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Abstract 
 
 

Bussningstillverkning med industrirobot 
 

Bushing manufacturing with an industrial robot 
 

 
Bob Örnborg 
 

 
 
 
Då värdens yta är upp till 70 % täckt av vatten finns det stor potential för 

energigenerering av vattnets vågrörelser. Uppsala universitet har beställt denna 

rapport då de har en prototyp av vågkraftgenerator för att kunna ta tillvara denna 

energitillgång. Då den produktionsmetod som beställaren idag använder är både 

dyr och tidskrävande behöver industrirobotar introduceras i produktionen. 

Rapporten kommer att undersöka om möjlighet finns att producera det två 

gummibaserade ändstopp som linjärgeneratorn behöver. De 

produktionsmetoderna som kommer att behandlas är stansning, vattenskärning 

och fräsning av EPDM Duro 65. Då kostnaderna har hög prioritering är den 

industrirobot som produktionsmetoden ska utföras med av en 23 år gammal 

modell. 

Rapporten kommer även att presentera ett färdigt förslag för att direkt kunna 

implementeras in i produktionen. Detta om resultatet uppnår de specifikationer 

som produktionsmetoden måste uppfylla för att kunna implementeras. Den 

kommer även att göra en ekonomisk beräkning för att se om projektet kan ha ett 

ekonomiskt intresse för beställaren. Rapporten kommer slutligen att ge förslag för 

fortsatta studier. 
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Nomenklaturlista 
  atmosfäriska trycket [kPa] 

   arbetsingrepp [mm] 

   skärningsdjup [mm] 

   pinnfräsens diameter [mm] 

  diameter [mm] 

     pinnfräsens topp [mm] 

   munstyckets diameter [mm]  

   sugkoppens diameter [mm] 

  kraft [Nm]  

   matning per egg [mm/egg] 

  grundinvesteringskostnader [kr] 

  materialtjocklek [mm] 

  inbetalning [kr/år] 

    skärningskonstant [N/mm
2
] 

   abrasivflöde [g/s] 

   materialets massa [kg] 

   vattenflöde [l/min] 

n varvtal [r/min] 

   ekonomisk livslängd [år] 

   nuvärdeskvot [%] 

   bearbetningstalet 

   säkerhetsfaktor 

   nuvärde [år] 

  kalkylränta [%] 

   återbetalningstiden [%] 

   spindelns effekt [kW] 

   vattentryck [MPa] 

  kvalitetsindex [1-5] 

  antalet sugkoppar [st] 

  undertryck [kPa] 

  skärningshastighet [mm/s] 

   vattenhastighet [m/s]  

   matningshastigheten [mm/min] 

  ränta på investerat kapital [%] 

   skäreggar [st] 

  vattens densitet [kg/m
3
] 

   materialets densitet [kg/m
3
] 

φ vinkel [grader] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att kunna förse världen med energi i framtiden och kunna minska vår beroende av 

fossila bränslen behöver nya metoder för energiproduktion utvecklas. Uppsala 

universitet är nu i ett projekt som utvecklat en prototyp som kan generera energi ur 

vattens vågrörelser via en linjärgenerator. Uppsala universitet har nu en prototyp av 

denna stationerad på havsbotten utanför Lysekil. Denna metod transporterar vågornas 

rörelse ner till generatorn via en flytboj. För att generatorn inte ska skadas vid kraftig 

sjögång är det viktigt att generatorn utrustas med ändstopp. Dessa ändstopp är i den 

aktuella prototypen gummibaserade. (Lysekilsprojektet, 2013).  

1.2 Syfte 
För att Uppsala universitets projekt ska kunna bli kommersiellt och storskaliga 

provanläggningar ska kunna utformas behöver användandet av industrirobotar i 

produktionen introduceras. Robotbaserade produktionsmetoder som kan reducera 

produktionskostnaden för bland annat de gummibaserade ändstopp som nuvarande 

generatorprototypen kräver behöver därför undersökas.  

1.3 Mål 
Projektet innehåller två delar, en förstudie och en experimentell del. Målet med 

förstudien är att undersöka olika produktionsmetoder och presentera den till 

specifikationerna mest fördelaktiga produktionsmetoden med specificerad utrustning. 

Specifikationer som ska uppfyllas är att kostnaden per tillverkad detalj ska minska, 

kvalitet ska upprätthållas genom godkända detaljtoleranser, att produktionsvolymen ska 

bibehållas eller öka och att det ska utföras av industrirobot ABB IRB 6000 M91A  

Den experimentella delen består av att utvärdera den av förstudien rekommenderade 

produktionsmetoden, för att se om metoden är praktiskt genomförbar med den 

utrustning som beställaren Uppsala universitet tillhandahållit för uppgiften.   

1.4 Omfattning 
Förstudien ska behandla fördelar/nackdelar med att använda de undersökta 

produktionsmetoderna. Förstudien ska även presentera rekommendationer utifrån de 

specifikationer som beställaren har angivit och den utrustning som tillhandahållits för 

uppgiften. Dessa rekommendationer ska baseras på litteraturundersökningar, 

intervju/samtal med insatta personer i de berörda branscherna och relevanta 

beräkningar. 

 

Den experimentella delen omfattar experiment där den av förstudien rekommenderade 

produktionsmetoden undersöks med avseende på beställarens förutbestämda 

specifikationer och utrustning. För den experimentella delen måste program och verktyg 
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till industriroboten utarbetas där fokus ligger på programmeringen. Den ska även 

presentera ett förslag av robotcell för att kunna realitisera produktionsmetoden. 

 

Det finns metoder för att skära och bearbeta material som t.ex. laser, plasma och 

elektronstråle som skulle kunna vara intressanta för projektet men som inte behandlas 

av rapporten. Detta för att dessa metoder har höga investeringskostnader och att de skär 

materialet med hjälp av värmeutveckling vilket inte är av fördel vid gummibearbetning. 

1.5 Specifikation 
För att kunna realisera produktionsmetoden för de gummibaserade ändstoppen 

M000641RA och M000643RA med en storlek av 260 mm och 250 mm måste sju 

kravspecifikationer uppfyllas (se figur 1:1 och figur 1:2).  

1. Toleranser måste uppfyllas. Båda detaljernas innerdiametern Di och 

ytterdiametern Dy har en tolerans av ± 4 mm. Detaljen M000643RA 

genomföringar Dg har en tolerans av ± 1 mm samt hålbilden av 

genomföringarna med toleransen av ± 1 mm.  

2. Minimumproduktion på 26          av M000641RA och 1          av 

M000643RA som måste uppfyllas.  

3. Materialet som detaljerna ska produceras i är en duk av EPDM Duro 65 med 

måtten 7000*2000*25 mm som leverans på rulle som väger ca 490 kg.  

4. Produktionsmetoden ska medföra en kostnadsreduktion jämfört med den metod 

som används idag.  

5. Flexibel produktionsmetod. Då generatordesignen fortfarande är i 

prototypstadiet är en hög flexibilitet av produktionsmetoden även av fördel.  

6. Produktionsmetoden ska utföras av beställaren tillhandahållen industrirobot av 

märket ABB IRB 6000 M91A. Denna industrirobot har vissa begränsningar i 

form av en max arbetsvikt av 125 kg och en upprepningsnoggrannhet av ± 

0,5 mm (ABB, 1991).  

7. Industrirobotens potential bör maximeras för föreslagen produktionsmetod. För 

att minimera investeringskostnaderna.

 

Figur 1:1 M000641RA 

  

Figur 1:2 M000643RA
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1.6 Nulägesanalys 
Den produktionsmetod som idag används är att en person med sticksåg kapar upp den 

490 kg tunga rullen till hanterbar storlek. Dessa bitar matas sedan manuellt in i en 

stationärpress som stansar ut gummidetaljerna. Denna produktionsmetod är både 

tidskrävande och kostsam då det tar 10 min per detalj oavsett detaljtyp (Ekergård, 2014) 
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2 Förstudie 

2.1 Metod  
Då tanken med de olika produktionsmetoderna är att roboten ska utföra bearbetningen 

och inte bara användas som en plockrobot behöver vissa beräkningar utföras. Alla 

ekvationer i detta stycke är hämtade från antingen Karlebo Handbok (Karlebo Handbok, 

2009) eller Sandvik coromant (Kunskap). 

2.1.1 Stansning 

Den stansande metoden skulle kunna utformas så att industriroboten för stansen mot ett 

stationär plan yta eller en dyna som håller ämnet på plats. Någon slags fixtur måste även 

användas för att stansen ska träffa dynan exakt. Den kraften   som behövs vid stansning 

kan beräknas enligt ekvation (2:1). Dessa förutsätter dock att smörjmedel används som 

minimerar friktionen mellan detalj och stans. 

