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 Sammanfattning 
 

Förstudien behandlar möjligheterna till att utföra skärande bearbetning med hjälp av en 

industrirobot. I denna studie har en testcell byggs upp, med en ABB IRB 1600 (anpassad för 

materialhantering) för att göra inledande försök för att utforma riktlinjer inför tester med en 

robot anpassad för bearbetning. Denna studie är en förstudie för det framtida Robot Application 

Centre’s pilotprojekt. 

 

Industriroboten är flexibel i både arbetsområde och arbetsuppgifter och kan därför vara ett 

konkurrenskraftigt alternativ till en fleroperationsmaskin. Området "bearbetning med hjälp av 

industrirobot" är dock relativt outforskat. Ett av problemen är att det vid skärande bearbetning 

uppstår krafter som kan påverka robotarmens stabilitet och precision. Ett annat problem är att 

det finns för lite kunskap och erfarenhet av val av verktyg, spindel och skärdata – eller 

åtminstone att den kunskap som finns inte är tillräckligt samlad och väldokumenterad. 

 

Inledningsvis byggdes en testcell, med de komponenter som uppdragsgivaren bidragit med till 

studien. Uppdragsgivaren efterfrågade främst fräsning i aluminium, varför denna applikation 

testades. Testcellen provades sedan i enklare fräsoperationer med olika skärdata och material 

för att dokumenteras och utvärderas. Först främst undersöktes om roboten (ABB IRB 1600) 

skulle klara av att hantera de krafter som den utsattes för under de bearbetande operationerna. 

Då det fungerade bra, testades olika matningar och varvtal för att lägga grunden till den 

framtida applikationen. 

 

Detta projekt hade som utgångspunkt att undersöka om det över huvud taget var rimligt att 

utföra bearbetning i aluminium med hjälp av industrirobot. Resultaten av de enkla tester som 

har gjorts har visat att det inte bara verkar vara fullt möjligt, utan även att resultatet skulle 

kunna bli riktigt bra utan allt för mycket utvecklingsarbete. Fräsningsapplikationen kommer att 

vara aktuell för t.ex. avlägsnande av gjutskägg, och andra operationer där toleranserna inte är 

så snäva.  
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Ordlista 

 
Här följer en lista på ord och begrepp som används i rapporten 

 

 

Applikationspaket: All kringutrustning till roboten som krävs för att kunna utföra en viss 

bearbetningsoperation. 

 

Cell: I detta fall robot, kringutrustning, bord och fixturering tillsammans. 

 

Industrirobot: Består av robotarm och controller. 

 

Klegga: När materialet fastnar på verktyget under avverkning. 

 

MDH: Mälardalens Högskola. 

 

RAC: Robot Applications Center; ett forsknings- och utvecklingsprojekt som är ett samarbete 

mellan flera olika företag och organisationer inom automations- och verktygsindustrin i 

Mälardalen. 

 

RAC-cellen: Den framtida testcell som kommer finnas i en lokal i Munktellstaden. 

 

Robot: I de fallen begreppet robot används ospecificerat i rapporten åsyftas industrirobotens 

manipulator (robotarmen). 

 

Testcell 1: Den testcell som byggts upp i MDH’s robotlabb för inledande tester. 

 

Uppdragsgivaren: De företag och organisationer som är involverade i projektet (Robot 

System Products, SPV Spintec, Granlund Specialverktyg, Robotdalen).  



 

 

Figurlista 

 
Här följer en lista på samtliga figurer som används i rapporten. 

 

 

Figur 7.1: En bild som illustrerar vektorsumman i robotens tool0. 

 

Figur 7.2: Skärmdump från SolidWorks som visar hur Centre Of Gravity har räknats ut. 

 

Figur 7.3: En bild över Testcell 1. 

 

Figur 7.5: Exempel kod ifrån Rapid. 

 

Figur 7.6: Exempel kod ifrån Rapid. 

 

Figur 8.1: Illustration av bearbetande cell i 3DCreate. En manuellt skött cell. 

 

Figur 8.2: Illustration av bearbetande cell i 3DCreate. En automatiserad cell som sköts av en  

robot som bearbetar samt betjänar sig själv. 

 

Figur 8.3: Illustration av bearbetande cell i 3DCreate. En automatiserad cell som bearbetar och 

betjänas av en material hanteringsrobot. 
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1. Inledning 

 

Bearbetning av metalliska material sker idag ofta i fleroperationsmaskiner. Dessa maskiner har 

många fördelar och tekniken är väl beprövad – men kräver stora investeringar och har en 

begränsad flexibilitet. I dagens ekonomiska läge eftersträvar man i många branscher en 

resurseffektiv produktion som snabbt och enkelt kan ställas om för att passa olika produkter 

eller processer, men stora specialanpassade maskiner uppfyller sällan dessa kriterier. 

 

Därför finns det sannolikt en marknad för applikationer där bearbetningsmaskinen kan bytas ut 

mot en industrirobot. 

 

Med en industrirobot har man möjligheten att göra en mindre investering och dessutom få en 

mer flexibel utrustning. Roboten har ofta ett större arbetsområde än en verktygsmaskin; 

framför allt i z-led, och den kan även nå en punkt från fler vinklar än verktygsmaskinen. Det 

finns många möjligheter att anpassa utrustningen kring robotarmen för att passa vald 

produktion. Robotarmen ensam har dessutom ett restvärde och är lättare att avyttra än en 

specialbyggd maskin.  

