for at få den hentet 

og tømt.  

Fysisk ikke i stand til at gøre det selv 

Pris på løsning skal være lav   
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Tabel 3.3 - Interesser og grad af indflydelse ved renovationsmedarbejderne. 

Renovationsmedarbejder 

Interesser Grad af indflydelse 

Sparer tid Ikke deres forhold der er i fokus 

Langsommere nedslidt  Lav indflydelse på beslutninger 

Dem der ellers skal udføre arbejdet  
 

Tabel 3.4 - Interesser og grad af indflydelse ved hjemmeplejen. 

Tabel 3.5 - Interesser og grad af indflydelse ved hjemmeplejen. 

Hjemmeplejen 

Fordele Ulemper 

Viden om de ældre borgere Ikke en ydelse der bliver gjort af 

hjemmeplejen 

  Ikke en ydelse de er interesseret i at udføre. 

[A2] 

  Har ingen indflydelse på beslutninger 
Tabel 3.5 - Interesser og grad af indflydelse ved kommunen. 

Kommunen 

Interesser Grad af indflydelse 

Ingen videre interesse Lav indflydelsesgrad da det ikke er deres 

forhold, der er i fokus 

 Har dog stor politisk indflydelse, da deres 

regulativ skal følges 

 

  

Hjemmeplejen 

Interesser Grad af indflydelse 

Viden om de ældre borgere Ikke en ydelse der bliver gjort af 

hjemmeplejen 

  Ikke en ydelse de er interesseret i at udføre. 

[A2] 

  Har ingen indflydelse på beslutninger, da de 

ikke ønsker at yde denne service 
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Trin 4 

Trin 4 beskriver tabellerne fra trin 3, og hvad informationen fra trin 3 betyder for projektet. I 

tabel 3.1 om de ældre og handicappede. Interesserne beskriver, at de ældre ikke er i fysisk 

stand til at tømme den selv, da fysikken er drastisk nedsat med alderen ved flere ældre, og 

da denne gruppe af interessenterne er projektets målgruppe. De har derfor også den 

indflydelse, at prisen skal være lav, fordi denne befolkningsgruppe har lav indtægt, og er 

pengebevidst[A2]. 

Tabel 3.2 beskriver privatpersoner. Den beskriver, at de også kunne være interesseret i 

projektet, da det ville sørge for de ikke skal tænke på at få deres affaldsbeholder ud til skel. 

Og da private personer på arbejdsmarkedet kan føle sig stresset i hverdagen, ville dette 

være interessant for denne befolkningsgruppe. Deres indflydelse på projektet er ret lav, da 

det ikke er deres forhold, er er i fokus. Samtidig har de ingen fysisk udfordring ved at køre 

affaldsbeholderen ud til skel, og projektet kan derfor blive en gadget for denne 

interessentgruppe.  

Tabel 3.3 Omhandler renovationsmedarbejderen. De har Interesse i projektet, da det er 

dem der håndterer renovationen. Derfor kan der spares tid på deres ruter, og derved 

mindske arbejdstid. Da det ikke er deres forhold, der er i fokus, har de dog inden indflydelse 

på beslutningerne i projektet. 

Tabel 3.4 beskriver hjemmeplejen, at de interesser sig for projektet, da de har viden om de 

ældre borgere, da de er ved dem i dagligdagen. Hjemmeplejen er dog ikke interesseret i at 

udføre ydelsen[A2], og har derfor ikke betydelig indflydelse på projektet. 

Tabel 3.5 beskriver kommunen som interessent. Kommunen har en storpolitisk indflydelse, 

da det er dem, der har skrevet regulativet i den givne kommune. Derved har de også stor 

indflydelse på projektet, da reglerne beskrevet i regulativet er love og regler, som projektet 

skal være inde for. 
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3.3 Miljøanalyse 

Der er blevet undersøgt, hvilke miljømæssige ting, der kan gå ind og påvirke løsningen. 

Løsningen skal operere udendørs, og der er derfor en række faktorer, som løsning skal være 

modstandsdygtigt overfor: 

• Temperaturforskelle 

• Sollys 

• Nedbør (regn, sne, slud) 

• Salt/kemikalier mod frost 

Der er i disse antagelser taget udgangspunkt i det danske klima. Løsningen skal derfor kunne 

holde til en temperatur, der går fra -31,2ºC til 36,4ºC i skyggen.[6] Løsningen kan dog stadig 

komme op på højere temperaturer, da det kan risikeres, at løsningen kommer til at stå i 

direkte sollys. Derved vil materialet blive opvarmet af solens stråler og er derfor en faktor, 

der skal med i overvejelserne i valg af materiale. 

Samtidigt skal løsningen kunne modstå en nedbør på op til 177mm. [6] Derfor er det vigtigt, 

at de mekaniske dele enten bliver lavet ekstra modstandsdygtige overfor regn og sne, ellers 

skal der skærmes af for nedbør. 

Da der om vinteren kan være temperaturer under frysepunktet, og vejene kan være glatte, 

bliver der saltet. Dette resulterer i, at nogle materialer bliver nedbrudt hurtigere. Derfor skal 

løsningen gerne være modstandsdygtigt overfor salt og andre kemikalier mod frosne veje. 

 

På figurerne 3.1 til 3.3 er tre indkørsler, der er udformet med fliser. Disse tre indkørsler er 

meget plane og har ikke nogen tydelige huller/kørespor, så derfor ville de være nemme at 

udvikle en løsning 4til, som kan transportere affaldsbeholderen ud til skel, da der ikke er 

nogen større forhindringer.  

Figur 3.2 - Indkørsel 2 Figur 3.1 - Indkørsel 1 
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På figurerne 3.4. til 3.6 er tre indkørsler, der også er udformet med fliser. Der er bl.a. 

tydelige kørespor på figur 3.4, som potentielt kan være en udfordring for løsningen, da det 

kan vælte, hvis køresporene bliver for dybe og derfor udfordrende at køre over. På figur 3.5 

er der vokset græs op mellem fliserne, hvilket medfører, at indkørslen ikke nødvendigvis er 

helt plan, og der kan derfor være udfordringer med vejgrebet, når løsningen skal 

transportere sig ud til skel. Figur 3.6 viser en indkørsel, der er fyldt med blade. Dette vil også 

nedsætte vejgrebet betydeligt, hvilket øger risikoen for, at løsningen kan glide, hvis det 

kører for hurtigt. 

På figur 3.2 er der en hældning på 3% fra venstre mod højre, taget ud fra kamerapositionen, 

mens der på figur 3.4 er en hældning på 2% ned i de to kørespor. 

Figur 3.3 - Indkørsel 3 

Figur 3.4 - Indkørsel 4 

Figur 3.5 – Indkørsel 5 Figur 3.6 – Indkørsel 6 
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3.4 Analyse af affaldsbeholder 
Tabel 3.6 - Mål på 140L affaldsbeholder tilhørende figur 2. 

 

 

  

Navn Tegn Mål 

Bredde bund affaldsbeholder bba 340mm 

Dybde bund affaldsbeholder dba 300mm 

Bredde på akselafskærmning 

affaldsbeholder 

baa 250mm 

Dybde på akselafskærmning 

affaldsbeholder 

daa 70mm 

Bredde top affaldsbeholder bta 470mm 

Dybde top affaldsbeholder dta 530mm 

Højde affaldsbeholder ha 1050mm 

Bredde med hjul 

affaldsbeholder 

bhja 500mm  

Dybde med hjul 

affaldsbeholder 

dhja 450mm 

Diameter af hjul 

affaldsbeholder 

Dhja Ø 240mm 

Figur 3.8 - Affaldsbeholder set bagfra - Mål oplyst i 
tabel 3.6. 

Figur 3.9 - Affaldsbeholder set fra side - Mål oplyst i 
tabel 3.6. 

Figur 3.7 - Affaldsbeholder set fra bund - Mål oplyst i tabel 
2.6. 
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På figurerne 3.7-3.9 er vist billeder af udformningen på en 140 liters affaldsbeholder, som 

den ser ud i Esbjerg Kommune. 

Beholderen måler i grundfladeareal i bunden (Agb): 

Agb = bba · dba = 340mm · 300mm = 102cm2 

Dog med et par små rundinger, der gør, at den mister lidt areal. 

Beholderen måler 530mm i bredden og 470mm i dybden i toppen, samt 1050mm i højden. 

Hjulene på beholderen har en diameter på 240mm og sidder med en bredde fra ydre side af 

hjulene med 500mm. 

En beholder må, ifølge regulativet for husholdningsaffald i Esbjerg Komunne beskrevet i 

paragraf 9.7, veje 30 kg per 100 l.[5] 

Det betyder, at en 140 l. spand må veje: 

30

100
· 140 = 42𝑘𝑔 

Det er kommunen, der anviser/ejer affaldsbeholderne, så derfor er det ikke muligt at lave 

ændringer på selve affaldsbeholderen.[5] 
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4 Funktionsanalyse  
Funktionsanalysen tager udgangspunkt i det initierende problem, og løsningens 

hovedfunktion er udarbejdet så det opfylder problemstillingen. 

Løsningens hovedfunktion er formuleret således:   

• Flytte en affaldsbeholder fra starts position til skel, og fra skel til starts position efter 

den er blevet tømt.  

For at hjælpe med at løse hovedfunktionen, er der opsat seks delfunktioner, der skal løses, 

før hovedfunktionen er løst: 

  

• Anhugge 140 liters affaldsbeholder 

• Løfte en 140 liters affaldsbeholder  

• Drivsystem 

• Energitilførsel 

• Rotation  

• Registrere når affaldsbeholderen bliver tømt (så Løsningen ved, hvornår den skal 

køre retur)  
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5 Lovgivning  
Når der skal et nyt produkt på markedet, er der naturligvis nogle lovgivninger, der skal 

overholdes. Det er producenten, der har ansvaret for, at lovgivningen i det land produktet 

markedsføres i, bliver overholdt.  

CE-mærkning  

Et godt pejlemærke er at få sit produkt CE-mærket. Det gør at forbrugeren ved, at produktet 

er sikkert. Som udgangspunkt kræves der ingen godkendelse fra en 3. part, hvis produktet 

ikke er ekstra farligt. Dog vil der selvfølgelig altid kunne kræves kontrol.   

En CE-mærkning gør, at producenten/importøren kan sætte maskinen på markedet i hele 

det Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).   

Der findes flere guides til, hvordan en CE-godkendelse kan gribes an. En af dem er lavet af 

Dansk Standard, som er fundet gennem deres hjemmeside.  