             
 

(2:1) 

För att göra denna beräkning behöver materialets 

skärningskonstant    , detaljens diameter   och 

materialets tjocklek   vara kända.  

Man kan minska den kraft som behövs för stansning 

genom att vinkla stans eller dyna till ett värde   som 

vid maximal reducering kan vara lika med   (se figur 

2:1). Denna maximalt reducerade kraft kan uppskattas 

med ekvation (2:2). 

                  
 

(2:2) 

Den stansande kraften kan då få en maximal reduktion av 33 % av den ursprungliga 

kraften. 

2.1.2 Vattenskärning 

För den vattenskärande produktionsmetodens är det tänkt att industriroboten är utrustad 

med munstycket. Industriroboten kan sedan röra munstycket över materialet för att så 

skära ut detaljen. Den skärningshastighet   som denna metod kan arbeta med och då blir 

industrirobotens maximala rörelsehastighet kan beräknas enligt ekvation (2:3). 

 

  (
     

       
        

     

           
     )

    

 

 

(2:3) 

För att kunna beräkna ekvation (2:3) behövs värden så som vattentryck   , vattenflöde 

  , abrasivflöde   , munstyckets diameter    och ett kvalitetsindex   för materialet 

(se Nomenklaturlista för variabelenheter). Om bearbetningstalet    inte är känt för 

Figur 2:1 Kraft 

reducering 
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materialet måste det bestämmas experimentellt genom att provskära med en för hög 

skärhastighet så att strålen inte helt penetrerar materialet (Karlebo Handbok, 2009). 

Genom att mäta det minimala skärdjupet och använda ekvation (2:4) går    att 

beräkna. 

 

   (
           

            

  
       

        
     )

    

 

 

(2:4) 

Detta förutsätter dock att vattenflödet är känt. Detta värde kan även approximeras med 

ekvation (2:5). 

            
  √   

 

(2:5) 

Av vattenjeten kommer en lyftkraft att uppträda som kan beräknas med ekvation (2:6) 

(Nordling & Österman, 2006). Denna kraft är beroende på det skärande mediets densitet 

 , mediet utgångshastighet    och vinkeln   mellan mediet och materialet. 

 
    

    
 

 
           

 

(2:6) 

2.1.3 Fräsning 

Den fräsande metod är tänkt att industriroboten är utrustad med 

den spindel som beräkningarna kräver. Man kan av 

ekvation (2:7) se att så länge mer än den avrundade delen av 

fräsen används kommer      alltid att vara lika med    (se figur 

2:2).  

 
     √  

  (       )
 
 

 

(2:7) 

För att kunna beräkna matningshastigheten    ekvation (2:8) 

behöver man veta antalet skäreggar på fräsen   , material per 

egg    och spindelns varvtal n 

Det maximala skärningsdjupet    (se figur 2:2) kan beräknas via ekvation (2:9). För 

detta behöver variablerna spindelns effekt   , arbetsingrepp    som är den delen av 

diametern av fräsen som kommer att utföra arbetet (vanligtvis halva diametern) och 

materialets skärningskonstant     vara kända 

 
   

         

         
 

 

(2:9) 

            

 

(2:8) Figur 2:2 Pinnfräs 

(Kunskap) 
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Det vridmoment    som spindeln utsätts för vid fräsning kan beräknas med ekvation 

(2:10). 

 
   

         

   
 

 

(2:10) 

2.2 Resultat 

2.2.1 Stansning 

Då detalj M000643RA (se Figur 1:2 M000643RA) är den med flest genomföringar 

kommer den att ange maximala kraften vid stansning. Då tanken är att hela detaljen ska 

stansas i ett moment. Den stansande kraften   kan då beräknas enligt ekvation (2:1). 

Detta visar att de krafter som behövs för att stansa detaljen blir då, beräknat på en 

skärningskonstant     på 10 MPa (Lamintes Trelleborg Elastomer, 2004) och en 

materialtjocklek   på 25 mm. 

 Ytterområde  196 kN 

 Innerområdet  101 kN 

 Genomföringar  7 kN * 16 st 

På grund av de olika diametrarna   är krafterna uppdelade för att tydliggöra. Den 

sammanlagda kraft som krävs för att stansa detaljen i ett moment blir då 409 kN. 

Krafterna kan minskas genom att vinkla stansen eller dyna (se figur 2:1). Detta beräknas 

då enligt ekvation (2:2). Kraften får då en reduktion på 33 % och blir då 274 kN. Även 

denna kraft överstiger robotens specifikationer på max ca 1,2 kN (ABB, 1991). Denna 

kraft är även beroende av armens placering i rummet då kraften minskar ju längre ut 

armen kommer från robotens centrumpunkt. 

Med tanke på vad beräkningarna visar och att det fortfarande är en prototyp och därför 

bör ha en hög flexibilitet är stansning uteslutet. Detta för att stansning har en liten 

flexibilitet men hög produktionsvolym. Med de relativt låga produktionsspecifikationen 

på 26 st/3 tim av M000641RA och 1 st/3 tim av M000643RA är stansning även 

omotiverad. Denna metod är även den som resulterar i lägsta toleransnoggrannhet då 

detaljen deformeras under produktionen och kan vara i behov av efterarbete. Inget 

efterarbete utförs i den stansande produktionen idag (Ekergård, 2014). Stansning är 

heller inte möjlig med föreslagen utrustning om det ska utföras i ett moment utan kräver 

då en/flera kringutrustningar i form av t.ex. press eller ugn för att förverkliga. 

2.2.2 Vattenskärning 

Den skärningshastighet   som vattenskärning kan arbeta med kan beräknas enligt 

ekvation (2:3). För att kunna beräkna ekvation (2:3) behövs värden som vattentryck    

som normalt är 350 MPa (Karlebo Handbok, 2009), bearbetningstalet     men eftersom 

detta värde inte är känt för materialet (trotts diskussion med ett flertalet tillverkare) 

måste det bestämmas experimentellt genom att provskära. Men då nödvändig utrustning 

inte är tillgänglig under projektet kan dessa beräkningar inte utföras.  
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Den lyftkraft som kommer att uppträda kan dock beräknas med ekvation (2:6) och en 

del antaganden. Om man antar ett munstycke med diametern    på 1 mm, en 

vattenhastighet    på 1000 m/s som är vanligt förekommande (Karlebo Handbok, 

2009), vattens densitet   på 1000 kg/m
3
 (Nordling & Österman, 2006) och vinkelrät mot 

ytan. Denna resulterande lyftkraften skulle då bli 705 mN som är av obetydlig storlek i 

jämförelse till industrirobotens specifikationer. 

Vattenskärning har en hög flexibilitet och en relativt hög produktionsnivå (Skär i vilket 

matrial du vill, tunt eller tjockt ... vi pratar vaattenskärningsteknik, 2014). Denna metod 

har även en hög toleransnoggrannhet då den endast begränsas av industrirobotens 

upprepningsnoggrannhet (Öjmertz, 2003) och den lyftkraften som vattenjeten utövar. 

Denna metod har även fördelen att ingen kylning av detaljen erfordras för att begränsa 

dess expansion. 

2.2.3 Fräsning 

I enlighet med (Karlebo Handbok, 2009) rekommendationer ska man vid fräsning ha en 

standardiserad ungefärlig matning per egg    på 0,1 mm/egg.  Med spindelns 

varvtalsomfång n på 10 000 – 32 000 varv/min kan då matningshastigheten    

bestämmas enligt ekvation (2:8). För att maximera spånutrymmet valdes en fräs med två 

skäreggar   .  

Detta skulle ge ett    på 1 002 – 3 202 mm/min beroende på varvtal. Med spindelns 

effekt    på 1 kW och en pinnfräs (Specifikationer 2P170-0700-NA H10F, 2014) med 

en diameter    av 7 mm ger det ett arbetsingrepp    av 3,5 mm.  EPDM Dora 65 har en 

skärningskonstant     på 10 MPa (Lamintes Trelleborg Elastomer, 2004). 

Enligt ekvation (2:9) resulterar detta i ett maximalt skärningsdjup    av 1 711 - 535 mm 

beroende på spindelns varvtal. Ekvationen (2:9) visar också efter omarbete, att den 

spindelseffekt som behövs för att fräsa detaljen i en cykel är 15 - 47 W. Vilket indikerar 

att spindelkapacitet finns för att fräsa hela detaljen tjocklek i en cykel.  

Det är även av intresse att veta de krafter som fräsningen utövar på armen i form av 

vridmoment    som kan beräknas enligt ekvation (2:10). De vridmoment som armen 

utsätts för blir då 0,2 Nm. Detta indikerar att de krafter som industriroboten utsätts för 

under fräsning är försumbara. Det bör framhållas att dessa ekvationer är baserade på 

metallfräsning och tar inte hänsyn till gummits elastiska egenskaper (var av det ovanligt 

stora maximala skärdjupet). Det bör ändå ge en bra fingervisning om var värdarna bör 

hamna. 