 

Området "bearbetning med hjälp av industrirobot" är dock relativt outforskat. Ett av problemen 

är att det vid skärande bearbetning uppstår krafter som kan påverka robotarmens stabilitet och 

precision. Ett annat problem är att det finns för lite kunskap och erfarenhet av att kombinera 

verktyg, spindel och därtill välja rätt skärdata – eller åtminstone att den kunskap som finns 

inom respektive ämnesområde inte är tillräckligt samlad och väldokumenterad för att kunna 

användas, utan modifieringar, för robotbearbetning. 

 

Detta projekt ska utforska möjligheterna som bearbetning med industrirobot erbjuder genom att 

sätta upp ”Testcell 1” i MDH’s robotlabb och utföra inledande tester för att undersöka om det 

är möjligt att sätta samman ett applikationspaket (bestående av spindel, verktygsväxlare och 

annan kringutrustning till en robotarm) som kan uppnå samma bearbetningsresultat som en 

verktygsmaskin. I denna cell finns en industrirobot ABB IRB 1600 som är anpassad för 

materialhantering, varför resultaten får ses som vägledande för vidare tester med en robotarm 

anpassad för bearbetning. 
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2. Syfte och mål 

En stor del av detta examensarbete består i att sätta upp Testcell 1 med en ABB IRB 1600 

industrirobot som finns på plats på MDH för att undersöka om utrustningen som 

uppdragsgivaren tillhandahåller fungerar tillsammans och skulle kunna användas till ett 

framtida applikationspaket. Om det visar sig möjligt ska eventuella begränsningar som 

utrustningen ger upphov till också undersökas. Eftersom robotarmen som finns tillgänglig för 

denna studie inte är specifikt anpassad för bearbetning ska resultaten av testerna fungera som 

underlag till de rekommendationer för fortsatta tester som denna studie ska utmynna i. 

 

Målet för detta examensarbete är således att förbereda för uppsättandet av en testmiljö där man 

på en framtida kunds förfrågan ska kunna sammanställa ett applikationspaket för bearbetning 

med industrirobot. Testkörningar i denna framtida demo-miljö (i e RAC-cellen) ska visa att 

rekommenderade verktyg, material och skärdata kommer att fungera till den tänkta 

applikationen. I denna cell ska en industrirobot särskilt anpassad för bearbetning finnas, 

troligen en ABB IRB 6660. 

 

RAC-projektet, som detta examensarbete är det första steget till, har som mål att utveckla en 

kommersiell produkt i form av ett applikationspaket med all utrustning som krävs till 

industriroboten för att av kunden önskad bearbetning ska kunna ske. Resultat från testkörningar 

ska också kunna användas som grund till en framtida applikationshandbok med riktlinjer för 

val av verktyg, skärdata etc. för bearbetning av givna material eller produkter med 

industrirobot. 

3. Projektdirektiv 

Följande företag och organisationer är engagerade i examensarbetet: 

 

Robot Systems Products, RSP – tillverkare av verktygsväxlare och annan kringutrustning 

SPV Spintec – tillverkare av höghastighetsspindlar, omformare mm 

Granlund Specialverktyg – tillverkare av precisionsverktyg för bearbetning 

 

Dessa företag bidrar med utrustning och kunskap och det är med hjälp av deras befintliga 

produkter som studien kommer att utföras. Därför testas heller inte utrustning från 

konkurrerande tillverkare.  

 

Robotdalen och Mälardalens Högskola bidrar gemensamt med kunskap, lokaler, robot, 

handledning, etc. Roboten som MDH tillhandahåller för studien är en ABB IRB1600 som 

egentligen är klenare än vad som är önskvärt för optimalt resultat, men den finns tillgänglig (i 

väntan på den ABB IRB 6660 som är både större och styvare och som ska finnas i RAC-cellen 

i framtiden). 
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4. Problemformulering 

Uppdragsgivaren efterfrågar en robotbaserad paketlösning för fräsning i aluminium. Detta är ett 

nytt användningsområde för industriroboten och därför finns en rad olika problem att lösa 

innan produkten kan nå marknaden. 

 

Roboten 

Traditionellt sett har industrirobotar huvudsakligen använts för materialhantering, 

processoperationer och montering. (Bolmsjö, 2006) Detta är applikationer där roboten lyfter 

relativt lätta objekt i förhållande till sin kapacitet, och därför har robotarna klarat nödvändiga 

precisionskrav trots att de är relativt svaga i handleden. Den traditionella roboten är heller ej 

designad för att påverkas av andra krafter än tyngdkraften hos lasten på handleden. (Datablad 

IRB 1600) 

 

Problemen som uppstår vid bearbetning är först och främst att roboten utsätts för yttre krafter 

och moment. Utöver tyngden av utrustningen kommer ett moment på handleden att uppstå då 

verktyget går i ingrepp i materialet och roboten samtidigt driver verktyget med en viss matning. 

Dessa moment och krafter skulle kunna påverka robotens stabilitet och repetitionsnoggrannhet 

så att önskade toleranser inte kan uppnås. Visar sig krafterna vara alltför stora skulle det även 

kunna innebära att robotens växellådor och motorer havererar
1
.  

 

Spindeln ger dessutom ifrån sig vibrationer vid fräsning. Om spindelns vibrationer visar sig 

påverka robotarmens grundfrekvens skulle detta kunna påverka robotens stabilitet och 

repetitionsnoggrannhet negativt. (Pan, Zhang, Zhu, Wang, 2006) 

Bearbetningen 

Denna studie undersöker bearbetning av aluminium enligt uppdragsgivarens önskemål. De 

särskilda problem som kan uppstå vid bearbetning av detta material är främst att spånorna kan 

klegga på verktyget om man inte får dem att transporteras bort. Det gäller att finna en balans 

mellan verktygsdata (spiral, antal skär, etc.), matning och varvtal för att det över huvud taget 

ska gå att genomföra. De teoretiska formler som finns för skärdata stämmer inte alltid överens 

med verkligheten när det gäller aluminium, och därför behöver praktiska tester genomföras
2
. 