Den lyder således:  

1. “Find de EU-direktiver, der gælder for dit produkt  

2. Undersøg hvilken dato, der gælder for CE-mærkningen af dit produkt  

3. Find proceduren for overensstemmelsesvurderingen af dit produkt  

4. Sørg for, at dit produkt opfylder de væsentlige krav i direktivet  

5. Undersøg om der findes standarder for dit produkt  

6. Udarbejd den tekniske dokumentation (teknisk dossier)  

7. Udfyld overensstemmelseserklæringen  

8. Undersøg om der findes en national lovgivning i det land produktet skal        

sælges i  

9. Sæt CE-mærket på dit produkt  

10. Anden lovning” [8]  

Direktiver  

Ud fra fælles diskussioner ang. Løsningen, blev relevante EU-direktiver inddraget. 

Maskindirektivet (MD) (DIREKTIV 2006/42/EF). Da der skal udvikles en autonom robot, hører 

Løsningen under betegnelsen maskine, og det er derfor væsentligt, at Maskindirektivet skal 

overholdes.  

Det er bestemt, at energiforsyningen skal være elektrisk og forsynet fra en helt normal 

stikkontakt med 230V. Derfor skal Lavspændingsdirektivet (LD) (DIREKTIV 2014/35/EU) også 

overholdes.  

I Støjemissionsdirektivet (SD) (DIREKTIV 2000/14/EF) står der, at alle udendørs maskiner, der 

har en motor, skal opfylde kravene til støjemission. Derfor skal dette ligeledes opfyldes.  

Standarder [9]  

Dansk Standard (DS) er Danmarks standardiseringsorganisation, der udvikler og udgiver 

standarder. Det samarbejder med de europæiske og internationale 

standardiseringsorganisationer, og der findes i øjeblikket 27.000 gældende standarder i 

Danmark. Heraf er 98 procent internationale standarder, og altså kun 2 procent er nationale 
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danske standarder. 

For at en producent kan få sin maskine CE-mærket kræver det, at han lever op 

til Maskindirektivet, men da Maskindirektivet kun stiller overordnede krav, kan det være 

svært at vide, om alle krav overholdes. Derfor benyttes de harmoniserede standarder, der 

er knyttet til Maskindirektivet.  

De harmoniserede standarder er delt i tre: A-, B- og C-standarder.  

En A-standard er meget overordnet og kan ikke stå til grundlag for en CE-mærkning, da de 

kun beskriver de generelle principper for maskinsikkerhed og det derfor kræves, at det 

bliver specificeret nærmere. Der findes pt. kun en A-standard: ISO 12100, generelle 

principper for konstruktion - risikovurdering og risikonedsættelse.  

Derimod kan en B-standard godt, hvis der henvises fra en C-standard, stå til grundlag for en 

CE-mærkning, da det går ind og beskriver de forskellige sikkerhedsaspekter mere specifikt, 

såsom et sikkerhedsaspekt eller en beskyttelsesanordning.   

C-standarder henviser til specifikke maskingrupper og stiller de specifikke sikkerhedskrav 

inden for de forskellige maskingrupper. Hvis kravene i en C-standard opfyldes, kan 

produktet anses for at være godt nok. Det er det der kaldes formodningsret. 

i Maskindirektivet. Hvis kravet i en C-standard afviger fra enten A- eller B-standarderne, er 

det C-standarden der skal overholdes, da denne har forrang i forhold til de andre standarder 

inden for den specifikke maskingruppe.  

Der findes endnu ingen harmoniserede standarder for autonome robotter.[18] 

Derfor er der blevet ledt efter lign. standarder, der beskriver produktet bedst, hvoraf 

følgende kan være relevante:  

•  DS/ISO 9787:2013:  

Robotter og robotudstyr - koordinatsystemer og bevægelsesnomenklaturer.  

Standarden omhandler robotters arbejdsområde; dog har den højest fokus på 

fastmonterede robotter, men det er konstateret, at den er relevant for løsningen.  

• DS/ISO 20653:  

Motorkøretøjer - kablingsklasser (IP-koder).  

Standarden omhandler beskyttelse af elektrisk udstyr mod fremmedlegemer og vand. 

Den er relevant, da energiforsyningen er el baseret.  

• DS/ISO 8373:  

Industrielle robotter – termologi.  

Standarden omhandler betegnelser af industrielle robotter og kan være relevant for 

projektet. Selvom den mest omhandler industrielle robotter, kan den godt være relevant 

i forhold til begreber, opsætning og komponenter til robotter.  

• DS/ ISO 10218:  

Robotter og robotudstyr - sikkerhedskrav til industrirobotter.  

Standarden omhandler generel sikkerhed på robotter. Dog tager den afstand fra ikke-

industrielle robotter og er derfor ikke helt relevant for løsningen, men da der står, at 

principperne godt kan bruges på andre robotter, findes denne relevant.  
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• DS/EN 614-1+A1:2010  

Maskinsikkerhed-Ergonomiske Konstruktionsprincipper- Del 1.  

Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN, hvilket betyder, at det er en 

europæisk standard, der har status som dansk standard.  

Publikationen beskriver, at forholdet mellem maskinen og berørende skal være fulgt 

sundhedsmæssigt.  

• DS/EN ISO 14121-2 

Maskinsikkerhed - Risikovurdering -Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler.  

Standarden beskriver, hvordan der laves en risikovurdering. Dette er relevant, da 

løsningen ikke må forsage personskade.  

 

Arbejdsmiljøloven 

Arbejdsmiljøloven (AML) er den lov, der justerer forholdene omkring arbejdsmiljøet på de 

danske arbejdssteder.  

Loven omfatter alt arbejde, der udføres for arbejdsgiverne, og der er mange regler, der 

beskriver forholdet i arbejdet, der foregår privat. 

Målet med AML er at skabe et sundt, forsvarligt, og fuldt sikkerhedsmæssigt arbejdsmiljø i 

landet. 

AML består af en del bekendtgørelser og at-vejledninger, der forklarer reglerne i loven mere 

uddybende. 

Bekendtgørelserne beskriver flere detaljer af kravene om arbejdsmiljøet. 

At-vejledninger beskriver, hvordan reglerne i bekendtgørelserne skal forstås. Ydermere 

indeholder de også orienteringer og anbefalinger, der kan bruges af virksomhederne.[16] 

Projektgruppen har fundet nogle vejledninger, der er relevante for projektet.  

• Foranstaltninger ved løft og bæring, samt vurdering af træk og skub med tekniske 

hjælpemidler i AT-vejledning D.3.1 viser, hvordan løft og bæring kan håndteres, og at 

der må bruges et teknisk hjælpemiddel på arbejdspladsen til dette 

formål. Under belastning og risiko for skader i den samme vejledning findes, 

hvor risikoen for skader kommer fra ved manuel håndtering ved løft.[10]  

• I bekendtgørelse om manuel håndtering §3. findes, at et arbejde med 

manuel håndtering skal udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig måde, som er 

fulgt forsvarligt. I §6 i bekendtgørelsen henvises til, at tekniske hjælpemidler skal bruges, 

når byrdens manueltransport indebærer risiko for sundhed eller sikkerhed. I §7 i 

bekendtgørelsen beskrives, hvordan et manuelt håndteringssted skal være for at undgå 

skader. I §9, §10 og §11 beskrives, hvad arbejdsgiveren skal oplyse medarbejderne om i 

forhold til at bruge tekniske hjælpemidler på arbejdspladsen og, at 

medarbejderne skal have særligt arbejdstøj og personlige værnemidler.[11] 

• I bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler §3 og i bekendtgørelse 

om anvendelse af tekniske hjælpemidler i §§ 4 og 6 henvises, at de tekniske 

hjælpemidler ikke skal indebære risiko for sikkerhed eller sundhed.[12][13]  
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• I bekendtgørelsen nr. 63 som kalder på beskyttelse mod udsættelse for støj i 

forbindelse med arbejdet i §§ 9-10 findes, at ingen må udsættes for vedvarende 

støjbelastning over 85 dB uden beskyttelse. Så skal medarbejderen 

bruge høreværn indtil støjen er blevet dæmpet.[14] 
• I punktet 3.1 i At-vejledning D.2.24 henvises til, at arbejdstilsynet anbefaler at bruge 

renovationssystemer, der kan løfte og køre affaldet uden, at det løftes af 

renovationsmedarbejderne, så risikoen for skader kan undgås.[17] 
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6 Problemformulering 
Problemanalysen opsummeret:  

I Danmark har hver borger eget ansvar for at få tømt sin dagrenovation. Afhængig af hvilken 

kommune der opereres i, er der forskellige regler for, om det er borgernes eller 

renovationsmedarbejderens opgave at køre affaldsbeholderen ud til skel. Dette kan være 

besværligt, især for de ældre og handicappede, hvilket er grunden til valget om at løse 

netop dette problem. For at afgøre om, der overhovedet er et reelt problem for de ældre, er 

der udarbejdet en behovsanalyse, hvor der er taget kontakt til tre forskellige hjemmeplejere 

i tre forskellige kommuner. Blandt de tre er hjemmeplejen i Tønder Kommune, hvor der er 

spurgt om det er en hjælp de yder for de ældre. Dette var ikke tilfældet, og derfor er 

yderligere to kommuner blevet spurgt, om de var interesseret i at yde denne hjælp gennem 

hjemmehjælpen. Dette havde heller ingen interesse, men der var dog, igennem Tønder 

Kommune, en interesse fra de ældre, om at få tilbudt hjælpen. Ud fra behovsanalysen blev 

fundet de generelle regler i de tre forskellige kommuner omkring affaldshåndtering. Der er 

taget udgangspunkt i en 140l affaldsbeholder, når der senere skal bruges mål og designet 

derfra til at finde den mest hensigtsmæssige løsning. Renovationsmedarbejderne er berørt 

af problemet, men da det ikke er deres forhold der kigges på, har de ikke indflydelse på 

selve projektet.  

Derudover er der udarbejdet en interessentanalyse med alle interesseparterne, hvilket giver 

et overblik over, hvem der er berørt af problemet, samt hvem der har en indflydelse på det i 

forbindelse med projektet. For at give det bedste overblik er det delt op i tabeller og 

skemaer.     

Ligeledes er området, hvor løsningen skal operere i, undersøgt. Det vil sige, at der i dette 

tilfælde er undersøgt indkørsler, hvor det kan konstateres, at der findes en del 

forhindringer. Dette varierer fra de forskellige indkørsler og indebærer blandt andet ting der 

kan stå i vejen, samt forskelligt underlag: græs, grus, forskellige typer fliser. Dette 

resulterede i en afgrænsning på dette område. Derudover er der også undersøgt, hvilket 

miljø løsningen kommer til at befinde sig i. Det skal kunne holde til alt mellem -31,2°C til 

36,4°C, samt en mængde regn på 177mm over en måned. Hvis der er frost, kan underlaget 

blive saltet, hvilket forårsager en kortere levetid på løsningen. 