Denna metod bör ha samma produktionstolerans som vattenskärning men med en högre 

flexibilitet då den även kan användas som planfräs. För att den högre flexibiliteten ska 

kunna uppfyllas måste flera olika fräsar finnas tillgängliga för att kunna matcha 

vattenskärningens möjlighet för detaljrikedom i produktionen (Kunskap).  Denna metod 

har dock den lägsta produktionsvolymen, men bör kunna uppfylla 

produktionsspecifikationen utan problem om ingen begräsning i antalet körtimmar 
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existerar. Detta då utrustningen med eventuell kylning av pinnfräsen enligt ekvation 2:8 

ska kunna fräsa upp till                  som är fräsens begränsning. Industrirobotens 

rörelsehastighet enligt rekommendationer baserat på detaljen M000641RA minsta 

cirkeldiameter är på 24 löpmeter/min (ABB, 1991). Detta ger att det är fräsningen som 

bestämmer gränsen för en teoretisk volym till 161 st/tim av M000641RA men som även 

är den detaljen som har högst produktionsvolym av 26 st/3 tim.  

 

2.3 Rekommendation 
Alla produktionsmetoder stansning, vattenskärning och fräsning kan erbjuda en 

kostnadsreduktion, då alla metoderna potentiellt kan resultera i 

personalkostnadsreducering med nödvändig kringutrustning. Metoderna kommer även 

att resultera i potentiellt reducerade inköpskostnader då man eventuellt kan begränsa 

omfattningen av maskinpark man behöver införskaffa.  Detta jämfört med att behöva 

införskaffa komplett utrustning samt industrirobot för att reducera personalstyrkan. 

Detta gäller inte för stansning då denna metod inte är möjlig med specificerad 

utrustning utan kräver t.ex. en press för att kunna förverkligas. Alla metoderna har även 

potential att uppnå beställarens specifikationer med nödvändig kringutrustning.  

Med insikten att detaljerna fortfarande är i prototypstadiet och rekommenderad 

produktionsmetod bör ha en hög flexibilitet i detaljens utförande är fräsning den som 

rekommenderas se avsnitt 2.2.3 Fräsning. På grund av att detaljen ska utarbetas ur en 

solid bit av EPDM och för att minimera antalet verktyg som behövs rekommenderas att 

den fräs som används är av typen pinnfräs då den även kan användas vid håltagningen. 

Denna rekommendation av fräs är baserad på (Kunskap) och (Liljeby, 2014) 

rekommendationer.
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3 Genomförande 

3.1 Metod 

3.1.1 Verktygsdesign 

För att uppfylla specifikationen med att maximera industrirobotens potential bör 

verktyget även kunna avlägsna och stacka färdiga detaljer. För detta krävs en på 

verktyget monterad lyftanordning utrustad med sugkoppar som kan lyfta de färdiga 

detaljerna. För att beräkna sugkopparnas minimala diameter    måste detaljerna 

M000641RA och M000643RA massa    först beräknas med ekvation (3:1) (Nordling & 

Österman, 2006). Då behövs även materialets densitet    och materialets höjd   vara 

kända. 

 
       

    
 

 
 

 

(3:1) 

När detaljens vikt är känd kan sugkopparnas diameter beräknas med ekvation (3:2) 

(Specifikationer KS-P 020-1/8 Sugkopp, 2014). I ekvation (3:2) anges säkerhetsfaktor 

  , undertryck   och antalet sugkoppar  . 

 
      √

     

   
 

 

(3:2) 

3.1.2 Programmering av industrirobot 

3.1.2.1 Koordinatgenerering 

För att minimera de manuella beräkningarna av de punktkoordinater som behövs för att 

programmera industriroboten, och för att minimera programmets inverkan på 

detaljernas utformande konstruerades en program-kod i programmet Matlab (se Matlab-

kod Appendix). Användaren får där ange detaljens yttre och inre diameter i valfri enhet. 

Användare kan även ange antalet genomföringar och diameter. Dessa kommer att 

fördelas på ett jämt avstånd från varandra på en av användaren vald yttre och inre radie 

från detaljens centrum origo. Då verktygets xy-plan inte är enligt robotens XY-plan (se 

figur 3:1) utan har en 60.72
o
 skillnad kan användaren även ange detta värde. Matlab-

koden genererar automatiskt x, y och z-koordinat för ett av användaren önskat antal 

punkter. Detta då minimum 4 punkter behövs för att göra en cirkel i S3 men även fler 

punkter kan behövas för en ökad noggrannhet. Alla koordinater lagras i matrisen C där 

kolumn 1 är x-värden, 2 är y-värden och 3 är z-värden för första cirkeln o.s.v. Det finns 

även separata matriser för x, y och z-värden där kolumn 1 är första cirkelns värden 

o.s.v. Alla dessa koordinater utgå från detaljens centrum. Matlab kommer även att köra 

en grafisk print screen av dessa koordinater för en lätt överblick (se figur 3:2). 
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Figur 3:1 Verktygsvinkel 

 

Figur 3:2 Matlab print screen  

3.1.2.2 Koordinatimplementering 

Koordinatimplementeringen av de av Matlab-koden genererade koordinater kan sedan 

manuellt implementeras till industriroboten med den inbyggda funktionen offset. Med 

denna funktion programmeras hur mycket tool center point TCP ska förflyttas i X, Y 

och Z från nuvarande position. Vid användning av denna funktion måste man utgå från 

en fördefinierad känd punkt i geometrin som startpunkt. I mitt fall användes geometrins 

origo som startpunkt då de av Matlab genererade koordinaterna var så konstruerade. Då 

alla programmen kommer anropas via funktionen refpoint via huvudprogramet är inte 

delprogrammets origoplacering i rummet av betydelse vid programmeringen 

3.1.2.3 Program 

För att öka programmets flexibilitet och överblicksmöjlighet konstruerades så långt som 

möjligt under program som sedan kan anropas via huvudprogrammet (se Appendix 

Program). Med den inbygga funktion circle görs enkelt en cirkulär rörelse med ett max 

på < 360
o 

genom att
 
ange en startpunkt, radiepunkt och slutpunkt. 360

o
 går inte att ange 

för att cirkelrörelsen inte får ha samma start och slutpunkt i S3. För denna rörelse finns 

av tillverkaren ABB en rekommenderad max hastighet på 10 – 1200 mm/s beroende på 

cirkelns radie 2,5 – 400 mm för optimal noggrannhet (ABB, 1991). Med den inbyggda 

funktionen refpoint ändras enkelt anropat program. Den position som industriroboten 

har vid anropet är den offset som det anropade programmet får för de fördefinierade 

positionerna (ABB, 1991). För att maximera robotens potential används även 

funktionen position fine som gör att roboten måste nå det exakta koordinatet innan nästa 

programrad läses in. Denna funktion minskar dock även robotens produktionshastighet 

på grund av just detta. Detta för att det tar någon sekund längre för industriroboten att 

nå den exakta positionen i stället för att bara behöva vara i närheten av positionen. Det 

kommer även att resultera i att industriroboten stannar i positionen i någon millisekund 

som deformerar detaljen något. 

3.1.3 Ekonomi 

Alla ekonomiska ekvationer i detta stycke kommer från (Olsson, 2012). För att beräkna 

det nuvärde    en investering kan generera ekvation (3:3) behöver vi veta de 

potentiella inbetalningar   som detta kan generera. Dessa inbetalningar är alla 

kostnadsreduceringar som investeringen kan leda till. Kalkylränta   behöver även vara 
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känd som är den ränta som investerarna kräver för att motivera investeringen. 

Grundinvesteringkostnader   och investeringens potentiella ekonomiska livslängd    

behövs även för att beräkna nuvärdet. 

 

   ∑(
 

      
)

  

   

   

 

(3:3) 

Om projektet ska ställas mot ett annat investeringsalternativ kan nuvärdeskvoten    

vara av intresse. Detta visar vilken investering som har högst avkastningspotential per 

investerat kapital och beräknas med ekvation (3:4). 

 
   

  

 
 

 

(3:4) 

Av samma anledning kan ränta på investerat kapital   vara av intresse. Denna visar att 

om ränta på investerat kapital är högre än kalkylräntan kan investeringen vara 

motiverad. Detta värde beräknas enligt ekvation (3:5) 

 

∑(         )          

  

   

 

 

(3:5) 

Om investeraren har dålig likviditet eller av annan anledning måste prioritera vilka 

projekt som ska godkännas kan återbetalningstiden    behöva beräknas enligt 

ekvation (3:6) . 

 
   

 

 
 

 

(3:6) 

Alla dessa ekvationer blir bara riktlinjer för investerarna då det är svårt att sia om alla 

potentiella inbetalningar som en investering kan generera i framtiden. 