 

Vid vissa typer av bearbetning av aluminium kan man behöva arbeta i låga varvtal för att 

undvika att materialet kleggar på verktyget, vilket ställer höga krav på effekten hos spindeln. 

Spindeln måste kunna utveckla hög effekt även vid dessa låga varvtal för att klara av de 

effektkrav som bearbetningen kräver
2
.  

 

Cellen 

Då bearbetning med industrirobot är ett nytt koncept finns ingen färdig testmiljö att tillgå. 

Utformning av Testcell 1 får göras med de medel som finns att tillgå, i väntan på att RAC-

                                                 
1
 Intervju med Johan Ernlund, Robotdalen, april 2012. 

2
 Intervju med Kent Karlsson, SPV Spintec, mars 2012. 
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projektet ska komma igång i rätt lokal med rätt robot. Att en klenare robotarm än vad som är 

tänkt används kommer att innebära att testresultaten får ses som vägledande inför nästa fas av 

RAC-projektet. 

 

Applikationspaketet 

I dagsläget köper integratörer av robotceller in komponenter från alla möjliga leverantörer, 

vilket innebär att det är svårt att förutsäga funktionaliteten hos den färdiga cellen. Ofta saknar 

underleverantörerna vetskap om vad den färdiga cellen ska användas till, men då integratören 

enbart lämnar garanti för hela cellens funktion får de stå för garantier vad det gäller justering, 

service och reparation när deras komponenter inte fungerar som de ska – även om de har 

använts till något de inte var anpassade för
3
. Idag finns det inte färdiga paketlösningar för en 

viss applikation, där all ingående utrustning är testad för just den uppgiften och säljs 

tillsammans, men det efterfrågas av uppdragsgivaren för denna studie. Uppdragsgivaren 

efterfrågar också en handbok med riktlinjer för skärdata etc. för olika typer av bearbetning med 

industrirobot – något som denna studie inte kommer att resultera i, men väl lägga grunden till 

genom att lämna rekommendationer för vidare testning
4
. 

Presumtiva kunder 

Eftersom bearbetning traditionellt sker i verktygsmaskiner gäller det att finna 

försäljningsargument för robotkonceptet. Konceptets flexibilitet, kostnadseffektivitet, 

andrahandsvärde och andra fördelar behöver åskådliggöras på ett lättillgängligt sätt för att 

presumtiva kunder ska överväga detta alternativ till en fleroperationsmaskin. 

  

 

 

5. Projektavgränsningar 

Projektet har avgränsats till tester med den utrustning som finns tillgänglig i Testcell 1 på 

MDH och som vänligen har lånats ut eller skänkts av projektets uppdragsgivare. 

Bearbetningsformen som har testats är fräsning, då det är den applikation som uppdragsgivaren 

i första hand efterfrågar. Kylning av verktyget med hjälp av luft eller kylvätska har ej testats, då 

målet är att kunna utföra fräsningen torrt. 

 

Med resultaten av dessa tester som grund sammanställs sedan rekommendationer för 

utformningen av nästa testcell. 

 

                                                 
3
 Samtal med Henrik Hofström, SPV Spintec, mars 2012. 

4
 Samtal med Eddie Eriksson, Robot System Products, mars 2012. 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

Roboten 

Robotens handled utsätts i denna studie för en belastning som kan vara större än vad en robot 

normalt behöver klara av. Dels har utrustningen en vikt som ger ett inspänt moment i 

handleden, dels påverkas handleden av de krafter som uppstår i materialet vid bearbetning. 

Denna studie ska undersöka vilka dessa krafter och moment är och diskutera hur man kan mäta 

dem. 

 

Robotens maximala kapacitet finns angivet från tillverkaren av respektive modell. Kapaciteten 

definieras som den last (i kg) som en robot klarar av att lyfta och förflytta inom hela sitt 

arbetsområde med den precision och repeterbarhet som tillverkaren garanterar
5
. 

 

När yttre påverkan läggs till beräknas den totala belastningen som vektorsumman av lasten på 

robotens monteringsplatta (tool0) och den yttre kraften (i detta fall skärkraften). Denna kraft 

ska sedan med god marginal understiga robotens maximala lastkapacitet för att styvhet och 

precision ska bibehållas
5
. 

 

Det är väsentligt att veta var COG (Centre of Gravity) för utrustningen befinner sig; dels för att 

teoretiskt kunna beräkna belastningen på roboten, dels för att robotprogrammet behöver dessa 

data för att kunna följa de givna banorna med rätt precision. För att finna och beräkna COG för 

utrustningen simuleras alla komponenter tillsammans i CAD-miljö. 

 

Vibrationer från spindeln skulle kunna påverka robotarmens grundfrekvens och därmed dess 

stabilitet, men detta är ett område där det saknas litteratur (Pan, Zhang, Zhu, Wang, 2006) och 

därför utelämnas detta i denna studie. 

  

 

Bearbetningen 

Då den bearbetningsform som efterfrågas av uppdragsgivaren är fräsning i aluminium 

redovisas här teoretisk bakgrund, definitioner och allmänna formler för fräsning, samt för 

fräsning relevanta materialdata för aluminium.(Sandvik Coromant, 2005) 

Skärhastighet (vc): Periferihastigheten för den skäregg som bearbetar arbetsstycket. Anges i 

m/min. Ett verktygsorienterat värde där lämplig skärhastighet för vald verktygs- och 

materialkombination hämtas ur tabell. 