Løsningen skal CE mærkes, så det er sikret at alle EU-direktiver overholdes og derved frit kan 

komme på markedet i hele EØS-samarbejdet. 

Der har været udfordringer, da der ikke findes en harmoniseret standard for autonome 

robotter. Derfor er der i mangel af bedre, fundet harmoniserede standarder der minder om, 

og valgt dem der passer bedst.  

Ydermere vil anden dansk lovgivningen også blive overholdt – f.eks. arbejdstilsynets 

vejledninger.   

Igennem en udarbejdning af en funktionsanalyse, er det bestemt, hvad løsningen skal 

kunne for at kunne løse det initierende problem. Nogle af kravene for løsningen er, at den 

skal kunne bære/løfte affaldsbeholderen, transportere den lineært, rotere, registrere når 
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affaldsbeholderen er tømt, samt vide hvornår den skal køre ud til skel. Alt dette er noget der 

skal med i vores overvejelser, når der udarbejdes den bedst mulige løsning.  

 

Problemformuleringsspørgsmål 

• Hvordan designes løsningen, så den både kan blive CE-mærket og have et 

rimeligt prismærke? 

• Hvordan sikres det, at løsningen ikke bliver en større byrde for 

renovationsmedarbejderne? 

• Hvorledes opnås en god stabilitet under transporten på fliser/asfalt? 

• Hvordan sikres løsningen mod kollisioner med evt. forhindringer? 

• Hvordan sikres det at løsningen får lang levetid i det danske klima?   

6.1 Projekt afgrænsning 

Projektet bliver i dette afsnit afgrænset. Disse afgrænsninger er valgt på grund af manglende 

kompetencer.   

• Programmering 

• Styring af robotten  

• Specifikt motorvalg  

• Opladning  

• Skal kun kunne køre på asfalt og fliser 

• Skal ikke kunne køre op af kantsten  

• Robotten kan kun tage 140 liters affaldsbeholder 

Programmering og styring af robotten vil blive udarbejdet i samarbejde med en 

elektronikingeniør. Der er blevet afgrænset fra de indkørsler, hvor der ikke ligger fliser eller 

asfalt som underlag, og den skal heller ikke køre op af kantsten.  
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7 Kravspecifikation  
Kravspecifikationen går ind og beskriver, hvilke krav løsningen skal opfylde. Kravene er delt 

op i primære og sekundere krav. De primære krav beskriver den tilladelige løsning, og er 

krav, der skal opfyldes, før et produkt kan blive en realitet. De sekundære krav beskriver den 

bedste løsning og lægger grundlag for løsningsgenereringen i afsnit 8. 

Tabel 7.1 - Kravspecifikation samt vægtning af sekundære krav. 

  
 

Primære krav  Sekundære krav (Vægtning 1-5) 

• Sikker 

• Risikovurdering 

• CE-mærkes 

• Påkørsel 

• Klemning 

• Forurening 

• Opfylde dansk lovgivning 

• Bipper ved start og slut 

• Blinker under kørsel 

• Skal stoppe alle systemer ved væltning 

• Kapacitet 

• Løfte/flytte 1 skraldespand 

(42kg*2=84kg) 

• Genopladelig 

• Elektrisk energiforsyning 

• Støj (Max 60dB) 

• Hældning (4%) 

• Max 1km/t 

• Temperatur (-35°C til 40°C) 

• Smudsbestandig 

• Ujævnheder imellem fliser (30mm) 

• Manøvre udenom obstruktioner 

• Manøvre ind i hjørner 

• Må ikke ændre udformningen af 

affaldsbeholderen 

• Betjening - Automatisk med manuel 

overdrive (5) 

• Økonomisk 

• Standarddele (3) 

• Enkel (2) 

• Genbrugelig (3) 

• Flytbar (4) 

• Ladestation (4) 

• Manøvredygtighed på fliser/asfalt (5) 

• Stabilitet (5) 

• Montering/opsætning (4) 
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8 Løsningsgenerering  
Ud fra delfunktioner, der er beskrevet i kapitel 4, er der blevet udarbejdet en tabel, der 

beskriver de forskellige måder delfunktionerne kan blive løst på. 

Tabel 8.1 - De mulige løsninger til de forskellige delfunktioner. 

  

I tabel 8.1 ses de mulige løsninger på delfunktionerne. De røde er valgt fra, da de ikke 

opfylder de primære krav. Solceller er markeret gul, da det skal undersøges, om det kan 

være en supplerende energikilde.  

Løsningsforslag: 

Der er tre løsningsforslag, der er udarbejdet, og vises efterfølgende med beskrivelser og 

skitseringer for løsningsforslag. 

Løsning 1 (L1): 

Der er udarbejdet en tabel, der viser, hvilke løsninger, der er valgt til alle delfunktioner. De 

grønne er de valgte løsninger, som også vises ude i kolonnen til højre. Vises i tabel 8.2. 

Tabel 8.2 - Delfunktioner valgt til løsning 1. 

 1 2 3 4 5 6 Løsning 1 

Anhugge Klo Stativ Gaffel    Stativ 

Løfte  Sakselift Plade Gaffel Sækkevogn Wirespil Spindel Sækkevogn 

Drivkraft El      El 

Energi Batteri      Batteri  

Lineær Hjul       Hjul 

Rotation Motor      Motor  

Tømning  Sensorer Vægt  Tidspunkt Gyro   Tidspunkt 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anhugge Sugekop Klo Stativ Gaffel Kran    

Løfte  Sakselift Plade Pneumatik Gaffel Sækkevogn Wirespil Spindel Hydraulik 

Drivkraft Magne- 

tisme 

El Forbræn-

ding 

     

Energi Batteri Kabel Trådløs Skinne Pantograf Solceller  Lysbue  

Lineær  Skinne Hjul Luftpude Propel Larvefødder Wirespil    

Rotation Friktion Leje Motor      

Tømning  Sensorer Vægt Tidspunkt Gyro     
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Herefter er der udarbejdet skitser til L1. 

 

Figur 8.1 - Skitsering af løsning 1, der viser hvordan løsningen fungerer. 

På figur 8.1 er en illustration af skitsen til L1. Denne løsning kører hen til affaldsbeholderen 

og tager fat i affaldsbeholderens front. Når den er i fronten af affaldsbeholderen, løfter den 

beholderen og tipper den ind over sig selv. Dette princip er inspireret efter en sækkevogn. 

Herefter bliver affaldsbeholderen kørt ud til skel og stilles, så renovationsmedarbejderne 

kan køre den over til renovationsbilen, uden robotten følger med. Når affaldsbeholderen er 

tømt, skal robotten kunne finde affaldsbeholderen og derefter transportere beholderen 

tilbage på sin standplads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan ses en konkret skitsering af løsning 1, der viser, hvilke udstyr og instrumenter, 

løsning 1 skal bestå af. Figuren viser to lodrette stænger, der ender med en klo for hver, og 

de har en afstiver imellem. 

L1 har også en wirespil, der hjælper til at vippe stængerne, så affaldsbeholderen vippes. 

Løsningen skal køre ved hjælp af fire hjul, og den har en motor på, der får strøm af et 

batteri. Den skal have et advarselslys, der blinker, når løsningen kører, for at gøre en person 

Figur 8.2 - Skitsering af løsning 1. 1 Klo, 2 Stang, 3 Remskive, 4 Motor, 5 Hjul, 6 Wirespil, 7 
Advarselslys, 8 Nødstop, 9 Batteri, 10 Afstiver. 
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opmærksom på, at den bevæger sig. 

Den skal have et nødstop, som kan benyttes, hvis der går noget galt. 

Løsning 2 (L2): 

Der er udarbejdet en tabel, der viser, hvilke løsninger er valgt til alle delfunktioner. De 

grønne er de valgte løsninger som også vises ude i kolonnen til højre. Vises i tabel 8.3 

Tabel 8.3 - Delfunktioners muligheder for løsning 2. 

 1 2 3 4 5 6 Løsning 2 

Anhugge Klo Stativ Gaffel    Stativ 

Løfte  Sakselift Plade Gaffel Sækkevogn Wirespil Spindel Wirespil 

Drivkraft El      El 

Energi Batteri      Batteri  

Lineær Hjul       Hjul 

Rotation Motor      Motor  

Tømning  Sensorer Vægt  Tidspunkt Gyro   Tidspunkt 

Herefter er der en skitsering og mere beskrivelse af L2. 

L2 er inspireret af et containerfragt 

system. Her er princippet, at 

robotten kører ind over 

affaldsbeholderen og løfter den i 

kanten rundt om den. Når 

affaldsbeholderen er løftet over 

jorden, kører robotten ud til skel, 

hvor den sætter affaldsbeholderen, 

og kører lidt væk, så 

renovationsmedarbejderen kan få 

fat i den. Her skal robotten via 

sensorer se, at affaldsbeholderen 

blev tømt, og skal herefter kunne 

finde den og transportere den 

tilbage til sin standplads. 

På figur 8.3 vises, at L2 skal bestå af 

flere stænger og et chassis, den skal 

have en anhugningsdel, der løfter 

affaldsbeholderen, og en motor, 

der får strøm af et batteri. Der 

bruges fire hjul for at køre. 

Løsningen skal have et advarselslys, 

for at gøre en person opmærksom 
Figur 8.3 - Skitsering af løsning 2. 1 Advarselslys, 2 Motor, 3 Nødstop, 4 
Chassis, 5 Batteri, 6 Hjul, 7 Chassis, 8 Tværstiver, 9 Anhugningsdel, 10 
Motor. 
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på at den kører, og et nødstop, til at stoppe den ved faresituationer.  

Løsning 3 (L3): 

Der er udarbejdet en tabel, der viser, hvilke løsninger der valgt til alle delfunktioner. De 

grønne er de valgte løsninger som også vises ude i kolonnen til højre. Vises i tabel 8.4 

Tabel 8.4 - Delfunktioners muligheder for løsning 3. 

 1 2 3 4 5 6 Løsning 3 

Anhugge Klo Stativ Gaffel    Klo  

Løfte  Sakselift Plade Gaffel Sækkevogn Wirespil Spindel Spindel 

Drivkraft El      El 

Energi Batteri      Batteri  

Lineær Hjul       Hjul 

Rotation Motor      Motor 

Tømning  Sensorer Vægt  Tidspunkt Gyro   Tidspunkt 

Herefter er der en skitsering og mere beskrivelse om (L3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3 er inspireret af en bil med trailer. I denne løsning kører robotten hen og anhugger i 

fronten af affaldsbeholderen. Her løfter den fronten, så robotten kan skubbe rundt på 

affaldsbeholderen på dens egne hjul, uden at skulle løfte hele affaldsbeholderen. Herefter 

kører den affaldsbeholderen ud til skel. Herude skal robotten ligesom L1 og L2 kunne se, 

hvornår affaldsbeholderen er blevet tømt og bagefter kunne finde den igen. Herefter kører 

den affaldsbeholderen tilbage. 