3.2 Resultat 

3.2.1 Verktygsdesign 

För att minimera verktygsproduktionens tidsåtgång 

valdes att maximera den utrustning som beställaren 

idag redan befogade över. Detta betydde att 

designutrymmet var begränsat till att använda den 

fästutrustning som redan existerade och spindel av 

modell Kress 1050 FME med ett varvtalsomfång av 

10 000-32 000 varv/min. Denna spindelchuck har en 

maximal öppning av 8 mm som minimerade utbudet 

av pinnfräsar. Efter rekommendationer av (Liljeby, 

2014) valdes en pinnfräs för aluminium (Specifikationer 

2P170-0700-NA H10F, 2014).  

Figur 3:3 Föreslaget 

verktyg 
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3.2.1.1 Lyftanordning 

För att dimensionera stackningsutrustning måste detaljernas massa    beräknas via 

ekvation (3:1) och då behövs EPDM densitet    på 1400 kg/m
3
 (Lamintes Trelleborg 

Elastomer, 2004). Ekvation (3:1) ger att detaljen M000643RA har en massa av 1,25 kg 

och detaljen M000641RA har en massa av 1,46 kg när genomföringarnas massa har 

subtraherats, som måste ta hänsyn till i val av supkoppar och vacuumtryck. Efter 

rekommendationer (Carlsson, 2014) valdes Vacuum Ejektor MIHF 4/60 med en 

effektivitet på 73 %. För att beräkna sugkoppens diameter med ekvation (3:2) behövs 

detaljens massa 1,25 – 1,46 kg, säkerhetsfaktor   på 2, undertryck   som är 73 % av 

lufttrycket 500 kPa, antalet sugkoppar   som valdes till 4 st.  

Sugkoppen ska då ha en minimum diameter på 4,7 - 5,1 mm. Den rekommenderade 

sugkoppen blev då KS-P 020-1/8 (Carlsson, 2014). Detta val resulterar att utrustningen 

teoretiskt bör kunna lyfta 23 kg på grund av att rekommenderad sugkopps diameter av 

20 mm. Slutgiltigt designförslaget blev enligt figur (3:3). 

3.2.2 Fräsning 

Då de teoretiska fräsekvationerna är utvecklade för metallbearbetning och inte elastiska 

material är fräsningsresultaten framtagna med trial and error. Det framkom av 

experimenten att den översta 1 mm av materialet har fräsen svårt att avlägsna på grund 

av gummits elastiska egenskaper (se figur 3:4). Detta för att den delen av materialet böjs 

vinkelrät mot fräsen och kan då inte beskäras. Små volymer av detta har enligt 

beställaren liten betydelse (Ekergård, 2014). Det framkom också att volymen av de 

kvarvarande gummiresterna kan minskas om industrirobotens rörelseriktning går i 

fräsens rotationsriktning (se figur 3:5). Experiment visar också att kylning av pinnfräsen 

inte behövs vid mindre volymer då pinnfräsen bara gjorde en temperaturökning av      

vid försök på M000643RA som är den detalj som flest frässpår. Denna 

temperaturökning fastställdes genom att mäta temperaturen före och direkt efter 

fräsningsdelen av detaljen med hjälp av en temperaturmätare som mäter via infraröd 

strålning. 

 

Figur 3:4 Kvarvarande gummi 

 

Figur 3:5 Rörelseillustration

Experimenten visar även att kraftig spånbildning uppkommer vid fräsningen och något 

behövs på verktyget för avlägsna spånet före stackning. För detta implementerades ett 

pneumatiskt utblås som riktades mot pinnfräsen. 
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3.2.2.1 Matningshastighet 3200 mm/min 

Experimenten visar att det går att utforma detaljerna i den teoretiska maximala 

matningshastigheten 3200 mm/min. Dock visar experimenten att den frästa ytan inte får 

optimal ytjämnhet trots att toleranserna kan uppnås. Det framkom även att krafterna i 

robotens rörelseriktning blir onödigt höga och befintlig utrustning som användes under 

experimenten (två tvingar) får svårt att vidhålla materialet i dennas ursprungliga 

position och måste därför förbättras. Det visar också att det kvarvarande materialets 

volym ökar vid hög matningshastighet.  

3.2.2.2 Matningshastighet 1000 mm/min 

Experimenten visar att matningshastighet av 1000 mm/min ger det bästa resultatet av de 

två undersökta både i detaljens yta och i volymen kvarvarande material.  

3.2.3 Programmering av industrirobot 

Resultatet av programmeringen och med de metoder som diskuterade i avsnitt 3.1.2 

Programmering kan ses i Appendix Program. 

3.2.4 Förslag celldesign 

För att föreslagen metod ska kunna implementeras i verkligheten behövs en celldesign 

som så långt som möjligt undviker att personal behöver beträda området. För detta 

behöver utrustning avlägsna spillet och industriroboten varje bearbetad detalj via 

verktyget, och placeras förslagsvis på ett transportband eller staplas på pall i cellen (se 

figur 3:4). Den metoden med pall i cellen medför dock att produktionen måste upphöra 

vid pallbyte samt att en fixtur finns för pallen så att dess position alltid blir den samma. 

 

Figur 3:4 Cellförslag 
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3.2.4.1 Laddning av arbetsbord 

Vid laddning av arbetsbordet monteras EPDM-duksrullen på en kullagrad rulle som 

fixerar duken och underlättar utmatningen. Det bör även finnas guiderullar på sidorna 

av arbetsbordet där ena är fast monterad och den andra fast monterad på ena sidan och 

fjäderbelastad på den andra sidan. Detta så att avståndet mellan rullarna successivt blir 

mindre och duken pressas mot den helt fixerade rullen (se figur 3:5). Detta så att duken 

inte laddas i en felaktig vinkel som skulle resultera i ett produktionsstopp. 

3.2.4.2 Frammatning 

För frammatning av duken matas den in mellan två fjäderbelagda transportband. Det 

nedre transportbandet är den som matar duken framåt via friktion och den övre bara 

pressar duken mot den nedre. För att underlätta laddningen av duken bör nedre 

transportbandet även vara längre än det övre (se figur 3:5) så att personal bara behöver 

lägga duken på den nedre. I bordets ändläge sitter en gränslägesbrytare som stoppar 

frammatningen av duken.  

3.2.4.3 Arbetsbord 

Det föreslagna arbetsbordet (se figur 3:5) har en yta av trä för att skydda då pinnfräsen 

behöver fräsa igenom hela materialet. Trä ytan kommer dock bara att bearbetas vid 

första körningen då utarbetad detalj alltid kommer att ha samma placering på bordet. Då 

EPDM duken inte är helt rak utan deformerad av att ha vart ihoprullad under längre tid 

och för att kunna fixera när sista 1 m av duken ska bearbetas måste någon fixering 

utformas. Ett förslag skulle kunna vara sugkoppar monterat i bordets undersida som en 

fixtur och pneumatisk kolv har upp till materialet för anläggning av sugkopparna. 

Fixturen kan sedan dra sugkopparna ner till arbetsytan. En eventuellt bättre metod kan 

vara att industriroboten trycka ner duken till sugkoppen via stackningsverktyget. Båda 

metoderna kommer troligen att resultera i att sugkopparna och bord kommer att behöva 

rensas från frässpån före varje frammatning. Detta skulle eventuellt kunna utföras av 

den pneumatiska utblås som verktyget utrustades med. 

 

Figur 3:4 Arbetsbord 
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Efter att industriroboten har bearbetat materialet och avlägsnat aktuella detaljer fräser 

roboten av materialet längs med bordet. Detta så att en pneumatisk kolv eller dylikt vid 

arbetsbordet kan avlägsna spillmaterialet från cellen genom att skjuta överblivet 

material längs bordet ut ur cellen (se figur 3:4) 

3.2.5 Resultat 

Resultatet av den experimentella delen visar att dessa detaljer är fullt möjliga att 

tillverka utifrån beställarens specifikationer.  

En provfräsning av detalj M000641RA visar att diametern Dy ligger inom toleransen 

med en avvikelse på 1 mm från riktvärdet. Diametern Di ligger också inom 

specifikationen med en avvikelse av 0,3 mm från riktvärdet (se Appendix Resultat 

M000641RA). Provkörning av en detalj visar även att detaljen får en cykeltid av 

minimum 2,7 min med stackning av detaljen.  

Provfräsning av detalj M000643RA visar att diametern Dy ligger inom toleransen med 

en avvikelse på 1,5 mm från riktvärdet. Diametern Di ligger också inom specifikationen 

med en avvikelse av 0,5 mm från riktvärdet. Detaljens genomföringar Dg ligger även de 

inom toleransen med an avvikelse av 0,3 mm från riktvärde (se Appendix Resultat 

M000643RA). Provkörningen visar även att denna detalj får en minimal cykeltid av 

6,4 min med stackning av detaljen. Detta betyder att den specificerade totala volymen 

kan uppnås på minimum 77 min med industriroboten och rekommenderad 

produktionsmetod. 