Spindelhastighet (n): Spindelns varvtal under bearbetning. Anges i varv/min. Beräknas utifrån 

den rekommenderade skärhastigheten för en operation. 

 

Matningshastighet (vf): Matningen av verktyget i förhållande till arbetsstycket i längd per 

tidsenhet. Anges i mm/min. Påverkas av hur många eggar verktyget har och spindelns varvtal. 

 

                                                 
5
 Intervju med Johan Ernlund (Robotdalen) av författarna, maj 2012. 
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Specifika skärkraften (kc1): En materialparameter som påverkar effektbehovet för operationen. 

Effektbehov (Pc): Den effekt spindeln måste utveckla vid given operation med angivna 

skärdata. 

För allmänna formler för fräsning, se bilaga 1. 

 

Cellen 

För att kunna studera området bearbetning med industrirobot behöver man en miljö att utföra 

tester i. Först och främst behövs en industrirobot som klarar de krav på belastning som den 

valda bearbetningsformen ställer. Beroende på vilket material som ska bearbetas väljs sedan en 

spindel som motsvarar de effektkrav kombinationen material och bearbetningsform ställer. 

Spindeln monteras på robotens monteringsplatta med lämplig hållare, eventuellt tillsammans 

med verktygsväxlare och svivel. En stabil fixtur anpassad till de detaljer som ska bearbetas 

krävs för ett bra resultat, och denna placeras lämpligen så att roboten kan nå den ur flera 

vinklar utan att någon av robotens axlar hamnar i eller nära ett ytterläge. 

 

En robotcell bör vara inhägnad av säkerhetsskäl, men denna studie går inte in i detalj på detta 

område. 

 

Applikationspaketet 

Då val av utrustning, bearbetningsform och verktyg är gjort testas alla komponenter 

tillsammans för att säkerställa att applikationen fungerar tillfredsställande. Resultatet av 

testerna utvärderas och analyseras utifrån valda mätvärden och ingående parametrar. Vilka 

mätvärden som ska analyseras väljs utifrån vilket som är det önskade resultatet, men det kan 

handla om ytfinhet, måttoleranser, repeterbarhet, cykeltid etc., beroende på vad applikationen 

ska användas till. Genom att utföra flera försök där en eller flera parametrar justeras testas 

inom vilka gränser applikationen ger ett godtagbart resultat och med dessa data som grund 

utformas sedan riktlinjer för användning av applikationspaketet. 

 

Spindeln som används i denna studie är redan testad av tillverkaren SPV Spintec i en 

verktygsmaskin med matningar och varvtal enligt bilaga 3 med goda resultat.  

 

Presumtiva kunder 

För att kunna visa flera möjliga användningsområden för bearbetningsapplikationen ska ett 

antal tänkbara cellkoncept med industrirobot och applikationspaket utformas. En presumtiv 

kund ska lätt se konceptets styrkor och dess flexibilitet. De olika koncepten ritas i ett 3D-

verktyg för att snabbt kunna demonstreras visuellt och för att lätt kunna modifieras för en 

specifik kunds önskemål och behov. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

Roboten 

Belastningen på robotens handled bestäms av den monterade utrustningens massa. I denna 

studie har en verktygsväxlare samt en spindel med hållare monterats på roboten. Denna 

utrustning väger 5,37 kg, vilket ger en belastning på 5,37*9,82 = 52,7 N. 

 

Vid bearbetning tillkommer en kraft från materialet som bearbetas; den specifika skärkraften, 

kc. Den totala belastningen på roboten blir vektorsumman av utrustningens vikt och 

skärkraften
6
. Eftersom de båda kraftkomposanterna är vinkelräta mot varandra (enligt figur 7.1) 

kan vektorsumman beräknas enligt: 

 

  

                                                 
6
 Samtal med Johan Ernlund, Robotdalen, maj 2012. 

Vektorsumman 
mg 

kc 

Figur 7.1 
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Centre of Gravity 

Utrustningen är monterad på robotens monteringsplatta enligt skiss nedan. 

Denna modell används för beräkning av COG i SolidWorks (se figur 7.2). 

 

 
Figur 7.2 

 

Bearbetningen 

För själva bearbetningen har tabellvärden och allmänna formler för fräsning använts som 

utgångspunkt för testerna. Tillverkaren av verktyg (Granlunds specialverktyg) har också 

bidragit med råd om lämpliga startvärden för tester.  

 

Formler för beräkningar av skärdata har hämtats ur Sandviks handbok för bearbetning (se 

bilaga 1). 

 

Materialkonstanter för aluminium har hämtats ur tabell (Karlebo handbok, 2000, s.475). I det 

fall specifik materialbeteckning ej har kunnat fastställas har uppgift från tillverkare av verktyg 

använts till uppskattning av materialkonstanter. 
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Cellen 

Testcell 1(figur 7.3) som byggts upp i Robotlabbet på MDH i Eskilstuna består av utrustning 

som uppdragsgivaren har ställt till denna studies förfogande. Utrustning i testcellen:  

 

 Industrirobot ABB IRB 1600  

 Verktygsväxlare med svivel RSP  

o Växlare, STA20-4E  

o Verktygsplatta, STC20-4E 

 Spindel SPV Spintec modell SM 27-30. Extern strömförsörjning, 3-fas. 