På figur 8.4 vises, at L3 har samme udformning som L1’s, den skal have to stænger og en 

Figur 8.4 - Skitsering af løsning 3. 1 Motor, 2 Advarselslys, 3 Nødstop, 4 Motor, 5 Hjul, 
6 Batteri, 7 Bærearm, 8 afstiver, 9 Bærearm. 
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stativstang imellem, og køre på fire hjul ved hjælp af en motor, der får strøm af et batteri. 

Samt have et advarselslys og et nødstop, ligesom L1 og L2. 

 

Det bedømmes, på en skala fra 1-10, hvor godt de opfylder hver af de sekundære krav. 

Karakteren vil så blive multipliceret sammen med vægtningen af kravet, og til sidst vil 

summen af de ni multiplikationer blive summeret og give en samlet score. Ud fra dette vil 

den bedste løsning blive valgt. 

Tabel 8.5 - Skema over løsninger vurderet i forhold til sekundære krav. Vægtningen af de sekundære krav er taget fra 

kapitel 7 

  L1  L2  L3  

Betjening Overdrive 7 35 6 30 7 35 

Økonomi        

 Standarddele 8 24 8 24 8 24 

 Enkel  6 12 5 10 7 14 

Miljøvenlig  6 18 6 18 7 21 

Flytbar   5 20 5 20 5 20 

Lade station  8 32 5 20 8 32 

Manøvre  8 40 9 45 4 20 

Stabilitet  8 40 9 45 10 50 

Montering   10 40 9 36 10 40 

Total   261  248  256 

 

I tabel 8.5 vises det, at L1 er den løsning, der har fået flest point med 261 points. Derefter 

kommer L3. Løsningen med færrest point er L2. Der er ud fra en subjektiv vurdering valgt L1 

som løsning. 
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9 Analyse af hjul 
Der er i projektet taget udgangspunkt i to forskellige typer af hjul. Disse har forskellige 

egenskaber alt efter, hvilket materiale det er lavet af. I tabel 9.1 er der vist forskellige 

egenskaber for det enkelte materiale. Begge hjul har en diameter på 200mm. 

Gnidningskoefficient og rullemodstandskoefficient er taget ud fra, at den kører på beton.   

Tabel 9.1 - Forskellige data på materialer der kan bruges til hjul. 

 Temperatur Bæreevne Hastighed Gnidnings-

koefficient  

Rullemodstand 

(c) 

Gummihjul -20°C til 

60°C[19] 

205kg[19]  6km/t[20] 0,6[23] 0,45[24] 

Nylonhjul -30°C til 

80°C[22] 

600kg[21]  0,3[23] 0,04[24] 

Gummihjul er et hjul, som har en plastfælg lavet af polypropylen. Selve hjulbanen er lavet af 

massivgummi. I tabel 9.1 ses, at dette hjul kan køre med en hastighed på 6 km/t [20], og har 

en bæreevne på 205kg. [19] Temperaturområdet som hjulet er arbejdsdygtigt i er -20°C til 

60°C.[19] Kørselsstøj og rustbeskyttelse har begge to fået 3 ud af 5 plusser ifølge 

databladet.[B1] Dette betyder at hjulet klarer sig middel i disse kategorier. I slid får hjulet 2 

plusser, hvilket betyder, at hjulet klarer sig under middel i denne kategori. Hjulet vejer 

1,4kg. 

Nylonhjul er plasthjul, der også kan kaldes polyamidhjul. Denne type hjul har flere 

forskellige egenskaber. Disse egenskaber er, at hjulet er korrosionsbestandig, 

rengøringsvenlig, slagfast og slidbestandig. Mange af disse egenskaber er med til, at hjulet 

holder længere. I tabel 9.1 vises, at dette hjul har en bæreevne på 600kg[21] , og er 

arbejdsdygtig i temperaturområdet mellem -30°C til 80°C.[22] Hjulet vejer ca. 0,8kg. [22] 

For at beregne, hvor stor kræft der skal til for at sætte hjulet i gang, skal der først beregnes, 

hvor stort tryk der er på hjulene ved ligeligt fordelt vægt, for at give et indtryk af 

rullemodstandskoefficientens effekt. Der regnes med en sikkerhedsfaktor på 2. Vægten på 

maskinen er vurderet til at være på 47kg. 

𝐹𝑊 = 𝑚 · 𝑔 

𝐹𝑤 =
(47𝑘𝑔 + 42𝑘𝑔) · 2 · 9.82

𝑚
𝑠2

4
= 436,99𝑁 

Nu regnes der, hvor stor en kraft der skal til pr. hjul, for at hjulene begynder at rulle. 

𝐹 = 𝑐 · 𝐹𝑊 

For gummi  

𝐹𝑔 = 0,45 · 436,99𝑁 = 196,65𝑁 
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For nylon  

𝐹𝑛 = 0,04 · 436,99𝑁 = 17,48𝑁 

Hjultypen der er valgt, er et nylonhjul, fordi bæreevnen er større, og der skal mindre kræft 

til at flytte det. Udover dette er nylonhjulet også mere vedligeholdelsesfrit. Der er valgt at 

bruge 2 forskellige hjul. Hjulene bagpå løsningen er hjulet 4027[22] og hjulene foran er hjulet 

4007[22]. Forskellen på de 2 hjul er, at den ene har et kugleleje i, og det har det andet hjul 

ikke. Der skal ikke være lejer i de drivende hjul, derfor benyttes 2 forskellige. 
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10 Konstruktion 
Der er valgt disse materialer, som chassiset kan konstrueres af.   

- Rustfristål[25] 

- Galvaniseret stål[25]  

- Stål[26] 

- Aluminium[27] 

Rustfristål er en ståltype, der har en legering på mindst 12% krom.[25] Denne legering 

kombineres med andre typer af metaller, så korrosion undgås. De fleste rustfriståltyper er 

gode i et neutralt miljø, men til gengæld ikke særlig bestandig over for syre og saltvand.  

Galvaniseret stål er en ståltype, der er meget hårdfør. Stålet bliver dyppet ned i et zinkbad, 

hvor zinken ruster sig på, og bagefter danner zinkoxid. Dette gør at stålet bliver beskyttet 

mod korrosion. Denne type stål bruges ofte i udendørsmiljøer.[25]  

Der findes flere forskellige typer af normalt stål. Disse har forskellige egenskaber alt efter, 

hvor stort et indhold af kulstof, der er i stålet. Der er i dette projekt valgt at bruge 

konstruktionsstål. Konstruktionsstål bruges ofte i bærende konstruktioner, da det har en høj 

flydespænding. Konstruktionsstål er desuden godt at svejse i, og har en god slagstyrke.[26] 

Det konstruktionsstål der er taget udgangspunkt i, er S235. 

Aluminium har en densitet på 2.7 g/cm3, som er ca. en tredjedel af hvad ståls vægtfylde 

er.[27] Til sammenligning med stål er aluminium ikke magnetisk. Det ruster heller ikke, da 

aluminium selv danner sit eget oxidlag, hvilket beskytter den mod at ruste. Aluminium er 

godt i neutrale miljøer, mens korrosionshastigheden i basiske og sure miljøer er høj. 

Til selve konstruktionen af chassiset er der valgt, at der skal bruges S235, da det har en god 

slagstyrke og er nemt at svejse i. For at undgå at konstruktionen ruster, er der valgt, at den 

skal males med en metalmaling.  

10.1 Chassis 

Chassiset er opbygget af profilrør med 

dimensionerne 40x40mm med en godstykkelse på 

2mm. Tværstiverne er stålstænger der har en 

tykkelse på Ø10mm. Målene på Chassiset kan ses i 

appendiks 1.  

Profilrørene bliver samlet med svejsninger ved alle 

samlingerne. Tværstiverne bliver derefter svejset på 

profilrørene. 

 Figur 10.1 - stålkonstruktion, Chassisets 
opbygning med profilrør og stålstænger 
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Stangen, hvor affaldsbeholderne skal rotere omkring, har en tykkelse på Ø20mm. Stangen er 

lavet som et aksel, med en møtrik og gevind i den ene ende, med en stor flange, for at 

kunne sørge for at den bliver holdt fast, som vises i figur 10.2. Gevindet og møtrikken på 

akselstangen er M18x2. Den anden ende, som vises på figur 10.3, er udformet som hovedet 

på en bolt, for at kunne spænde stangen fast med værktøj. 

Hullet som stangen skal monteres i, har et mål på Ø20mm. Det andet hul, på den modsatte 

side er 29mm, for at kunne få møtriksiden igennem hullet, i den side det bliver indsat i. Hvor 

der er plads til at spænde møtrikken med værktøj, dette vises på figur 10.4. 

  

Figur 10.2 - Møtrikken monteret på rotationsakslen (figur 10.3), 
i profilrøret (figur 10.4) 

Figur 10.3 - Rotationsakslet som indsættes i chassiset, 
som er illustreret på Figur 10.2 

Figur 10.4 - Profilrøret som rotationsakslet 
bliver monteret i, med mål. 
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10.2 Beregninger af bærearm 

For at løsningen kan anhugge og transportere affaldsbeholderen, skal den kunne vælte så 

langt bagover, samt skal bærearmen være så lang, at den kan løfte affaldsbeholderen. 

 

 

 

 

Ud fra figur 10.5 kan det bestemmes, at løftearmen skal kunne gå ned i en vinkel, der gør, at 

armen kommer under 944,88mm samtidig med, at den skal række mere op end de 2 højder 

lagt sammen, for at den stadig kan løfte affaldsbeholderen. 

944,88𝑚𝑚 + 47𝑚𝑚 = 991,88𝑚𝑚 

Derfor er det bestemt at løsningen skal kunne række 1000mm op, når armen er lodret. 

Løsningens hjul er 200mm i diameter, og er monteret 20mm oppe på løsningens chassis. 

Chassiset er i alt 500mm højt og selve stangen, hvor bærearmen er monteret på, er 

monteret 20mm nede på chassiset. 

Derfor bliver højden fra jord til, der hvor bærearmen er monteret 

(
200𝑚𝑚

2
− 20𝑚𝑚) + (500𝑚𝑚 − 20𝑚𝑚) = 560𝑚𝑚 

Det kan derfor bestemmes, hvor lang bærearmen skal være over løsningen, så den stadig 

kan anhugge affaldsbeholderen. 

Figur 10.5 - (TV)Affaldsbeholder med mål fra bund til kant af anhugningspunktet og (TH)højden på anhugningspunktet. 
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1000𝑚𝑚 − 560𝑚𝑚 = 440𝑚𝑚 

Afstanden fra stangen med bærearmen til bunden af chassiset er 480mm, og der er et 

40x40mm profilrør i bunden, det gør, at der er følgende frirum imellem profilrør og 

bærearmen. 