Det har även gjorts en del provfräsningar av detalj M000643RA i cellplast som via 

okulär kontroll med skalenlig ritning av detaljen visar att upprepningsnoggrannheten är 

god. 

Då den lägre matningshastigheten för fräsning användes blev även det överblivna 

gummit som fräsen hade problem med att beskära minimal. Den lägre 

matningshastigheten genererade även en slätare yta än den högre (se Appendix 

Resultat). 

Då inte maximala hastigheten för industrirobotens rörelser användes vid förflyttningen 

mellan fräspunkterna (ca 0,5 % av maximal förflyttningshastighet för en maximal 

koordinatnoggrannhet) finns potential för att minska detaljernas cykeltider om behov 

uppstår. Cykeltiden kan maximalt sänkas med 12 % av nuvarande tider då det är den 

faktiska tid som industriroboten använder för fräsning med nuvarande 

matningshastighet.
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3.2.6 Ekonomi 

3.2.6.1 Nulägeskostnad  

Nulägeskostnaden är uppskattad på den genomsnittliga tiden för en detalj med 

kringarbete. Denna tid är uppskattad till 10 min/detalj (Ekergård, 2014). Detta skulle ge 

en lönekostnad för varje detalj enligt tabell (3:1).  

Tabell 3:1 Lönekostnad per detalj idag 

Lön industriarbetare  180 kr/tim 

Arbetsgivaravgift 2014 31,42 % 

Kostnad 237 kr/tim 

Tid per detalj 10 min 

Lönekostnad per detalj 40 kr 

 

Eftersom den produktion som efterfrågas är på 81 detaljer/dygn och en snitt tid på 

10 min/detalj, resulterar det i en produktionstid av 13,5 tim/dygn, om man även antar en 

kostnad för lokal på 2900 kr/m
2
 per år som är för dyraste geografin (Gehlin, 2014) och 

en använd golvyta på 10 m
2
 (Ekergård, 2014) i nuläget. Detta resulterar det i en 

produktionskostnad på 3 273kr/dygn med ett snitt på 226 arbetsdagar per år med 

nuvarande produktionsmetod enligt tabell (3:3). 

3.2.6.2 Investeringskostnad 

För att beräkna investeringskostnaden användes den kostnad som industriroboten för 

denna rapport hade. Den hade ett anskaffningsvärde av 25 000 kr (Hultman, 2014) då 

denna är begagnad och av gammal modell S3. Den säkerhetsutrustning som även 

använts för uppgiften hade ett anskaffningsvärde på 20 000 kr (Hultman, 2014). Man 

kan då anta att det bör gå att införskaffa dessa till samma pris av nästa. Verktyg som 

användes för experimentet har en kostnad på 5739 + fabrikationskostnad och får en 

uppskattad kostnad av 15 000 kr. Detta verktyg bör även kunna användas för produktion 

men klarar då inte av stora volymökningar utan kylning. Installationsarbetet med 

programmering är uppskattat till 160 tim och med en lönekostnad på 180 kr/tim + 

arbetsgivaravgift på 31,42 %. Då enbart transportbanden har en uppskattad 

tillverkningskostnad på 150 000 kr (Josefsson, 2014) är det inte orimligt att anta att hela 

arbetsbordet får en tillverkningskostnad på 250 000 kr. Man kan även anta att det finns 

andra omkostnader som tid för inköp med mera som uppskattas till ett påslag av 100 % 

av föregående kostnader (Pernestål, 2014) och blir då 343 tkr. Den föreslagna 

robotcellen (se figur 3:4) skulle få en uppskattad investeringskostnad på ca 686 tkr 

enligt tabell (3:2). 
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Tabell 3:2 Investeringskostnad 

IRB 6000 25 tkr 

Verktyg 15  tkr 

Säkerhet 20  tkr 

Installation 38  tkr 

Arbetsbord 250 tkr 

Övrigt 343  tkr 

Summa 686 tkr 

 

3.2.6.3 Investeringsmotivering 

Då man teoretiskt bör kunna få ut 175 detaljer per EDPM duk skulle utrustningen bara 

behöva assistans varannan dag (med nuvarande produktionsspecifikationen) med att 

ladda en ny duk, tömma sopor, starta utrustningen och byte av eventuell pall m.m. 

Denna tid uppskattas till 30 min/dygn och skulle resultera i en lönekostnad på 

118 kr/dygn. Med en använd golvyta på 25 m
2
 det uppskattade priset 2900 kr/m

2
 per år 

(Gehlin, 2014) och med ett 365 dagar per år blir lokalkostnaden 199 kr/dygn. Om man 

även antar att industriroboten skulle konstant använda sin maximala effekt av 11 kW, 

ett pris på 1 kr/kWh (som är vanligt förekommande med nätavgift) och att behöver gå 

hela arbetsdagen skulle det leda till en energikostnad av 99 kr/dygn. Om man även tar 

hänsyn till att utrustningen behöver service 1 ggr om året eller efter 4000 tim (ABB, 

1991) för roboten, man antar samma intervall för övrig utrustning, att det tar 

uppskattningsvis 10 tim för komplett service med en timkostnad av 800 kr/tim, att det 

skulle förbruka delar m.m. för 10 000 kr resulterar det i en kostnad av 80 kr/dygn, detta 

skulle då betyda att investeringen har en potentiell kostnadsreduktion på 2777 kr/dygn.  

(se tabell 3:3). 

Tabell 3:3 Möjlig Produktionskostnadsreducering per dag 

Kostnad i dag 

  Arbetskostnad 3 194 kr/dygn 

Utnyttjad golvyta 10 m
2
 79 kr/dygn

 

Energikostnad 0,00 kr/dygn 

Service 0,00 kr/dygn 

Summa produktionskostnad i dag 3 273 kr/dygn 

   

Efter investering 

  Arbetskostnad 118 kr/dygn 

Utnyttjad golvyta 25 m
2 

199 kr/dygn
 

Energikostnad 99 kr/dygn 

Service 80 kr/dygn 

Summa produktionskostnad efter investering 492 kr/dygn 

   

Summa kostnadsreducering 2 777 kr/dygn 
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Detta skulle ge en återbetalningstid på 1,09 år ekvation (3:6) om man antar ett snitt på 

226 arbetsdagar per år. Om man även skulle anta en livslängd av utrustningen på 5 år 

skulle det generera en ränta på investerat kapital på 83 % ekvation (3:5). Det skulle även 

generera ett nuvärde på 1 693 tkr enligt ekvation (3:3). Det skulle även generera en 

nuvärdeskvot på 247 % enigt ekvation (3:4). Se tabell 3:4. 

Tabell 3:4 Specificering av nyckeltal 

Investeringskostnad 686 tkr 

Minskad lönekostnad 628 tkr/år 

Ekonomisk livslängd 5 år 

Kalkylränta 10 % 

Nuvärde 1 693 tkr 

Nuvärdeskvot 247 % 

Återbetalningstid 1,09 år 

Ränta på investering 83 % 
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4 Diskussion 
Man kan även diskutera de etiska och filosofiska aspekterna av att implementera 

industrirobotar i produktionen. Detta är dock något som jag inte tänker diskutera 

ingående här utan man kan bara konstatera att industrirobotar är något som måste 

implementeras i Svensk industri. Detta för att Svensk industri ska kunna konkurrera på 

en global marknad men även för att minimera de förslitningsskador som personal får av 

enformiga och tunga arbetssysslor. Dessa sysslor är även de som är mest lämpade för 

industrirobotar i dag. 

Man kan även diskutera om en industrirobot av programvara S3 verkligen uppfyller 

specifikationen om flexibilitet då den är både omständig och ofullständig att 

programmera som till vis del hindrar den fulla flexibilitet som en industrirobot skulle 

kunna medföra. 

4.1 Resultat 
För resultat se Appendix Resultat där det finns foto på detaljerna, olika moment m.m. 

4.1.1 Förstudie 

Det bör tilläggas att denna förstudie är till stor del baserad på allmänt känd kunskap och 

de ekvationer som kapitlet behandlar. Detta på grund av experters förståeliga ovilja att 

sprida ut företagens kunskaper.  

4.1.2 Genomförande 

Då resultaten bara är baserade på provfräsningar av en detalj av vardera kommer nog ett 

spann på resultatet att uppkomma vid flera provfräsningar. Detta kunde inte utföras då 

den mängd gummiduk som fans tillgänglig för experiment bara räckte till en av vardera 

detalj. Det var även svårt att med större säkerhet mäta detaljerna. Detta beror på att 

gummi är ett elastiskt material som ökar kraven på den mätutrustning som krävs. Men 

då detaljernas toleranser är höga beslutades att ett digitalt skjutmått var tillräckligt 

noggrann för uppgiften.  