 Spännhylsa SPV Spintec, beteckning ER-16, 8-7 mm 

 Hållare till spindel specialdesignad för ändamålet och monterad av RSP 

 Verktyg fräsverktyg för höghastighetsbearbetning från Granlund Specialverktyg  

o Tvåskärig, negativ spiral 8 mm 

o Enkelskärig, rak, 5 mm  

o Enkelskärig, positiv spiral, 6 mm 

 Fixturering  

o Fixtur i aluminiumprofil 

o Svetsbord BuildPro 1160 x 1000 mm, höjd 900 mm 

 

 

 

 

Figur 7.3 
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Applikationspaketet 

För testning av det tänkta applikationspaketet har några enkla robotinstruktioner för 

spårfräsning gjorts i RobotStudio. Olika skärdjup, matning etc. har testats i olika material. 

Programmeringen av roboten har hållits så enkel som möjligt, då testerna ej har varit inriktade 

på att utveckla en kundspecifik applikation. En eller flera punkter (robtargets) har sparats inför 

varje försök och därefter har enkla banor lagts med hjälp av offsets. Några specialanpassningar 

har dock gjorts, t ex deklarationer av egna speeddata, för att kunna använda matningar som ej 

finns fördefinierade i RAPID-språket. 

 

Nedan följer ett exempel på instruktioner för en spårfräsning (se figur 7.4): 

 
Figur 7.4 

 

Så här deklarerades variabler för speeddata för att få önskad matning vid bearbetning (se figur 

7.5): 

 
Figur 7.5 

 

Inledningsvis gjordes test i ett mycket lättbearbetat material för att säkerställa att roboten skulle 

klara av banföljning med utrustningen monterad och spindeln igång. 

 

Därefter gjordes test i ett plastmaterial som ska motsvara trä i skärbarhet. Här studerades hur 

skärdjup samt varvtal på spindeln påverkade resultatet och banföljningen (se bilaga 4). För 

dessa tester användes en enkel fixtur i aluminiumprofil, på vilken materialet spändes upp med 

tvingar. 

 

 

Vid tester av fräsning i aluminium spändes materialet upp på ett svetsbord med hjälp av 

bordstvingar och anslag. Två olika verktyg testades, ett rakt och ett med positiv spiralvinkel. 

För att undvika spånstockning gick verktyget inledningsvis in i materialet från sidan. Då detta 

fungerade utan problem testades även att låta verktyget gå rakt ned i materialet för att sedan 

spårfräsa. Vid varje test ändrades någon av de ingående parametrarna. 
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Resultaten av testerna har sammanställts i tabeller (se bilaga 1) där flera parametrar som kan 

påverka resultatet har dokumenterats noga. Rekommendationer för vidare tester baseras på 

dessa data. 

 

 

Presumtiva kunder 

För visualisering av bearbetning med robot-konceptet har ett antal förslag till tänkta 

produktionsceller skissats i 3DCreate. För att åskådliggöra essensen av konceptet, nämligen 

dess flexibilitet, har fokus legat på att utforma lösningar där varje lösning har en eller flera 

särskilda styrkor.  

 

Aspekter som tagits i beaktande vid utformning av konceptskisser: 

 Investeringskostnad 

 Cykeltider 

 Bemanning/betjäning 

 Utrymmeskrav 
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8. Resultat 

Här redovisas kort resultaten av de tester som utförts. För kompletta data från försök, se bilaga 

2. 

Roboten 

Roboten har klarat testkörningarna utan problem trots att den är av en klenare modell än vad 

som är lämpligt för bearbetning. Överbelastningsskyddet har inte slagit ifrån oavsett vilken 

fräsningsoperation som utförts. Banföljningen har varit godkänd i samtliga försök. Den totala 

belastningen på robotens handled har legat mellan 52,71 N och 53,38 N. 

 

Bearbetningen 

Resultaten av fräsningsoperationerna har varierat beroende på varvtal, matning och 

verktygsval. Det har visat sig tydligt att främst matningen har stor inverkan på resultatet, och 

insamlade data visar inom vilka gränser det är troligt att man får ett godkänt resultat. 

 

Fräsning med rakt verktyg gav generellt något ojämna ytor och kanter, men inga stora 

banavvikelser vid utgång ur material. Med verktyg med positiv spiral blev ytor och kanter 

generellt mycket finare, men vid hög matning (800 mm/min och uppåt) avvek verktyget tydligt 

från banan vid utgång ur materialet. Vid några försök med höga matningar, 1000 mm/min och 

högre, och verktyget med positiv spiral gängade spännhylsan av okänd anledning upp sig. 

 

Cellen 

Testmiljön har fungerat tillfredsställande. Det finns dock några svagheter i den cell som har 

använts, vilka diskuteras i nästa kapitel. 

 

Applikationspaketet  

Alla ingående komponenter har fungerat tillsammans. Spindeln har vid samtliga försök endast 

behövt utnyttja en bråkdel av sin maximala effekt. I bilaga 2 redovisas vilket effektbehov som 

varje test har gett upphov till. Monteringen av spindeln (hållare och verktygsväxlare) har varit 

styv nog för att ge jämna resultat vid tester. Utrustningen har heller inte synbart påverkats av 

vibrationer från bearbetningen. 
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Presumtiva kunder 

Här redovisas de tre konceptskisser som tagits fram med hjälp av 3DCreate. Vilka särskilda 

aspekter som tagits hänsyn till vid vart och ett av koncepten redovisas vid respektive bild. 

 

Bearbetningscell där en robot utför bearbetning och 

betjäningen sköts manuellt (figur 8.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helautomatiserad cell där roboten sköter både 

materialhantering och bearbetning. En verktygsväxlare 

gör konceptet möjligt. Denna cell får en längre 

cykeltid pga. verktygsväxlingen, men sköter sig själv 

och ger lägre drifts- och investeringskostnader än en 

verktygsmaskin med betjäning (figur 8.3). 