480𝑚𝑚 − 40𝑚𝑚 = 440𝑚𝑚 

Det er bestemt at bærearmen skal være 420mm under rotationsstangen, hvor bærearmen 

er monteret. Derfor bliver den samlede længde af bærearmen. 

440𝑚𝑚 + 420𝑚𝑚 = 860𝑚𝑚 

Når bærearmen er monteret på chassiset, er den monteret 560mm over jorden. For at 

bestemme den vinkel armen skal ned i, laves der en retvinklet trekant, der kan bestemme 

vinklen. 

Hypotenusen i trekanten vil være længden af bærearmen, over stangen den er monteret på, 

så 440mm. 

Så kan en af kateterne bestemmes, da den skal nå under 944,88mm, og bærearmen er 

monteret 560mm over jord, er kateten. Illustreret på figur 10.6 

944,88𝑚𝑚 − 560𝑚𝑚 = 384,88𝑚𝑚 

Samtidig kan vinklen, bærearmen skal ned i for at anhugge affaldsbeholderen beregnes: 

cos−1 (
384,88

440
) = 28,99° 

Derfor skal bærearmen som minimum kunne gå ned i 28,99 grader, for at kunne anhugge 

affaldsbeholderen. Det er derfor bestemt, at bærearmen skal kunne gå ned i 35 grader, for 

at anhugge affaldsbeholderen, samtidig er det bestemt, at bærearmen skal gå 10 grader ind 

over sig selv under transport. Dette giver en samlet forskydning på 45 grader. Det er 

illustreret på figur 10.7. 
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Efterfølgende skal det bestemmes, hvor langt nede aktuatoren, der skal bevæge 

bærearmen, skal monteres. Aktuatoren har en slaglængde på 20-300mm, og kan derfor 

skyde 280mm ud. 

Det er en fordel at aktuatoren kommer så langt ned som muligt, da det vil gøre at 

aktuatoren kan bruge sin kraft mere effektivt, derfor er der beregnet ud fra at aktuatoren 

bruger alle 280mm. 

Derfor er der konstrueret en trekant, se figur10.8, for at finde længden fra stangen til 

placeringen af aktuatoren. Først er der fundet en af de andre sider ved hjælp sinusrelation: 

𝑎

sin(𝐴)
=

𝑏

sin(𝐵)
 

280𝑚𝑚

sin(45)
=

𝑏

sin(55)
 

𝑏 =
280𝑚𝑚 · sin(55)

sin(45)
= 324,368𝑚𝑚 

Så kan højden bestemmes: 

ℎ = 𝑏 · sin(𝐴) 

ℎ = 324,368𝑚𝑚 · sin(80) = 319,44𝑚𝑚 

Figur 10.6 - Trekant der lægger til grund for beregning af vinkel, 
bærearmen skal ned for at anhugge affaldsbeholder. 

Figur 10.7 - Bærearmens yderpunkter 
illustreret. 
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Derfor er det bestemt, at aktuatoren skal placeres 

315mm under stangen, hvor bærearmen er 

monteret. 

Dog er afstanden fra aktuator til bærearm i lodret 

position efter analyse i Inventor ændret til 

299mm. 

Disse mål lægger grund for statikberegningerne i 

afsnit 10.3. 

For at regne på om bærearmen kan holde til den 

belastning, den bliver udsat for, regnes det om 

bøjningsspændingen er inden for det tilladelige, 

som for S235 ved varierende belastning er 85MPa.[36]  

Først regnes modstandsmomentet.  

Dette gøres ved at regne på det profilrør der er valgt. Et 40x40mm med en godstykkelse på 

3mm.  

 

𝑊𝑥 = 𝑊𝑦 =
1

6
(
𝐴4 − 𝑎4

𝐴
) 

På figur 10.9 ses længderne på profilet, hvor A er er den yderste længde og a er den inderste 

længde. 

𝑊𝑥 = 𝑊𝑦 =
1

6
· (

40𝑚𝑚4 − 34𝑚𝑚4

40𝑚𝑚
) = 5098,6𝑚𝑚3 

Figur 10.8 - Trekant der ligger grund til beregninger 
for placering af aktuator. 

Figur 10.10 - Trekant der ligger til grund for 
beregninger af længde fra omdrejningspunkt til 
anhugge punktet.  

Figur 10.9 - Størrelse af målene på profil til bærearm. 
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Først udregnes den vandrette afstand, fra omdrejningspunktet til anhugningspunktet. 

Ved brug af trigonometri kan længden udregnes. Trekanten vises på figur 10.10. 

cos(61°) · 440𝑚𝑚 = 213𝑚𝑚 

Den sidste del af afstanden til tyngdepunktet fra omdrejningspunktet er halvdelen af 

affaldsbeholderens bredde, da tyngdepunktet vil ligge i midten af affaldsbeholderen.  

𝐿 = 213𝑚𝑚 +
560𝑚𝑚

2
= 493𝑚𝑚 

Nu kan bøjningsmomentet udregnes. 

𝑀 = 𝐿 · 𝑃 

𝑀 = 493𝑚𝑚 · 824.88𝑁 = 406665,84𝑁𝑚𝑚 

Til sidst regnes bøjningsspændingen. 

𝜎 =
𝑀

𝑊𝑥
 

𝜎 =
406665,84𝑁𝑚𝑚

5098,6𝑚𝑚3
= 79,76𝑀𝑃𝑎 

Bøjningsspændingen ligger inde for det tilladelige for en varierende belastning for s235.  
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10.3 Statikberegninger konstruktion 

 

På figur 10.11 er der illustreret fritlegemediagrammer for løsningens konstruktion i den 

mest udsatte position.  

P er den kraft affaldsbeholderen vil påvirke med, og er påsat der, hvor løsningen vil anhugge 

beholderen. 

Den maksimale vægt beholderen kan påvirke med er 42kg, det regnes om til newton med en 

sikkerhedsfaktor på 2. 

𝑃 = 𝑚 · 𝑔 = 42𝑘𝑔 · 2 · 9,82
𝑚

𝑠2
 = 825𝑁 

Trækkraften fra aktuatoren(𝐹𝑡𝑖𝑝) kan så bestemmes ved momentligevægt: 

⟲𝐴
+: 𝐿1 · 𝑃 − 𝐿2 · 𝐹𝑡𝑖𝑝 = 0 

⟲𝐴
+: (280𝑚𝑚 + sin(29) · 440𝑚𝑚) · 825𝑁 − 299𝑚𝑚 · 𝐹𝑡𝑖𝑝 = 0 

𝐹𝑡𝑖𝑝 =
493,316𝑚𝑚 · 825𝑁

299𝑚𝑚
= 1361𝑁 

Reaktionerne på bærearmen bliver bestem vha. ligevægtsligningerne. 

↑+: −𝑃 + 𝑅𝐴𝑦 = 0 

↑+: −825𝑁 + 𝑅𝐴𝑦 = 0 

𝑅𝐴𝑦 = 825𝑁 

→+: −𝐹𝑡𝑖𝑝 + 𝑅𝐴𝑥 = 0 

→+: −1361𝑁 + 𝑅𝐴𝑥 = 0 

Figur 10.11 - (TV)Fritlegeme diagram med reaktioner og kræfter for den bærende arm i dens mest udsatte position. 
(TH)Fritlegemediagram for chassiset med reaktioner og kræfter. Alle længde mål er i mm. 
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𝑅𝐴𝑥 = 1361𝑁 

De kræfter fra fritlegeme diagrammet på bærearmen, bliver tilføjet til fritlegeme 

diagrammet over chassiset, og der kan så regnes vandret ligevægt: 

→+: −𝑅𝐴𝑥 + 𝐹𝑡𝑖𝑝 + 𝑅𝐶𝑥 = 0 

→+: −1361𝑁 + 1361𝑁 + 𝑅𝐶𝑥 = 0 

𝑅𝐶𝑥 = 0 

Vægten fra el-komponenter, motor og batterier er: 

𝑚𝑒𝑙 = 5𝑘𝑔 + 5𝑘𝑔 + 2𝑘𝑔 = 12𝑘𝑔 

Kraften fra dette udgør: 

𝐹𝑒𝑙 = 𝑚𝑒𝑙 · 𝑔 = 12𝑘𝑔 · 9,82
𝑚

𝑠2
= 118𝑁 

Så regnes momentligevægt i punktet B: 

⟲𝐵
+: −300𝑚𝑚 · 𝑅𝐴𝑦 + 500𝑚𝑚 · 𝑅𝐴𝑥 − 201𝑚𝑚 · 𝐹𝑡𝑖𝑝 − 1030𝑚𝑚 · 𝐹𝑒𝑙 + 1030𝑚𝑚 · 𝑅𝐶𝑦

= 0 

⟲𝐵
+: −300𝑚𝑚 · 825𝑁 + 500𝑚𝑚 · 1361𝑁 − 201𝑚 · 1361𝑁 − 1030𝑚𝑚 · 118𝑁

+ 1030𝑚𝑚 · 𝑅𝐶𝑦 = 0 

⟲𝐵
+: 1030𝑚𝑚 · 𝑅𝐶𝑦 = 38087,24𝑁𝑚𝑚 

𝑅𝐶𝑦 = 37𝑁 

Til sidst bruges lodretligevægt: 

↑+: 𝑅𝐵𝑦 − 𝑅𝐴𝑦 − 𝐹𝑒𝑙 + 𝑅𝐶𝑦 = 0 

↑+: 𝑅𝐵𝑦 − 825𝑁 − 118𝑁 + 37𝑁 = 0 

𝑅𝐵𝑦 = 906𝑁 

 

Ud fra beregningerne af 𝐹𝑡𝑖𝑝 kan det bekræftes at aktuatoren, der er valgt til løsningen i 

afsnit 10.5, kan levere en stor nok kraft. 
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Figur 10.12 - Bærearm fra Inventor, med overblik over udsnit til de forskellige 
elementer. 

10.4 Beskrivelse af bærearm 

Selve bærearmen er udformet af et 40x40mm profilrør med godstykkelse på 3mm. I bunden 

er der skåret en slids, så aktuatoren kan rotere bærearmen. På indersiden af profilrøret i 

slidsen, skal der sidde et rundt emne fastspændt på aktuatorens arm, som kan køre i slidsen, 

Der er derfor boret et gennemgående hul i profilrøret for at kunne montere dette rullende 

emne med værktøj. Dette vises på Figur 10.12 markeret med en rød cirkel. 

 

 

I rotationspunktet, på figur 10.12 markeret med en grøn 

cirkel, bliver der svejset en leje-hub fast, vises på figur 10.13. 

