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Abstract

Borrning och gängning av laxkilar till vågkraftgenerator med
industrirobot
Drilling and threading of dovetails for wavepower
generator with robot

Katarina Jorsback

To make wave power more competitive on the market Uppsala University leads
projects that examine how to accomplish better efficiency in the production. One of
these projects is described in this report and examines whether it is possible to make
the production of dovetails more efficient by using an industry robot of type ABB
IRB6000 S3 M91. This project is using an already presented working method, from a
previous project, which involves that the robot picks up the dovetail and moves
against fixed cutting machines where the dovetail will be drilled, threaded and milled.
Drilling and threading are the sub operations that will be examined in this project
where experiments are made with the presented working method and with
equipment from Uppsala University. 
Experiments show whether it is possible to drill the holes in the dovetail within
specifications by using the specific robot and the presented working method. The
threading operation is examined theoretically if it is possible to accomplish by using
the same working method. A tool for the robot is constructed so that the robot can
pick up the dovetail and hold it though all the cutting operations. The functions of the
tool are evaluated. In this project a working station for drilling and threading is also
presented with external fixtures that are adjusted to fit the designs of the used
dovetails. 
Using the specific robot and the presented working method in the experiment, a
result within the specifications could be obtained in the processing rate. In the terms
of time the result was not within desired limits, although the time of the process with
the experiment setup could be reduced. It is reasonable to use the same working
method for the threading operation. The prototype of the tool for the robot was able
to pick up the dovetail and take the different working positions; however the tool
should be tested in operation with external fixtures for further evaluation. 
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Sammanfattning 

För att vågkraft ska bli mer konkurrenskraftigt på marknaden har Uppsala universitet 

projekt där effektiviteten i delar av produktionen undersöks. I uppdrag av Uppsala 

universitet undersöks det i detta arbete om det är möjligt att effektivisera produktionen 

av laxkilar till vågkraftverk genom att använda en industrirobot av typ ABB IRB6000 

S3 M91. Arbetet utgår ifrån ett tidigare arbete med presenterad arbetsmetod som 

innebär att roboten plockar upp laxkilen och vidare rör sig mot rumsfasta 

bearbetningsmaskiner där laxkilen borras, fräses och gängas. Borrning och gängning är 

de arbetsmoment som undersöks i detta arbete där experiment utförs med metod från 

tidigare arbete och med utrustning som Uppsala universitet ställt till förfogande. 

Experimentet visar huruvida det är möjligt att borra hål i laxkilar, med bestämd 

arbetsmetod, enligt kravspecifikation med given robot. Det utreds teoretiskt om 

gängning med samma arbetsmetod är möjlig. Ett verktyg för roboten konstrueras där 

laxkilen ska plockas upp och kvarhållas under samtliga bearbetningar. Verktygets 

funktion utvärderas där laxkil plockas upp och intar olika bearbetningspositioner hos 

verktyget. I arbetet presenteras även en arbetsstation, för borrning och gängning, med 

externa fixturer som är anpassade för designen av laxkilarna som används i detta arbete.  

Genom att borra hålen i laxkilen med den arbetsmetoden som testades i detta arbete, kan 

godkända resultat uppnås bearbetningsmässigt. Tidsmässigt uppnås inte kraven, dock 

kan tidsåtgången för borrningen med experimentuppställningen förkortas. Det är rimligt 

att gängningsmomentet kan utföras med samma arbetsmetod. Prototyp av verktyget 

klarar av att hålla laxkilen i de olika arbetspositionerna för borrning och fräsning men 

bör testas vid bearbetning med externa fixturer för vidare utvärdering.  

 

  



Nomenklatur 

 

   Matningshastighet [mm/min] 

   Skärhastighet [m/min] 

   Matning [mm/varv] 

  Rotationshastighet [rpm] 

   Diameter [mm] 

   Kraft [N] 

   Effekt [kW] 

   Skärkraft [N/mm
2
] 

    Den specifika skärkraften [N/mm
2
] 

   Materialkonstant 

   KAPR. Vinkel från bearbetningsverktyg [grader] 

    Vinkel från skär [grader] 

 

Translator Translatorn i en linjär generator, motsvarar 

rotorn i en roterande elektrisk maskin. 

Pneumatisk aktuator En aktuator, även kallad ställdon, är en 

anordning som används för att styra ett 

mekaniskt system. Pneumatiska aktuatorer 

omvandlar energi i form av komprimerad luft 

under högt tryck till en linjär rörelse. 

Invändig trepunktsmicrometer Ett mätdon för att bestämma diameter av hål.   
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1 Introduktion 

1.1 Inledning  

Inom energisektorn pågår det en utbyggnad av förnybar energiproduktion och vågkraft 

är en aktuell energikälla. I de nationella miljömålen främjas de förnybara 

energikällornas utveckling då energiproduktion med mindre eller obefintligt 

koldioxidutsläpp prioriteras. Uppsala universitet har idag en forskningsanläggning i 

Lysekil där en vågkraftspark studeras ur teknisk synpunkt och miljösynpunkt. 