 

 

 

 

 

 

Helautomatiserad cell där en robot betjänar en annan 

robot. Till skillnad från föregående koncept arbetar en 

robot enbart med bearbetning medan en annan robot 

sköter materialhanteringen. Detta skulle ge kortare 

cykeltider än förgående koncept då verktygsväxling ej 

krävs, men ger en högre drifts- och 

investeringskostnad. Detta koncept skulle också kunna 

passa väl för detaljer som kräver komplicerad 

fixturering eller bearbetning ur många olika vinklar då 

betjäningsroboten kunde användas som fixtur (figur 

8.4). 

 

Figur 8.1 

Figur 8.2 

Figur 8.3 
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9. Analys 

Roboten 

Den robot som använts till studien har fungerat tillfredsställande för inledande tester trots att 

den inte är anpassad för bearbetning. Med tillfredsställande menas att överbelastningsskyddet 

inte har slagit ifrån och att spåren som har frästs har varit raka för blotta ögat. Då denna robot 

inte är den tilltänkta för RAC-cellen har precision och banföljning inte undersökts och 

utvärderats vidare. Detta är förstås något som behöver tas i beaktande vid framtida tester. 

 

Denna studie har inte undersökt hur eller om vibrationer från spindeln uppstår vid bearbetning, 

och vad det i så fall kan leda till i fråga om förlorad precision mm.  

 

Bearbetningen 

För att kunna utvärdera resultaten av fräsningen behöver en kravspecifikation finnas. 

Resultaten av denna studie ger en fingervisning om vilka matningar och varvtal som kan vara 

lämpliga. Vad studien visar är att bearbetning med industrirobot är möjlig, vilket var precis vad 

uppdragsgivaren efterfrågade. Den fräsning som utförts i denna studie borde duga bra för 

grövre bearbetning där toleranser inte är överdrivet snäva, t ex gradning, avlägsnande av 

gjutskägg. 

 

Cellen 

Med tanke på att resultatet av bearbetningen inte har undersökts i detalj vad gäller banföljning 

och precision har testcellens utformning fungerat bra för studien. Dock har några smärre 

justeringar behövt göras i programkoden för roboten, då det verkar vara något problem med 

koordinatsystemet hos den befintliga roboten. Då bordets x-koordinater har använts har 

verktygets position i z ändrats, trots att bordet är horisontellt (kontrollerat med vattenpass).  

 

Dessa svagheter bör elimineras till nästa testcell. Roboten bör fästas i golvet, och fixtureringen 

likaså. Vid uppsättande behöver man definiera robotens koordinatsystem mycket noga, så att z-

axeln verkligen blir lodrät. Med dessa förbättringar bör resultatet bli gott och det blir möjligt att 

mäta med precision. 

 

Applikationspaketet 

Studien har visat att det borde vara möjligt att sätta ihop ett applikationspaket med den 

utrustning som har testats. För att ett färdigt produktpaket ska kunna sättas ihop krävs dock en 

kravspecifikation med tydliga krav på vilka toleranser etc. som applikationen behöver klara av. 

Det finns inga anledningar att tro att utrustningen skulle ge ett sämre resultat monterad på en 

IRB 6660. 

 

Presumtiva kunder 

Förhoppningsvis kommer presumtiva kunder att inse de fördelar som robotkonceptet medför. 

Investeringskostnaden är låg jämfört med en verktygsmaskin och andrahandsvärdet relativt 

högt då robotarmen kan användas till många olika operationer. 
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10. Slutsats 

Detta projekt hade som utgångspunkt att undersöka om det över huvud taget var rimligt att 

utföra bearbetning i aluminium med hjälp av industrirobot. Resultaten av de enkla tester som 

har gjorts har visat att det inte bara verkar vara fullt möjligt, utan även att resultatet skulle 

kunna bli riktigt bra utan allt för mycket utvecklingsarbete. Fräsningsapplikationen kommer att 

vara aktuell för t.ex. avlägsnande av gjutskägg, och andra operationer där toleranserna inte är 

så snäva. För specialoperationer kommer anpassade maskiner naturligtvis alltid att ge ett bättre 

resultat.  

 

En del av framgången beror förmodligen på att spindeln som använts till studien är så pass 

kraftfull och utvecklar hög effekt även vid låga varvtal (en fördel som förvisso inte har 

utnyttjats till fullo i just denna studie, men som kan komma väl till pass vid t.ex. borrning).  

 

För mer avancerad bearbetning kommer fler parametrar in i bilden. Denna studie utelämnade 

tester av programvara för bearbetning, men det finns flera olika varianter (t.ex. RobotMaster 

och RobotStudio Machining Powerpac) som utgår från en CAD-modell och genererar 

robotinstruktioner för bearbetningen. I dessa program kan kraftstyrning användas för ett 

förbättrat resultat. För att detta ska fungera behöver man i realtid kunna mäta krafterna som 

påverkar roboten/verktyget under operationen. En kraftmätare för tre dimensioner är under 

utveckling hos ett företag som kommer att vara involverat i RAC, men den finns inte på 

marknaden ännu. 

 

Det hade varit en stor fördel att ha en kravspecifikation att utgå ifrån när resultatet av 

fräsningen skulle utvärderas, men å andra sidan hade en robot anpassad för bearbetning ändå 

behövts för att relevanta slutsatser skulle kunna dras på det området. Glädjande nog dock är att 

det är något som kommer att dyka upp i nästa steg av RAC-projektet.  
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11. Rekommendationer 

Här följer rekommendationer för nästa steg av RAC-projektet, som är att sätta upp en mer 

permanent testmiljö med en större robot anpassad för bearbetning. Här ska applikationer testas 

mot kravspecifikationer och färdiga produktpaket så småningom sättas samman. Dessutom ska 

generell bearbetning av olika typer testas i denna miljö. 