Hvori der monteres to lejer og derefter to lejeskjulere, som 

kun har kontakt med lejernes inderste ring. Dette gør, at 

bærearmen stadig har mulighed for at rotere, imens lejet 

bliver bestykket imod skidt. 

I toppen af bærearmen er der lavet en gennemgående slids på 

20mm i bredden, så der kan ligge en arm, som skal være 

anhugningspunkt af affaldsbeholderen, vises på figur 10.12 

markeret med en blå cirkel. 

Anhugningsdelen til bærearmen har tværstivere på Ø10mm og 

et 20x40mm profilrør med 2mm godstykkelse, hvorpå der er 

monteret et gummistykke for ikke at ødelægge 

affaldsbeholderen i anhugningspunktet. Vises på figur 10.14.  

Figur 10.15, viser den samlede assembly af bærearmen. Med to 

afstandsstykker på hver sin side, som passer på den 20mm 

tykke rotationsarm på chassiset.  

Figur 10.13 - Assembly af leje-hub til 
bærearm. 

Figur 10.14 - Anhugge delen på 
bærearmen, som viser hvordan 
gummidelen er udformet og skal 
monteres. 

Figur 10.15 - Den samlede assembly af bærearm. 
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10.5 Lineær aktuator 

Når den lineære aktuator operere, vil den skulle bruge en ekstra kraft pga. 

gnidningsmodstanden. 

For at regne den ekstra kraft der skal bruges, mens aktuatoren tipper affaldsbeholderen, 

skal kraften Ftip projiceres vinkelret på bærearmen, for at finde formalkraften for 

bevægelsen. 

𝐹𝑛𝑡𝑖𝑝 = 𝐹𝑡𝑖𝑝 · cos(29) 

𝐹𝑛𝑡𝑖𝑝 = 1361𝑁 · cos(29) = 1190𝑁 

Ud fra dette kan rullemodstanden i bevægelsen udregnes, rullemodstandskoefficienten er 

aflæst til at være 0,057.[32] 

𝐹𝑟𝑡𝑖𝑝 = 𝐹𝑛𝑡𝑖𝑝 · 𝐶 

𝐹𝑟𝑡𝑖𝑝 = 1190𝑁 · 0,057 = 68𝑁 

Den kraft skal så projiceres over, så den ligger parallel med trykkraften. 

𝐹𝑟𝑝𝑡𝑖𝑝 = 𝐹𝑟𝑡𝑖𝑝 · cos(∠) 

𝐹𝑟𝑝𝑡𝑖𝑝 = 68𝑁 · cos(29) = 59𝑁 

For at finde den korrekte aktuator, lægges den ekstra kraft sammen med den kraft der skal 

bruges, for rotere bærearmen. 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝐹𝑡𝑖𝑝 + 𝐹𝑟𝑝𝑡𝑖𝑝 

Figur 10.16 - Trekant der ligger til grund for beregninger af tabskraften i den lineære aktutuator. 
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𝐹𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟 = 1361𝑁 + 59𝑁 = 1420𝑁 

Derfor er valgt aktuatormodellen LA25 fra Linak[34] valgt, da den kan trække og trykke med 

1500N, og da der er regnet med en sikkerhedsfaktor på 2, vurderes det at aktuatoren er stor 

nok selv efter slid. Aktuatoren overholder også arbejdsområdet på -40°C til 85°C. 

Aktuatoren har en slaglængde på mellem 20mm til 300mm. Forsyningen er på 12V, og har 

et strømforbrug på 3,8A ved fuldlast. 

For at kunne montere aktuator skal den hæves fra bunden 

af maskinen, for at aktuatorens arm kan køre i den 

beregnede slids, som der er skåret i bærearmen. Der er 

blevet udformet en stand, hvorpå aktuatoren kan stå på, for 

at komme i den rette højde. Vises på figur 10.17 med en rød 

cirkel. 

Over aktuatoren er et beslag, som bliver monteret i den 

nederste stand for at spænde aktuatoren fast imellem dem. 

Vises på figur 10.17 med en blå cirkel 

For at montere det øverste beslag fast til Aktuatoren, skal 

der indsættes en bolt og en møtrik igennem 

monteringshullet. Vises på figur 10.18 med en rød cirkel 

Disse 3 dele bliver monteret i bunden af løsningen, for at den står fast. Vises på figur 10.19. 

Den bliver placeret centreret for at have direkte kontakt 

med bærearmen. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10.17 - De 3 dele der udgør 
aktuator og monterings beslag. 

Figur 10.19 - Aktuator assembly monteret i bunden af 
løsningen. 

Figur 10.18 - Monterings hullet for at 
spænde beslag og aktuator sammen vises 
med rød. 
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11 Lejeanalyse 
Der er udarbejdet en lejeanalyse, der viser flere typer af lejer, der er relevant til løsningen. 

Funktionen af et leje er at styre de dele, der er bevægelige i forhold til hinanden og støtte 

dem i forhold til den tilstødende struktur. Lejer understøtter kræfter, og transmitterer 

kræfter ind i den tilstødende konstruktion. På denne måde udfører de støtte og 

vejledningsopgaver, og dermed danner forbindelsen mellem stationær og bevægelige 

maskinelementer. Funktionen "støtte” omfatter transmission af kræfter i øjeblikket delene 

roterer i forhold til hinanden. Funktionen “vejledning” beskriver, positionen for de dele, der 

bevæger sig relativt til hinanden.[28] 

Der er fundet mange typer af lejer, men der bliver fokuseret på en bestemt type, og det er 

rulningslejer, der er relevant til løsningskonstruktionen, og der er to grundlæggerende typer 

rullende elementer under den rulningslejer. Den første er kuglerne, og den anden er 

rullerne (cylinderne), og der er flere typer under de her to hovedemner: 

• Kuglelejer der normalt bruges for radial og aksial belastning, aksial belastning kan 

være op til maksimum to-tredjedele af radial belastning. 

• Koniske kuglelejer er fremstillet for understøtning af radial og aksial belastning 

eller tunge trykbelastninger afhængigt af kontaktvinkelstørrelsen for lejerne. 

Store kontaktvinkler kan understøtte tungere belastninger. 

• Selvjusterende kuglelejer kunne bruges for radial belastning, hvor kuglerne kan 

selvjuste ±4°. 

• Sfæriske rullelejer bruges for tunge trykbelastninger og moderate aksiale 

belastninger. 

• Cylindriske rullelejer bruger cylindre med et længde-diameterforhold fra 1:1 til 

1:3, som rullende elementer, og de kan bruges for tunge radiale belastninger. 

• Koniske rullelejer bruges for de tunge radiale og aksiale belastninger. 

• Aksialkuglelejer kan bruges ved lave hastigheder. 

• Aksial-lige rullelejer er fremstillet af en række af korte ruller for at minimere 

gnidningen, der grunder vridning i de rullerende elementer, og bruges for de 

moderate hastigheder og belastninger. 

• Nålelejer er lejer, der har ruller, hvor længden er 4 gange større end diameteren, 

og de findes med eller uden indre rullebaner, og bruges ved tunge belastninger, 

lave hastigheder, og kan ikke understøtte aksial belastning. 

Radial- og aksialbelastning 

Radial belastning er en belastning, der er vinkelret på akslet. Nogle radiale lejer kan kun 

understøtte rene radiale belastninger, mens andre lejer kan understøtte aksiale belastninger 

i en retning og i nogle tilfælde to retninger. 
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Aksial belastning er en belastning, der virker langs akslet. Aksiale lejer må understøtte rene 

aksiale belastninger i en eller to retninger, og nogle aksiale lejer kan også understøtte 

radiale belastninger. Aksiale lejer understøtter ikke ligeså høje hastigheder som de radiale 

lejer, der har samme størrelser. 
 

 

 

 

 

 

 

Kuglelejer skaber punktkontakt med ringbanerne, og det lille kontaktområde giver lav 

friktion, højere hastigheder, men har også begrænset bæreevne. 

Rullelejer skaber linjekontakt med ringbanerne, og på grund af det større kontaktområde, 

kan rullelejer holde en større belastning end kuglelejer i samme størrelse, men har højere 

friktion og lavere hastigheder til sammenligning med kuglelejer i samme størrelse.  

Figur 11.1 - Viser et eksempel om radiale lejer.[29] 

Figur11.2 - Viser et eksempel på aksiale lejer.[29] 
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På figur 11.3 vises det kontaktpunkt i kuglelejerne (illustreret til højre) og den linjekontakt i 

rullelejerne (illustreret til venstre). 

11.1 Leje valg: 

Der er flere ting som skal tages i betragtning, når et bestemt leje skal udvælges, og de er: 

• Smøremiddel og forsyningsmetode 

• Skaft og hus 

• Burmateriale og vejledning 

• Dimensional stabilitet 

• Præcisionskrav 

• Lejetætning 

• Monteringsmetode og vedligeholdelse [29] 

Der er flere beregninger, der kan hjælpe med at vælge det rigtig leje, der er relevant for 

løsningen, som at kende den indre diameter på lejet, hvilken temperatur de skal arbejde i, 

og hvilken situation de skal arbejde med (radial belastning, aksial belastning eller begge 

belastninger). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.3 -Viser kontaktområdet i rullelejer(TH) og kuglelejer(TV).[28] 
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På figur 11.4 vises konkrete dimensioner for et kugleleje, der hjælper med at finde et 

bestemt leje. 

Her kan cd (diametral clearance) beregnes ved: 

𝑐𝑑 = 𝑑𝑜 − 𝑑𝑖 − 2𝑑 

Hvor do er den ydre diameter for det rullende element, di er den indre diameter for det 

indre rullende element, og d er kuglens diameter. 

På figur 11.5 vises βf, som er den fri kontakt vinkel, og kan findes ved: 

cos(𝛽𝑓) = 1 − 𝑐𝑑/2𝑐𝑟   

Hvor cr er den afstand mellem banernes krumningers centre. 

Der er benyttet 2 typer lejer til løsningen. I hjulene er der monteret SKF 62204-2RS1, som er 

et spor kugleleje med en indre diameter på 20mm, ydrediameter på Ø47mm, og en tykkelse 

på 18mm, som passer direkte i de nylonhjul som løsningen benytter. 

Lejer i 40x40mm profilrør omkring bærearmen er SKF 61804, som også er et sporleje med 

en indre diameter på 20mm, men en ydrediameter på 32mm og tykkelse på 7mm. Dette gør 

det muligt at lave et leje-hub inde i profilrøret som vist på figur 10.12 med en grøn cirkel og 

figur 10.13. 

Lejerne benyttet til projektet er fundet igennem SKF’s Bearing Select tool på SKF’s 

hjemmeside. Der er specificeret til et kugleleje og indtastet en ønsket indre diameter. 