Den stora skillnaden mellan detaljernas uppmäta avvikelser (se Appendix Resultat) 

beror med störst sannolikhet på industrirobotens upprepningsnoggrannhet av 0,5 mm 

(ABB, 1991). För om inte anropande program har kommit tillbaka till det exakta origo 

när nästa program anropas kommer felet att föras vidare och byggas på genom 

efterkommande programdelar. Detta kommer heller aldrig att rättas till på grund av att 

refpoint användes för att konstruera programdelarna.   

Det gjordes även 10 st provfräsning av detalj M000643RA i cellplast för att utvärdera 

upprepningsnoggrannheten. Men då dessa var ännu mer svårmätta på grund av 

materialets porösa uppbyggnad gjordes bara en okulär kontroll av dessa med hjälp av en 

skalenlig utskrift av detaljen. Denna visade att större serier troligen går att producera 

men bör kontrolleras men en större serie i korrekt material. 
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Detaljernas cykeltider kommer även att ändras då dessa är baserade på en detalj. Detta 

för att 7 st detaljer kan utarbetas från en 2 m duk och industriroboten kommer att få 

transportera detaljerna längre sträcka för att kunna lämna detaljen. Det kommer även att 

tillkomma en ställtid då arbetsbordet görs kör klart för nästa duk del då spill behandlas 

m.m. 

4.2 Programmering 
Programmeringen hade kunnat underlättas om verktyget hade designats så att alla plan 

haft samma orientering. Men då detta inte var fallet implementerades en funktion i 

Matlab-koden där användare kan skriva den vinkel som det är mellan önskat XY-plan 

och robotens XY-plan. Programmeringen hade även underlättats mycket med en nyare 

programvara än S3 då fler funktioner finns integrerade i en sådan programvaran som 

tester i Robotstudio (ABB Robotstudio, 2014) visade. Med nyare programvara hade 

även funktionen att kunna simulera och programmera roboten i programmet 

Robotstudio funnits som fanns tillgängligt från början. Det var även en brist i 

programvaran att man inte kunde programmera in koordinaten manuellt utan var 

hänvisad att använda joystick eller offset från befintligt koordinat och utanförliggande 

mätinstrument. Detta skulle kunna kringgås till viss del med införskaffandet av 

programmet Sport S3 (Sport S3 Simplified Programming Of Robots, 2014) där de 

exakta koordinaterna kan implementeras. Men då programmet blev redo för användning 

4 arbetsdagar före projektets slut (på grund av leveranstid m.m.) fanns det inte tid, trots 

att Matlab-koden var utformad för att användas med just detta program. 

4.3 Fräsning 
Ett problem under fräsningen var kombinationen av att pinnfräsen har ett maximalt 

fräsdjup av 28 mm, svårt att ha ett konstant djup under hela programmet som förklaras i 

4.1.2 Genomförande och att gummit kan deformeras ner i det underliggande träskyddet. 

Detta resulterade i att detaljerna inte blev helt genom bearbetad. Detta kan dock lösas 

genom att använda en fräs med större fräsdjup (Specifikationer 2P170-0800-NA H10F, 

2014). 

Ett annat problem var att fräsen inte kunde avlägsna allt material i frässpåret. Detta för 

EPDM elastiska egenskaper som resulterade i att översta 1 mm av materialet böjdes 

vinkelrätt mot pinnfräsen och då inte kunde beskäras. Detta var dock inget problem 

enligt beställaren. Det finns häller ingen bra lösning på problemet då det ända som 

skulle kunna lösa problemet är att begränsa gummits flexibla utrymme med ett hårt 

material. Denna lösning kommer då att förstöra pinnfräsen då mallens frässpår måste ha 

exakt pinnfräsens diameter för att kunna begränsa gummits flexibla utrymme och detta 

klarar inte industrirobotens upprepningsnoggrannhet av. 

Det var även ett problem att den innersta spillbiten som definierades av Di inte satt fast 

då fräsen gick in och ut ur frässpåret genom origo för att inte deformera detaljen. När 

fräsen hade fräst löst spillbiten roterade den i detaljen som resulterade i att spåret 

tillbaka till origo hade förflyttats. När nu fräsen måste göra nytt spår till origo restes 

spillbiten upp och blockerade spindeln. Detta är något som måste tas hänsyn till vid 
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placering av arbetsbordets sugkoppar. Detta problem kan eventuellt undvikas då det inte 

är nödvändigt att penetrera materialet utanför frässpåret, då den deformering som 

uppstår inte är av funktionsmässig betydelse för detaljens enligt produktionsansvarig 

hos beställaren (Ekergård, 2014) 

4.4 Celldesign 
Då resultatet av fräsningarna var av högsta prioritet investerades inte stor tid i att 

utveckla cell och arbetsbord. Detta återspeglas i arbetsbordets höga 

tillverkningskostnader 250 tkr. Detta resulterar i att arbetsbordet får en oskäligt hög del 

av investeringskostnaderna. Det är därför även mycket troligt att ett billigare arbetsbord 

går att utveckla. 

4.5 Ekonomi 
Då det inte är känt vilka kriterier som beställaren har för att motivera sina investeringar 

kan det bara diskuteras runt dessa siffror i tabell 3:4 generellt. Med en ränta på 

investering på 83 % visar att investeringen är välmotiverad då alla investeringar över 

kalkylräntan kan anses som goda investeringar. Återbetalningstiden av 1,09 år visar att 

investeringen är välmotiverad även om beställaren skulle ha likviditetsproblem och är i 

behov av att prioritera sina investeringar. 

Men som visades i avsnitt 3.1.3 Ekonomi är dessa siffror bara riktlinjer för att motivera 

investeringarna då det år svårt att uppskatta alla kostnadsreduceringar eller 

kostnadsökningar som en investering kan generera. Men genom att sätta energikostnad 

och service av nuvarande utrustning till 0 kr/dygn och en övrig investeringskostnad till 

343 tkr bör presenterade siffror inte vara överdrivet positiva. 

4.6 Rekommendationer framtida studier 
Det kan vara av intresse att göra en ingående utvärdering av programmet Sport S3 

(Sport S3 Simplified Programming Of Robots, 2014) som ska kunna underlätta 

programmeringen av industrirobotar av typ S3.  

Med nyare programvara än S3 finns möjlighet att använda t.ex. Robot Master 

(Robotmaster CAD/CAM FOR ROBOTS, 2014) som är specifikt framtaget för dylika 

applikationer. Denna programvara skulle kraftigt kunna reducera programmeringstiden 

samt öka industrirobotens flexibilitet. Denna investering kan dock generera en oskäligt 

hög investeringskostnad om detaljernas design inte kommer att ändras.  

Man bör även göra en större serie av detaljerna i specificerat material för att se om 

toleranserna kan upprätthållas för ett större antal exemplar. Detta är även av intresse att 

göra detta för att se om använd spindel klarar en större volym detaljer då man vid 

provkörningarna kunde höra att spindeln var utsatt för en hög belastning. 

Det kan även vara av intresse att upprepa detta försök med en nyare, svagare 

industrirobot med högre exakt noggrannhet då de krafter som robotarmen var utsatt för 
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var minimala vid låg matningshastighet. Detta för att S3 är en utgången modell och 

delar och service kan bli ett problem i framtiden.  

Möjligheten att använda industriroboten i flera moment av bör även utredas då man bara 

använder 77 min plus kring moment för nuvarande produktionsvolym.  

Det är även av intresse att undersöka möjligheten av vattenskärning med industrirobot 

då denna metod inte är helt utred i denna rapport. 

Det bör även göras en praktisk utvärdering av föreslaget arbetsbord där sugkopparna 

och dess placering utvärderas. Detta då sugkopparna kanske inte klarar att böja och 

hålla kvar duken. Extern utrusning kan behövas som kan pressar ner duken hårdare samt 

öka friktionen mellan duk och bord.
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5 Slutsats 
Slutsatsen är att förstudien visar att gummidetaljerna kan tillverkas av specificerad 

utrustning med både vattenskärning och fräsning. Den produktionsmetoden som 

rekommenderas är dock fräsning på grund av den högre flexibiliteten i detaljens 

utförande. 