 

Roboten 

Roboten som använts i studien klarade de påfrestningar den utsattes för förvånansvärt bra, men 

för att kunna garantera funktion och resultat krävs en större och styvare robot med högre 

lastkapacitet. På plats i RAC-cellen ska en ABB IRB 6660 (eller liknande modell) finnas; 

denna kommer att motsvara de ställda kraven. Testerna bör då upprepas mot en 

kravspecifikation. Då rätt robot används för bearbetningen kan det också vara intressant att 

studera om vibrationer från bearbetningen påverkar robotarmen. 

 

Bearbetningen 

Fler tester behöver göras med flera olika verktyg och material, för att i framtiden kunna 

sammanställa en handbok med riktlinjer för robotbearbetning. Dessutom borde fler typer av 

operationer (borrning, planfräsning etc.) kunna utföras med hjälp av robot, och därför bör detta 

också testas. 

 

Programvara för bearbetning bör även testas och utvärderas. 

Cellen 

För att kunna utvärdera resultatet av bearbetningen (mäta med precision t.ex.) behöver 

robotarmen, bordet och fixturen vara fast monterade. Helst bör baskoordinatsystemet för 

roboten vara orienterat i samma riktningar som fixturen. Det är av största vikt att alla 

koordinatsystem är mycket noggrant definierade, helst med z-axeln i lodrät riktning. 

 

Fixturering bör ses över och förbättras ytterligare. Vilka justeringar som ska göras beror på 

vilka objekt som ska bearbetas. 

 

Spindeln som användes i denna studie matas externt med trefas via en frekvensomriktare. Man 

bör se över möjligheten att placera matningen via verktygsväxlaren, för att slippa 

begränsningen som en extern strömförsörjning innebär. 

 

Applikationspaketet 

Med hjälp av resultaten från tester ska en handbok med riktlinjer för olika typer av 

bearbetningsoperationer sammanställas. Dessa riktlinjer ska sedan användas då 

applikationspaketet skall sammanställas och testas mot en kunds kravspecifikation. Allt detta 

för att kunna underlätta för lämnande av garantier för slutprodukten. 
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Presumtiva kunder 

Undersökningar av vilka produkter som kan användas till samma operationer som finns på 

marknaden idag bör göras. Fördelar, nackdelar och pris bör kartläggas för att kunna jämföras 

med robotkonceptet. De skisser som redovisats i denna studie kan också utvecklas för att 

underlätta marknadsföring av konceptet. 
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Bilaga 1; Terminologi och enheter för fräsning 
Dc = Fräsdiameter [mm] Zc =  Antal effektiva eggar [st] 

Im = Bearbetande längd [mm] Kc1 = Nominell specifik skärkraft [N/mm2] 

De = Effektiv fräsdiameter [mm] N = Spindelhastighet [varv/min] 

ap = Arbetsingrepp [mm] n = Effektivitet [kW] 

ae = Arbetsingrepp [mm] Kr = Huvudskäreggens ställvinkel [Grader] 

Q = Spånflöde/Avverkningshastighet 
[cm3/min] 

Vc0 = Konstant för skärhastighet 

Tc = Ingreppstid [min] Cvc = Korrektionsfaktor för skärhastighet 

Zn = Total antal skäreggar [st] mc = Lutningskoefficient för specifik skärkraft (Kc) 

fz = Matning per tand [mm] iC = Inskriven cirkel 

Vf = Matningshastighet [mm/min]   

hex = Max spåntjocklek [mm]  Formler och beteckningar hämtat ur Sandviks  

hm = Medelspåntjocklek [mm] Handbok för bearbetning. 

 

 

Skärhastighet [mm/min]  

 

Vc =  

Spindelhastighet [varv/min] 
n =  

Matningshastighet [mm/min] Vf = fz x n x Zn 

Matning per tand [mm] 
fz =  

Matning per varv [mm/varv] 
fn=  

Spånflöde [cm3] 
Q =  

Specifik skärkraft [N/mm2] Kc = Kc1 x hm
-mc 

Medelspåntjocklek [mm] när ae/Dc < 0.1 hm ≈ fz ( ae x Dc)
1/2 

Medelspåntjocklek [mm] när ae/Dc  > 0.1 

hm =  

Ingreppstid [min] 
Tc =  
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Nettobehov effektbehov [kW] 
Pc=  

 

Bilaga 2;                

Fräsning i aluminium - egna tester   
                                

Försök n vf  D zn ae ap Vc fz hm mc kc Pcm Utvärdering     

Försök 1, Rakt enkelskärigt verktyg. Material: Kortspånande Aluminium 
kc1: 
400 ###### Verktyg Robot Kommentar 

1 30000 600 5 1 2 1 471 0,020 0,0051 0,25 2,04 0,030 OK OK Ngt ojämn kant 

2 30000 300 5 1 2 1 471 0,010 0,0025 0,25 1,02 0,018 OK OK Bättre resultat än 
#1 = ok 

3 30000 300 5 1 2 1 471 0,010 0,0025 0,25 1,02 0,018 OK OK Fräsning 3 sträckor. 
Finare yta än enkel 
bana. 