Derefter er der undersøgt størrelser på ydre diametre, tykkelse og mængde af kraft lejet kan 

optage.[35] 

Figur 11.4 – Dimensioner for et 
kugleleje. [30] Figur 11.5 – Konkrete dimensioner af kugleleje.[30] 
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12 Effektberegning 
Løsningens effekt er beregnet ud fra følgende kriterier: 

• Chassiset 35kg 

• Batteri 2kg 

• Motorer 5kg 

• Hjul 3kg 

• Elektriske komponenter 5kg 

• Affaldsbeholders last 42kg 

Vægt på chassiset er hentet i Inventor, mens batteriets vægt er beregnet ud fra et estimeret 

effektforbrug, og er blevet rettet til efterfølgende på baggrund af effektberegningerne. 

Motorernes vægt er estimeret til ca. 5kg alt i alt. 

Der er som nævnt tidligere valgt nylonhjul til den lineære transport. De har en vægt på 0,7kg 

pr. styk, og den samlede vægt er derfor estimeret til at være 3kg. De elektriske 

komponenter i løsningen er estimeret til at veje 5kg.  

Til sidst er affaldsbeholderen, der, som nævnt i regulativet, højest må veje 42kg samlet for 

en 140l affaldsbeholder. 

Dette giver en samlet vægt på 

𝑚𝑡 = 35𝑘𝑔 + 2𝑘𝑔 + 5𝑘𝑔 + 3𝑘𝑔 + 5𝑘𝑔 + 42𝑘𝑔 = 92𝑘𝑔 

Ud fra dette kan vi regne normalkraften, der vil påvirke løsningen. 

𝐹𝑛 = 𝑚𝑡 · 𝑔 

𝐹𝑛 = 92𝑘𝑔 · 9,82
𝑚

𝑠2
= 903,44𝑁 

Den mindste kraft for at få hjulene til at rulle er udregnet ved rullemodstandskoefficient(C), 

som er aflæst 0,04 som beskrevet i tabel 9.1. 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑛 · 𝐶 

𝐹𝑟 = 903,44𝑁 · 0,04 = 36,14𝑁 

Det er bestemt at løsningen skal køre med en maksimal hastighed på 1km/t, for at regne på 

dette skal det omregnes til m/s 

𝑉 = 1
𝑘𝑚

𝑡
·

1000

3600
= 0,2778

𝑚

𝑠
 

Løsningen er estimeret til, at der bliver accelereret fra 0-1km/t på 2 sekunder, ud fra dette 

kan der regnes en acceleration 

𝑎 =
𝑣

𝑡
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𝑎 =
0,2778

𝑚
𝑠

2𝑠
= 0,1389

𝑚

𝑠2
 

Med denne acceleration får løsningen en accelerationskraft på: 

𝐹𝑎 = 𝑎 · 𝑚𝑡  

𝐹𝑎 = 0,1389
𝑚

𝑠2
· 92𝑘𝑔 = 12,78𝑁 

Ud fra dette kan vi finde den samlede kraft der skal bruges, for at skabe en bevægelse på et 

plant underlag: 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑎 

𝐹𝑝 = 36,14𝑁 + 12,78𝑁 = 48,92𝑁 

Motorens vinkelhastigheden på hjulet er beregnet ud fra maksimalhastigheden på 1km/t og 

en hjuldiameter på 0,2m. 

𝜔 =
𝑣

𝑟
 

𝜔 =
0,2778

𝑚
𝑠

0,5 · 0,2𝑚
= 2,778

1

𝑠
 

Det er bestemt i primære krav, at løsningen skal kunne køre på en stigning på 4%, dette skal 

omregnes til grader, så det er nemmere at regne med. 

4% · 360 = 14,4° 

Det er bestemt at det tidspunkt, hvor løsningen har størst effektforbrug, er når der køres op 

af en stigning. Derfor regnes der en effekt, når der køres på stigningen: 

𝐹𝑠 = 𝐹𝑛 · sin(𝑣) 

𝐹𝑠 = 903,44𝑁 · sin(14,4) = 224,68𝑁 

Nu kan den samlede kraft bestemmes. 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑎 

𝐹𝑡 = 224,68𝑁 + 36,14𝑁 + 12,78𝑁 = 273,6𝑁 

Her kan så findes et vridningsmomentet: 

𝑇 = 𝐹𝑡 · 𝑟 

𝑇 = 273,6𝑁 · 0,5 · 0,2𝑚 = 27,36𝑁𝑚 

Til sidst skal effekten beregnes, så størrelsen af motorerne kan bestemmes. 

𝑃𝑚 = 𝑇 · 𝜔 
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𝑃𝑚 = 27,36𝑁𝑚 · 2,778
1

𝑠
= 76𝑊 

På motorens effekt er tilføjet en sikkerhedsfaktor på 2. 

𝑃𝑚 = 76𝑊 · 2 = 152𝑊 𝑎𝑓𝑟𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙 150𝑊 

Udover de drivende motorer sidder der en aktuator fra Linak. Aktuatoren har en spænding 

på 12V og et ampereforbrug ved fuldlast på 4A, og har derfor et effektforbrug på. 

𝑃𝑎 = 𝑈𝑎 · 𝐼𝑎 

𝑃𝑎 = 12𝑉 · 4𝐴 = 48𝑊 

Derfor ender det samlede effektforbrug på løsningen med at være. 

𝑃𝑡1 = 𝑃𝑚 + 𝑃𝑎 

𝑃𝑡1 = 150𝑊 + 48𝑊 = 198𝑊 

12.1 Batteristørrelse 

For at transportere løsningen skal der bruges 150W, dette bliver delt ud på 2 motorer, og 

der er derfor taget udgangspunkt i 2 motorer på 0,075kW. 

På baggrund af effektberegning, vil der nu blive bestemt størrelsen på batteriet, der skal 

sidde på løsningen. Det er antaget at løsningen skal kunne operere i 1 time. 

For at bestemme størrelsen på batteriet bliver der taget udgangspunkt i de 2 motorer der 

skal køre, samt aktuatoren og tiden den skal operere. Dette giver et effektforbrug der lyder 

som følger. 

𝑃ℎ = (2 · 0,075𝑘𝑊 + 0,048𝑘𝑊) · 1ℎ = 0,198𝑘𝑊ℎ = 198𝑊ℎ 

For at gøre det nemmere at finde et batteri der passer til, er det blevet omregnet til 

amperetimer, her er ikke regnet med en sikkerhedsfaktor, da effektberegningen er taget 

udgangspunkt i, at der bliver kørt op af bakke. Derfor er dette antaget til at være mere end 

nok. 

𝐼ℎ =
𝑃ℎ

𝑉
 

𝐼ℎ =
198𝑊ℎ

12𝑉
= 16,5𝐴ℎ 

Der er rundet ned til 15Ah, da effekten er regnet ud efter, at løsningen kører op ad bakke 

hele den time, samt der er regnet med en sikkerhedsfaktor i effektberegningen. 

Der er taget udgangspunkt i et 12v Lithium batteri fra Vision model V-LFP-12-xx[31], og der er 

valgt et Vision V-LFP 12V15Ah, da dette batteri har 15Ah og derfor opfylder det kriterie, der 

er blevet stillet. Batteriet vejer 1,9kg, 151mm langt, 98mm bredt og 95mm højt. 
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13 Arbejdscyklus 
Her beskrives en arbejdscyklus for løsningen, for at kunne belyse hvornår evt. farekilder kan 

opstå. 

• Løsningen kører hen og finder affaldsbeholderen.  

• Løsningen løfter affaldsbeholderen og vipper den ind over sig selv.  

• Løsningen transporterer affaldsbeholderen ud til skel.  

• Løsningen sætter affaldsbeholderen ned. 

• Den korrekte affaldsbeholder bliver lokaliseret efter tømning. 

• Løsningen løfter affaldsbeholderen og kører den tilbage til sin standplads. 

• Løsningen kører ind i sin ladestation. 

 

 

13.1 Risikovurdering 

Efter at løsningen er blevet designet, laves der er en risikovurdering. Dette gøres for at 

kunne identificere potentielle farekilder og minimere risikoen for skader på ting og 

personer. Der er flere farekilder ved denne arbejdscyklus. Der er udarbejdet en liste over 

disse farekilder. 

• Kollision med genstande og mennesker.  

• Vælte med affaldsbeholder. 

• Stille affaldsbeholder ned på folks fødder.  

• Elektrisk Stød. 

Herefter laves et risikoskøn, hvor der bliver vurderet hvor stor en sandsynlighed, der er for 

at denne farekilde forekommer. Samtidig bliver det vurderet, hvor stor alvorlighed skaden, 

der er forsaget af farekilden, har. 

 

Figur 13.1 - Løsningen kører hen til affaldsbeholderen, og 
anhugger på affaldsbeholderen. 

Figur 13.2 - Løsningen har løftet affaldsbeholderen op 
i 10 grader, og er klar til at flytte affaldsbeholderen. 
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Tabel 13.1 - Skema over sandsynligheden for at en skade opstår, og hvor alvorlig skaden er. Ud fra dette kan det ses om der 

skal ske en ændring. Dette skema er taget fra DS/EN ISO 14121-2. 

Sandsynligheden 

for at skaden 

opstår 

Skadens alvorlighed 

Katastrofal Alvorlig Moderat Lille 

Meget sandsynlig Høj  Høj  Høj  Moderat  

Sandsynlig  Høj  Høj  Moderat  Lav  

Usandsynlig  Moderat  Moderat  Lav Ubetydelig 

Forsvinden lille  Lav  Lav   Ubetydelig  Ubetydelig  

 

Det er vurderet, at sandsynligheden for at der sker en kollision med genstande eller 

mennesker, er forsvindende lille, da løsningen giver en lyd når den starter, blinker mens den 

kører og der er sensorer der stopper løsningen, samtidig kører den 1km/t, og det er derfor 

vurderet, at det er selvforskyldt, hvis der sker kollision. Samtidig vil skadens alvorlighedsgrad 

være ubetydelig, da der kun bliver kørt med 1km/t. Derfor vil der ikke blive lavet yderligere 

sikkerhedsforanstaltninger til denne farekilde. 

Sandsynligheden for at løsningen vil vælte under transport er forsvindende lille, da 

hastigheden er så langsom som den er. Dog vil skaden være alvorlig, hvis den vælter, og der 

står et barn ved siden af, da løsningen har en samlet vægt på 92kg, når den er fuldt belastet. 

Dog blinker løsningen under transport, og det vurderes derfor, at der ikke behøves at blive 

tilføjet flere sikkerhedsforanstaltninger. 

Der er også en risiko, for at løsningen vil stille affaldsbeholderen på fødderne af en person. 

Dette er vurderet til at have en lille alvorsgrad, da beholderen bliver sat ned langsomt. 

Samtidig er sandsynligheden for, at det sker forsvindende lille, da der sidder sensorer, der vil 

stoppe denne del af processen, hvis der er genstande under beholderen. 