Den experimentella delen visar att alla av beställaren angivna specifikationer kan 

uppnås med fräsning och föreslagen celldesign. Den visar även att projektet har 

potential att bli en god ekonomisk investering. Experimenten visar även att flera tester 

bör utvärderas innan en implementering i produktionen kan rekommenderas. 
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Appendix 

Matlab-kod 
clear all 
  

borr_d = 7; % Fräsens diameter 

punkter = 20; % Antalet punkter som cirkeln ska delas i 
genom = [(9-borr_d)/2 XXX]; % Diametern, antalet genomföringar 

r = [(XXX+borr_d)/2 (XXX-borr_d)/2]; % Yttre och inre cirkel diameter 

verktyg = 180-119.28; % Verktygets XY-plans vinkel mot robotens XY-plan 
r1 = [XXX XXX]; % Diametern som genomföringar ska fördelas efter 

offset_x = [0 0]; % Offset i x-led för yttre och inre cirkelns origo 
offset_y = [0 0]; % Offset i y-led för yttre och inre cirkelns origo 

  

i = 0; 

while i < genom(2) 

    i = i + 1; 

    r(i+2) = genom(1); % Förlänger r med genomföringarna 
end 

     

offset_v = (2*pi)/((length(r)-2)/length(r1)); % Vinkeln som genomföringarna ska fördelas efter 
  

i = 0; 

while i < (length(r)-2) 
    i = i + 1; 

    if i <= ((length(r)-2)/length(r1)) 

        offset_x(i+2) = (r1(1)*cos(i*offset_v))*sin((verktyg*pi)/180); % Skapar genomföringarna r1(1) offset koordinat i x-led 
        offset_y(i+2) = r1(1)*sin(i*offset_v); % Skapar genomföringarna r1(1) offset koordinat i y-led 

        offset_z(i+2) = (r1(1)*cos(i*offset_v))*cos((verktyg*pi)/180); % Skapar genomföringarna r1(1) offset koordinat i z-led 

    end 
     if i > ((length(r)-2)/length(r1)) 

        offset_x(i+2) = (r1(2)*cos(i*offset_v))*sin((verktyg*pi)/180); % Skapar genomföringarna r1(2) offset koordinat i x-led 

        offset_y(i+2) = r1(2)*sin(i*offset_v); % Skapar genomföringarna r1(2) offset koordinat i y-led 
        offset_z(i+2) = (r1(2)*cos(i*offset_v))*cos((verktyg*pi)/180); % Skapar genomföringarna r1(1) offset koordinat i z-led 

     end 

end 
  

  

v = (2*pi)/punkter; % Vinkeln mellan koordinaten 
i = 0; 

 

while i < length(r) 
    i = i +1; 

    j = 0; 

    while j < punkter 
        c(j+1,(i*3)-2) = offset_x(i)+(r(i)*cos(j*v))*sin((verktyg*pi)/180); % Skapar alla cirklars koordinat i x-led 

        c(j+1,(i*3)-1) = offset_y(i)+(r(i)*sin(j*v)); % Skapar alla cirklars koordinat i y-led 

        c(j+1,i*3) = offset_z(i)+(r(i)*cos(j*v))*cos((verktyg*pi)/180); % Skapar alla cirklars koordinat i z-led 
        j = j + 1; 

    end 

    c(punkter+1,(i*3)-2) = c(1,(i*3)-2); % Läger till sista värdet till första värdet för x 
    c(punkter+1,(i*3)-1) = c(1,(i*3)-1); % Läger till sista värdet till första värdet för y 

    c(punkter+1,i*3) = c(1,i*3); % Läger till sista värdet till första värdet för z 

  

    x(1:punkter+1,i) = c(1:punkter+1,(i*3)-2); % Separerar alla x-värden 

    y(1:punkter+1,i) = c(1:punkter+1,(i*3)-1); % Separerar alla y-värden 

    z(1:punkter+1,i) = c(1:punkter+1,i*3); % Separerar alla z-värden 
end 

  

plot3 (x,y,z); 
grid on 

axis([min(c(:))  max(c(:)) min(c(:))  max(c(:)) min(c(:))  max(c(:))]); % Sätter axel-värdena 
xlabel ('X'); ylabel ('Y'); zlabel ('Z'); 
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S3 Program 
Output 8 Spindel 

Output 9 Kylning och spånavlägsnande 

Output 10  Sugkoppar 

Output 11  Extra sugkopp 1 

Output 12 Extra sugkopp 2 

Program 1 Genomföring M000643RA 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 

20 TCP 0 

30 RECT COORD 
40 POS V=10.0% REFPOINT ON X=2375.00 Y=2014.25 Z=2450.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

50 POS V=10.0% FINEC X=2374.75 Y=2014.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0764 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

60 SET OUTP 9 DELAY 0.00 S 
70 POS V=5.0% FINEC X=2374.50 Y=2015.50 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

80 POS V=10.0% FINEC X=2376.75 Y=2017.25 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

90 POS V=10.0% CIRCLE X=2372.50 Y=2017.75 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
100 POS V=10.0% FINEC X=2372.25 Y=2013.50 Z=2390.50 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

110 POS V=10.0% CIRCLE X=2376.50 Y=2013.00 Z=2390.50 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

120 POS V=10.0% FINEC X=2376.75 Y=2017.25 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
130 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -2.50 DZ = -1.50  

140 POS V=50.0% FINEC X=2375.00 Y=2014.25 Z=2450.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

150 RESET OUTP 9 DELAY 0.00 S 
160 POS V=50.0% FINEC X=2375.00 Y=2014.50 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0764 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

170 RETURN 

Program 2 Innerradie M000641RA 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 
20 TCP 0 

30 RECT COORD 

40 POS V=10.0% REFPOINT ON X=2375.00 Y=2014.25 Z=2450.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
50 POS V=10.0% FINEC X=2374.75 Y=2014.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0764 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

60 SET OUTP 9 DELAY 0.00 S 

70 POS V=5.0% FINEC X=2374.50 Y=2015.50 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

80 POS V=10.0% FINEC X=2376.75 Y=2017.25 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

90 POS V=10.0% CIRCLE X=2372.50 Y=2017.75 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

100 POS V=10.0% FINEC X=2372.25 Y=2013.50 Z=2390.50 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
110 POS V=10.0% CIRCLE X=2376.50 Y=2013.00 Z=2390.50 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

120 POS V=10.0% FINEC X=2376.75 Y=2017.25 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

130 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -2.50 DZ = -1.50  
140 POS V=50.0% FINEC X=2375.00 Y=2014.25 Z=2450.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0763 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

150 RESET OUTP 9 DELAY 0.00 S 

160 POS V=50.0% FINEC X=2375.00 Y=2014.50 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0764 Q3=0.2394 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
170 RETURN  

Program 3 Innerradie M000643RA 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 

20 TCP 0 
30 RECT COORD 

40 POS V=10.0% REFPOINT ON X=2374.75 Y=2014.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

50 POS V=50.0% FINEC X=2374.75 Y=2014.00 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
60 SET OUTP 9 DELAY 0.00 S 

70 POS V=5.0% FINEC X=2374.25 Y=2015.00 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

80 POS V=10.0% FINEC X=2467.50 Y=2092.25 Z=2391.25 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
90 POS V=10.0% CIRCLE X=2297.25 Y=2108.25 Z=2393.25 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=65 

100 POS V=10.0% FINEC X=2281.50 Y=1938.00 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

110 POS V=10.0% CIRCLE X=2451.75 Y=1922.00 Z=2388.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=31 
120 POS V=10.0% FINEC X=2467.50 Y=2092.25 Z=2391.25 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

130 POS V=50.0% FINEC X=2374.25 Y=2015.00 Z=2390.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

140 POS V=50.0% FINEC X=2374.75 Y=2014.00 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
150 RESET OUTP 9 DELAY 0.00 S 

160 POS V=10.0% PATH X=2374.75 Y=2014.00 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

170 RETURN 
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Program 4 Ytterradie M000643RA 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 
20 TCP 0 

30 RECT COORD 

40 POS V=10.0% REFPOINT ON X=2374.75 Y=2014.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
50 POS V=50.0% FINEC X=2374.75 Y=2014.00 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

60 SET OUTP 9 DELAY 0.00 S 

70 POS V=50.0% FINEC X=2588.00 Y=2190.75 Z=2451.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
80 POS V=5.0% FINEC X=2587.50 Y=2191.75 Z=2391.50 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

90 POS V=10.0% FINEC X=2572.00 Y=2179.00 Z=2391.50 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

100 POS V=10.0% CIRCLE X=2210.25 Y=2212.75 Z=2395.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=65 
110 POS V=10.0% FINEC X=2176.50 Y=1851.00 Z=2390.25 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

120 POS V=10.0% CIRCLE X=2538.25 Y=1817.25 Z=2386.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=31 

130 POS V=10.0% FINEC X=2572.00 Y=2179.00 Z=2391.50 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
140 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 17.50 DZ = 9.75  

150 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -29.50 DZ = 52.50  

160 POS V=50.0% FINEC X=2374.75 Y=2014.00 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
170 RESET OUTP 9 DELAY 0.00 S 