4 30000 300 5 1 5 1 471 0,010 0,0064 0,25 2,55 0,035 OK OK  

5 30000 300 5 1 5 1 471 0,010 0,0064 0,25 2,55 0,035 OK OK Cirkelbana, ok 
banföljning, skär 
lika bra som vid rak 
bana 

6 30000 600 5 1 2 1 471 0,020 0,0051 0,25 2,04 0,030 Klegg OK Kleggade pga 
krångel med rpm 
vid ingång 

7 30000 600 5 1 2 1 471 0,020 0,0051 0,25 2,04 0,030 OK OK  

8 30000 800 5 1 2 1 471 0,027 0,0068 0,25 2,72 0,037 OK OK  

9 30000 1000 5 1 5 2 471 0,033 0,0212 0,25 8,49 0,175 OK OK  

10 30000 1200 5 1 2 1 471 0,040 0,0102 0,25 4,07 0,050 Klegg OK Dock fin yta 

Kommentar på verktyg: Generellt något ojämna kanter med detta verktyg      

Försök 2, Rakt enkelskärigt verktyg. Material: Aluminium 6082-T6     Verktyg Robot Kommentar 

1 30000 300 5 1 2,5 1 471 0,010 0,0032 0,25 1,27 0,021 OK OK  

2 30000 600 5 1 2,5 1 471 0,020 0,0064 0,25 2,55 0,035 OK OK Något mindre 
blankt än #1 

3 30000 800 5 1 2,5 1 471 0,027 0,0085 0,25 3,40 0,044 OK OK  

4 30000 1000 5 1 2,5 1 471 0,033 0,0106 0,25 4,24 0,052 Klegg OK  

5 30000 1200 5 1 2,5 1 471 0,040 0,0127 0,25 5,09 0,060 Klegg OK  

6 20000 300 5 1 2,5 2 314 0,015 0,0048 0,25 1,91 0,038 Klegg OK Längre sträcka 

7 30000 800 5 1 2,5 2 471 0,027 0,0085 0,25 3,40 0,088 Klegg OK  

Kommentar på verktyg: Generellt något ojämna kanter med detta verktyg      
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Försök n vf  D zn ae ap Vc fz hm mc kc Pcm Utvärdering     

Försök 3, Enkelskärigt verktyg, positiv spiral. Material: Kortspånande 
aluminium kc1: 400 Verktyg Robot Kommentar 

1 30000 300 6 1 2 1 565 0,010 0,0021 0,25 0,85 0,009 OK OK  

2 30000 300 6 1 2 2 565 0,010 0,0021 0,25 0,85 0,037 OK OK  

3 30000 600 6 1 2 2 565 0,020 0,0042 0,25 1,70 0,063 OK OK  

4 30000 800 6 1 2 2 565 0,027 0,0057 0,25 2,26 0,078 OK OK  

5 30000 1000 6 1 2 2 565 0,033 0,0071 0,25 2,83 0,092 OK OK Spännhylsan 
gängades upp 

6 30000 1000 6 1 2 2 565 0,033 0,0071 0,25 2,83 0,092 OK OK Sämre utgång ur 
material 

7 30000 1200 6 1 2 2 565 0,040 0,0085 0,25 3,40 0,105 OK OK Spännhylsan 
gängades upp 

Kommentar på verktyg: Generellt bättre ytor och kanter än med rak fräs.       

Försök 4, Enkelskärigt verktyg, positiv spiral. Material: Aluminium 6082-T6     Verktyg Robot Kommentar 

1 30000 300 5 1 2,5 1 471 0,010 0,0032 0,25 1,27 0,021 OK OK  

2 30000 600 5 1 2,5 1 471 0,020 0,0064 0,25 2,55 0,035 OK OK  

3 30000 800 5 1 2,5 1 471 0,027 0,0085 0,25 3,40 0,044 OK OK Markant mindre 
blankt än tidigare 
försök 

4 30000 1000 5 1 2,5 1 471 0,033 0,0106 0,25 4,24 0,052 Klegg OK  

5 30000 1200 5 1 2,5 1 471 0,040 0,0127 0,25 5,09 0,060 Klegg OK  

6 20000 300 5 1 2,5 2 314 0,015 0,0048 0,25 1,91 0,038 Klegg OK Test utfört en 
längre sträcka 

7 30000 800 5 1 2,5 2 471 0,027 0,0085 0,25 3,40 0,088 Klegg OK  
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Bilaga 3;                

SPV Spintecs försök. Spårfräsning i aluminium.   
          Egna beräkningar    

                    kc (N/mm2)     Pcm (effekt)   

Försök n vf D zn ae ap Vc fz  hm 500 650 900 mc 500 650 900 

1 22000 300 5 2 5 2 345,58 0,007 0,0043 2,17 2,82 3,91 0,25 0,10 0,13 0,18 

2 30000 400 5 2 5 2 471,24 0,007 0,0042 2,12 2,76 3,82 0,25 0,13 0,17 0,24 

3 30000 500 5 2 5 2 471,24 0,008 0,0053 2,65 3,45 4,77 0,25 0,15 0,20 0,28 

4 30000 600 5 2 5 2 471,24 0,010 0,0064 3,18 4,14 5,73 0,25 0,18 0,23 0,32 

5 30000 700 5 2 5 2 471,24 0,012 0,0074 3,71 4,83 6,68 0,25 0,20 0,26 0,36 

6 30000 800 5 2 5 2 471,24 0,013 0,0085 4,24 5,52 7,64 0,25 0,22 0,29 0,40 

7 30000 1000 5 2 5 2 471,24 0,017 0,0106 5,31 6,90 9,55 0,25 0,26 0,34 0,47 

Beräkningar av vad dessa matningar och varvtal skulle ge upphov till för kc resp. Pcm för olika legeringar  
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Bilaga 4;     

Test i material motsvarande trä 

Försök vf n ap Kommentar 

1 1200 20 000 4 
Fick ta i, tappade bana i 
slutet 

2 600 20 000 2 OK 

3 600 20 000 4 Tappade bana i slutet 

4 600 30 000 4 OK 

5 600 30 000 2 OK 

6 1200 30 000 2 OK 

 