Da forsyningen af løsningen el, vil der være en sandsynlighed for at få elektrisk stød. Denne 

sandsynlighed er dog forsvindende lille, da alle komponenter vil være dobbeltisoleret, og 

hele løsningen vil få en IP-klassifikation, der er IP66[33], der betyder at løsningen kan begå sig 

i våde miljøer samtidig med at den er støvtæt, og vil derfor være afvisende overfor f.eks. 

salt. Da forsyningen er 12V DC vil alvorsgraden være lille, og der vil derfor ikke blive lavet 

flere sikkerhedsforanstaltninger for dette. 
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14 Diskussion 
Der vil her blive vurderet, om løsningen er fyldestgørende, og evt. fejlkilder/mangler vil blive 

belyst. 

Efter endt produktudvikling kan det konstateres, at der måske skulle have været overvejet 

småændringer i udformningen af løsningen. Den løser funktionsanalysen og overholder 

kravspecifikationen, men der er enkelte fejlkilder, der burde ændres. Der er valgt at gå væk 

fra wirespil, og i stedet bruges en lineær aktuator til at rotere bærearmen, da dette synes 

mere simpelt og mere hensigtsmæssigt.  

Den lineære aktuator er konstrueret til kun at trykke og trække, men måden aktuatoren 

bliver sat sammen med bærearmen vha. det lille rulleleje, der ligger i slidsen i bærearmen, 

gør at der vil være en kraft, der vil påvirke lodret ned på aktuatoren, når den roterer 

bærearmen. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Der er derfor overvejet en anden løsning, da 

projektet blev evalueret internt. Der er overvejet at montere aktuatoren, så den kan rotere, 

så den kan rotere frit i radial retning, og derfor ikke optage radiale kræfter. 

Løsningen har også en begrænsning, ved stigninger på mere end 4%, som udgangspunkt 

vurderes dette ikke til at være en problemstilling, der skal tages højde for, da 

motorstørrelsen er valgt efter en effektberegning med en sikkerhedsfaktor på 2, og derfor, 

bør løsningen kunne bestige højere stigninger. 

Gummidelen på anhuggedelen er i projektet udformet, uden der er taget højde for, hvordan 

affaldsbeholderen er udformet i anhugningspunktet. Der er kun taget udgangspunkt i 

bredde, dybden og højden i anhugningspunktet. Der er det vurderet, at det ville være 

hensigtsmæssigt at kopiere måden en affaldsbil anhugger affaldsbeholderne, når den 

tømmer dem. Det vurderes til at være næste step i udviklingen af anhugningsdelen. 

Der er endnu ikke konstrueret et skjold som tildækker konstruktionen. Dette skjold er tænkt 

produceret i ABS plast. 

Som udgangspunkt er der afgrænset fra programmeringen af løsningen, dog har det være 

på tale, at der skulle være mulighed for at programmere løsningen, så den ville kunne 

operere på en mindre villavej i stedet for kun at operere i en indkørsel, så der ville være 

mulighed, for at flere forbrugere kunne gå sammen om at købe produktet. Dog vil dette 

kræve, at færdselsreglerne også skulle overholdes, og der vurderes at der vil være 

problematikker, da der ingen fører vil være af robotten. 

Der er også funderet over, hvor mange ændringer det ville kræve, for at løsningen ville 

kunne tage en anden type affaldsbeholder. Der er det vurderet, at det ikke ville kræve de 

store ændringer, hvis den f.eks. skulle tage en større affaldsbeholder, da selve konceptet af 

konstruktionen ville kunne genanvendes med andre længder, motorer, godstykkelser og 

batteristørrelser. Dog har dette kun været kort diskuteret, og det har ikke været undersøgt 

yderligere. 
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15 Konklusion  
Ældre og handicappede kan have svært ved at få affaldsbeholderen ud til skel. Hvis de ældre 

ikke får nogen til at gøre det for dem, bliver det ikke gjort, og hjemmeplejen hjælper ikke 

med det. Der er i problemanalysen fundet frem til, hvilke forhold i produktudviklingen der 

skal tages hensyn til for at afhjælpe denne problemstilling. Løsningen der skal laves, skal 

overholde gældende lovgivning og skal kunne blive CE-mærket, så ingen kommer til skade 

ved brug. Der er ud fra problemanalysen blevet opstillet nogle krav til løsningen. Disse krav 

er med til at sikre, at den kan løse det problem, der er opstillet. Der er via 

løsningsgenereringen kommet frem til en løsning der opfylder kravene. Denne løsning går 

ud på, at den kører affaldsbeholderen ud til skel, når den skal tømmes. Løsningen skal kunne 

se, hvornår affaldsbeholderen er tømt og køre den tilbage igen. Løsningen er inspireret af 

princippet om en sækkevogn.  

Vha. beregninger er der kommet frem til at løsningen skal løfte affaldsbeholderen med 1 

bærearm, der er konstrueret af at 40x40mm profilrør med 3mm i godstykkelse, der er 

afstivet i toppen. Hele chassiskonstruktionen er lavet af 40x40mm profilrør med 2mm i 

godstykkelse. Bærearmen er 860mm lang, og er monteret i et leje på chassiset 440mm fra 

anhugningspunktet i toppen. Selve chassiset er 500mm højt, 750mm bredt og 500mm langt. 

På grund af udfordringer med tyngdepunktet i affaldsbeholderen, har det været nødvendigt 

at flytte hjulene ud på siden af affaldsbeholderen, så tyngdepunktet kom ind over løsningen. 

Derfor er profilrøret i bundet af chassiset blevet forlænget, så den er 400mm længere, og 

hjulene er monteret 300mm længere ude. Profilrøret er blevet afstivet, for at stabilisere 

løsningen. 

Efter effektberegninger er det konstateret, at der skal bruges 150W til at transportere 

løsningen, dette er fordelt ud på 2 motorer på hver 0,075kW. Samtidig bruger løsningen en 

lineær aktuator på 48W, der giver et samlet effektforbrug 198W. Løsningen er bestemt til at 

kunne operere i en time, og dette giver derfor et samlet forbrug på 198Wh. Dette er også 

16,5Ah, og der er derfor valgt et batteri, der har en kapacitet på 15Ah. Grunden til at der er 

rundet ned, er pga. der to steder er tilføjet en sikkerhedsfaktor på 2, og at 

effektberegningerne er lavet på baggrund af, at løsningen kører op ad bakke under hele 

operationen samtidig med at aktuatoren operere konstant. 

Efter designprocessen af løsningen er der udarbejdet en risikovurdering. Ud fra 

risikovurdering er det konstateret, at løsningen er sikker, da den kører med 1 km/t, og 

derfor vil kunne nå at stoppe, før den vil ramme en obstruktion. Samtidig gør hastigheden 

på løsningen, at den vil være meget stabil under transport, da tyngdepunktet vil ligge meget 

stabilt.  

Der har ikke været særlig stor fokus på et konkret prismærke, imens løsningen er blevet 

udviklet, dog er der forsøgt at bruge så mange standarddele som muligt, for at holde prisen 

lav, der er ikke vurderet om dette er lykkes. Det er lykkes at lave en løsning, der ikke er en 

større byrde for renovationsmedarbejderen, da den eneste arbejdsproces der bliver udført, 
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er at affaldsbeholderen transporteres ud til skel og derefter stillet klar til tømning. 

Løsningen er blevet konstrueret, så den er stabil, da tyngdepunktet er ført ind under 

løsningen og opererer med 1 km/t, og derfor er tyngdepunktet vurderet til at være meget 

rolig. Der er planlagt, at løsningen skal have monteret sensorer som et værn imod kollision 

med obstruktioner, dog er dette vurderet til at være en programmeringsopgave, og er 

derfor ikke berørt yderligere. Der er i løsningen valgt komponenter/materialer, der er 

modstandsdygtigt overfor det danske klima, der gør at løsningen vil have en lang levetid, 

bl.a. er der valgt at male profilrørene med en metalmaling, der vil forlænge profilrørenes 

levetid. 
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17 Appendiks 1: Arbejdstegning af chassis 
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18 Appendiks 2: Svar på spørgeskema  
  

Tønder Kommune  

Spørgsmål:  Svar:  

Yder I hjælp i forbindelse med 

at sætte den store 

affaldsbeholder ud til 

renovationsvognen? 

Nej, der bliver ikke ydet hjælp til at stille den store 

affaldsbeholder ud til skel.  

Dog kan man lave en ordning imod betaling med 

renovationsfirmaet, så de henter den, der hvor den er 

placeret på din grund.  

Ville I være interesseret i at 

kunne yde den hjælp ved brug 

af en robot, så I ikke skulle 

bruge ressourcer på opgaven, 

men at man derimod kan 

tilbyde et produkt, som løser 

opgaven automatisk? 

  

Kunne man hjælpe de ældre og 

handicappede på dette punkt, i 

jeres optik som specialister?  
 

Ja, hun vil mene at de ældre ville være interesseret i af 

få tilbudt en hjælp til opgaven.   

Dog med omtanke om, at prisen skal være rettet imod 

den private, da ældre ofte er pengebevidste. 

 

Esbjerg Kommune  

Spørgsmål:  Svar:  

Yder I hjælp i forbindelse med 

at sætte den store 

affaldsbeholder ud til 

renovationsvognen.  

Nej, vi yder ikke den hjælp. Selvfølgelig tager vi den lille 

affaldsbeholder ned i containeren, men vi flytter ikke 

containeren til skel.  

Ville I være interesseret i at 

kunne yde den hjælp ved brug 

af en robot, så I ikke skulle 

bruge ressourcer på opgaven, 

men at man kan tilbyde et 

produkt, som løser opgaven 

automatisk?  

  

  

  

Det ved jeg ikke, det kan jeg desværre ikke svare på.  

Kunne man hjælpe de ældre og 

handicappede på dette punkt, i 

jeres optik som specialister.  

Hvis der allerede er en hjemmehjælper ude ved den 

ældre på det givende tidspunkt, så stiller hun den ud til 

skel. 
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Horsens Kommune  

Spørgsmål:  Svar:  

Yder I hjælp i forbindelse med 

at sætte den store 

affaldsbeholder ud til 

renovationsvognen.  

  

Nej vi yder ikke den hjælp.  

  

Ville I være interesseret i at 

kunne yde den hjælp ved brug 

af en robot, så I ikke skulle 

bruge ressourcer på opgaven, 

men at man derimod kan 

tilbyde et produkt, som løser 

opgaven automatisk?  

  

  

  

Nej, jeg kan ikke se, at det er en ydelse vi vil give til 

borgeren.  

  

Kunne man hjælpe de ældre og 

handicappede på dette punkt, i 

jeres optik som specialister.   

  

Jeg vil foreslå at tage fat i teknik og miljø  

 