180 POS V=50.0% FINEC X=2374.75 Y=2014.00 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

190 RETURN 

Program 5 Ytterradie M000641RA 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 

20 TCP 0 

30 RECT COORD 
40 POS V=10.0% REFPOINT ON X=2374.75 Y=2014.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

50 POS V=50.0% FINEC X=2374.50 Y=2013.75 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

60 SET OUTP 9 DELAY 0.00 S 
70 POS V=50.0% FINEC X=2595.50 Y=2196.75 Z=2452.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

80 POS V=5.0% FINEC X=2595.00 Y=2197.75 Z=2391.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

90 POS V=10.0% FINEC X=2579.50 Y=2185.00 Z=2391.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
100 POS V=10.0% CIRCLE X=2203.75 Y=2220.25 Z=2396.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=65 

110 POS V=10.0% FINEC X=2168.75 Y=1844.50 Z=2390.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

120 POS V=10.0% CIRCLE X=2544.50 Y=1809.25 Z=2385.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=31 
130 POS V=10.0% FINEC X=2579.50 Y=2185.00 Z=2391.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

140 POS V=50.0% FINEC X=2594.75 Y=2197.50 Z=2392.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 

150 POS V=50.0% FINEC X=2595.25 Y=2196.25 Z=2452.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 
160 POS V=50.0% FINEC X=2374.25 Y=2013.50 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 

170 RESET OUTP 9 DELAY 0.00 S 

180 POS V=50.0% FINEC X=2374.00 Y=2013.50 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 
190 RETURN 

Program 6 Hålbild M000641RA 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 

20 TCP 0 
30 RECT COORD 

40 POS V=10.0% REFPOINT ON X=2374.75 Y=2014.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

50 POS V=50.0% FINEC X=2374.00 Y=2013.50 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 
60 CALL PROG 2  

70 POS V=50.0% FINEC X=2374.00 Y=2013.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 

80 CALL PROG 5  
90 POS V=50.0% FINEC X=2374.00 Y=2013.50 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 

100 RETURN 

Program 7 Hålbild M000643RA 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 

20 TCP 0 
30 RECT COORD 

40 POS V=10.0% REFPOINT ON X=2373.00 Y=2014.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

50 POS V=50.0% FINEC X=2374.00 Y=2013.50 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 
60 CALL PROG 3  

70 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 92.50 DY = 106.00 DZ = 51.75  

80 CALL PROG 1  
90 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 43.00 DY = 49.50 DZ = 24.25  

100 CALL PROG 1  
110 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -4.75 DY = -155.50 DZ = -2.50  

120 CALL PROG 1  

130 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 61.00 DZ = 34.25  
140 CALL PROG 1  

150 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -99.25 DY = -107.50 DZ = -55.75  

160 CALL PROG 1  
170 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 43.00 DY = -49.50 DZ = 24.25  

180 CALL PROG 1  
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190 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -135.50 DY = 5.50 DZ = -76.00  

200 CALL PROG 1  

210 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DY = -70.00  

220 CALL PROG 1  
230 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -92.50 DY = 114.00 DZ = -51.75  

240 CALL PROG 1  

250 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -43.00 DY = -49.50 DZ = -24.25  
260 CALL PROG 1  

270 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 4.75 DY = 155.50 DZ = 2.50  

280 CALL PROG 1  
290 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -61.00 DZ = -34.25  

300 CALL PROG 1  

310 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 99.25 DY = 106.00 DZ = 55.75  
320 CALL PROG 1  

330 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -43.00 DY = 49.50 DZ = -24.25  

340 CALL PROG 1  
350 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 135.50 DY = -5.50 DZ = 76.00  

360 CALL PROG 1  

370 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DY = 70.00  
380 CALL PROG 1  

390 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DY = -220.00  

400 CALL PROG 4  
410 POS V=50.0% FINEC X=2373.75 Y=2013.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 

420 POS V=50.0% REFPOINT OFF X=2373.75 Y=2013.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 

430 RETURN 

Program 8 Spånrensning 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 
20 TCP 0 

30 RECT COORD 
40 POS V=10.0% REFPOINT ON X=2374.75 Y=2014.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0765 Q3=0.2393 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

50 POS V=50.0% FINEC X=2373.75 Y=2013.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0766 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 

60 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = -241.50 DY = -267.00 DZ = -135.50  
70 SET OUTP 9 DELAY 0.00 S 

80 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DY = 534.00  

90 RESET OUTP 9 DELAY 0.00 S 
100 POS V=50.0% FINEC X=2373.75 Y=2013.25 Z=2451.00 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2393 Q4=0.3306 HANDPOS=1 

110 RETURN 

Program 9 Avlägsna detalj 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 

20 TCP 0 
30 RECT COORD 

40 POS V=50.0% REFPOINT ON X=2373.25 Y=2014.00 Z=1410.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2391 Q4=0.3308 HANDPOS=1 

50 POS V=50.0% FINEC X=2373.25 Y=2014.00 Z=1410.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2391 Q4=0.3308 HANDPOS=1 
60 POS V=50.0% FINEC X=2286.00 Y=2095.50 Z=1856.25 Q1=0.6456 Q2=0.6515 Q3=0.2710 Q4=0.2921 HANDPOS=1 

70 POS V=50.0% FINEC X=2286.00 Y=2095.50 Z=1321.50 Q1=0.6456 Q2=0.6515 Q3=0.2710 Q4=0.2921 HANDPOS=1 

80 SET OUTP 10 DELAY 0.00 S 
90 SET OUTP 11 DELAY 0.00 S 

100 SET OUTP 12 DELAY 0.00 S 

110 WAIT 1.00 S 
120 POS V=50.0% PATH X=2286.00 Y=2095.50 Z=1886.75 Q1=0.6456 Q2=0.6515 Q3=0.2710 Q4=0.2921 HANDPOS=1 

130 POS V=100.0% PATH X=3000.00 Y=690.75 Z=1887.00 Q1=0.7001 Q2=0.6970 Q3=0.1099 Q4=0.1095 HANDPOS=1 

140 RESET OUTP 10 DELAY 0.00 S 
150 RESET OUTP 11 DELAY 0.00 S 

160 RESET OUTP 12 DELAY 0.00 S 

170 WAIT 1.00 S 

180 POS V=100.0% FINEC X=2373.25 Y=2014.00 Z=1410.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2391 Q4=0.3308 HANDPOS=1 

190 POS V=50.0% FINEC X=2373.25 Y=2014.00 Z=1410.75 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2391 Q4=0.3308 HANDPOS=1 
200 RETURN 

Program 10 Huvudprogram M000641RA 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 

20 TCP 0 

30 RECT COORD 
40 POS V=50.0% FINEC X=2373.00 Y=2014.00 Z=1452.25 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2391 Q4=0.3308 HANDPOS=1 

50 CALL PROG 6  

60 CALL PROG 8  
70 CALL PROG 9  

80 POS V=10.0% REFPOINT OFF X=2373.00 Y=1653.00 Z=2659.00 Q1=0.9098 Q2=-0.0760 Q3=0.2401 Q4=0.3300 HANDPOS=1 

90 POS V=50.0% FINEC X=2373.00 Y=2013.50 Z=2315.25 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2391 Q4=0.3307 HANDPOS=1 
100 RETURN 
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Program 11 Huvudprogram M000643RA 
10 V = 100 MM/S MAX = 300 MM/S 
20 TCP 0 

30 RECT COORD 

40 POS V=50.0% FINEC X=2373.00 Y=2014.00 Z=1452.25 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2391 Q4=0.3308 HANDPOS=1 
50 CALL PROG 7  

60 CALL PROG 8  

70 CALL PROG 9  
80 POS V=10.0% REFPOINT OFF X=2373.00 Y=1653.00 Z=2659.00 Q1=0.9098 Q2=-0.0760 Q3=0.2401 Q4=0.3300 HANDPOS=1 

90 POS V=50.0% FINEC X=2373.00 Y=2013.50 Z=2315.25 Q1=0.9097 Q2=-0.0767 Q3=0.2391 Q4=0.3307 HANDPOS=1 

100 RETURN 

Resultat M000641RA 

 

Figur 1 Resultat i mm från riktvärdet 
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Resultat M000643RA 

 
 Figur 2 Resultat i mm från riktvärdet 
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Resultat 

 

Figur 3 Resultat direkt efter fräsning 

 

Figur 5 Resultat fräsyta 

 

Figur 4 Resultat efter spillrensning 

 

Figur 6 Symptom då frässpåret används 

för penetrering 
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Figur 7 Färdig detalj M000641RA 

 

Figur 8 Färdig detalj M000643RA 
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Figur 9 Verktyg monterat på industrirobot 
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Figur 10 Fräsning 

 

Figur 11 Stackning 