Vågkraftsgeneratorn är en linjärgenerator där elektrisk ström alstras när vågorna lyfter 

en boj kopplad till en translator som då genererar ett varierande magnetfält, se Fig. 1.1. 

 

Figur 1.1 Vågkraftverk med linjärgenerator 

Forskningen kring vågkraft syftar även på att den nya tekniken lätt ska kunna 

implementeras och vara konkurrenskraftig på marknaden. [1]  

1.2 Bakgrundsbeskrivning och problemformulering 

Framställningen av vågkraftverk har idag en hög produktionskostnad men kan reduceras 

genom att effektivisera produktionen med automation. Produktionen av laxkilarna idag 

utförs genom att en person fäster laxkilsämnet i en fixtur, i en maskin där bearbetningen 

genomförs, vilket uppskattas till ca 15 min för en laxkil med fyra hål. Industrirobotar 

används mycket i större produktionslinor som delas upp i mindre celler där specifika 

arbeten utförs. För bearbetning av tyngre material och med höga toleranser, är den 

vanligaste förekommande arbetsmetod att roboten placerar ett föremål i en fixtur som en 

bearbetningsmaskin rör sig emot. Robotens uppgift är då i princip att förflytta föremål 

mellan olika bearbetningsstationer. En alternativ arbetsmetod, som undersöks i detta 

arbete, är att roboten håller i föremålet under bearbetningsprocessen och för den mot en 

rumsfast bearbetningsmaskin, se Fig. 1.2. I detta projekt undersöks om en viss typ av 

industrirobot kan utföra borrning och gängning av laxkilar till vågkraftsgeneratorer, som 

visas i Fig. 1.3, med den givna arbetsmetoden. Denna arbetsmetod innebär att roboten 

plockar upp laxkilen och rör sig vidare mot bearbetningsmaskiner där laxkilen borras, 

fräses och gängas.  
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Figur 1.2 Schematisk bild över arbetsmetoden som används i detta arbete 

 

 

Figur 1.3 Laxkilar till vågkraftsgenerator 

Laxkilar är komponenter som håller statorplåtarna på plats i generatorn. När translatorn 

förflyttar sig upp och ned uppstår krafter som vill ändra läge på statorn. Laxkilarnas 

position och att de är åtsittande är viktigt då de motverkar att statorplåtarna förflyttas 

p.g.a. krafterna. Laxkilarna, som används i detta arbete, har tre olika storlekar och 

design. Arbetet utgår ifrån ett tidigare arbete [2] med en presenterad lösning av verktyg 

och en robots arbetsmetod för utförandet av borrning, gängning och fräsning. Verktyget, 

som är fäst på robotens handled, håller laxkilen under samtliga bearbetningsutföranden i 

cellen.  

1.2.1 Syfte 

För att vågkraft ska bli mer konkurrenskraftig på marknaden leder Uppsala universitet 

projekt där effektiviteten i delar av produktionen undersöks. I detta arbete utreds om en 

given industrirobot kan utföra borrning och gängning av laxkilar för att effektivisera 

produktionen av dem.  

1.2.2 Mål 

Målet är att undersöka huruvida det är möjligt att borra hålen i laxkilarna, med bestämd 

arbetsmetod, enligt given kravspecifikation med given robot.  

Delmål inom arbetet är även att: 



Examensarbete: BORRNING OCH GÄNGNING AV LAXKILAR MED INDUSTRIROBOT 

 

3 

 

 Teoretiskt utreda om gängning med samma arbetsmetod är möjligt 

 Beräkna cykeltider för arbetet  

 Utvärdera en verktygsprototyp för roboten 

 Presentera förslag till arbetsstation för borrning och gängning där justeringar 

gjorts från tidigare arbete för att passa aktuella laxkilar 

1.2.3 Metodik 

Experiment utförs med metod från tidigare arbete och med utrustning som Uppsala 

universitet ställt till förfogande. Metod för borrning från det tidigare arbetet utvärderas 

utifrån tester där roboten håller föremålet under borrningsmomentet.  

Testerna innefattar robotprogrammering i styrsystemet S3. Experiment undersöker om 

det är möjligt att borra hål i laxkilen genom att industriroboten håller i den under 

bearbetningen och inte påverkas av de krafter som uppstår vid borrningen. Experiment 

visar även om roboten kan följa ett mönster, en hålbild, och kan repetera mönstret utan 

att variera utanför toleranser. 

Metod för gängning diskuteras teoretiskt om det är möjligt att utföra med samma metod 

som borrningen. Design av robotcell och simuleringar i RobotStudio över arbetet i 

cellen kommer att presenteras. En prototyp av verktyget för roboten presenteras där 

justeringar gjorts för att passa de givna designerna av laxkilarna i detta arbete.  

1.2.4 Kravspecifikation 

Bearbetningen av laxkilen ska utföras utifrån föreslagen metod där roboten håller 

laxkilen och rör sig i förhållande till en fastmonterad borr- och gängmaskin. Roboten är 

av typ ABB IRB6000 S3 M91och materialet på laxkilarna är EN 10149-2 S355MC. 

Utgångsmaterialet visas i Fig. 1.4 och är laserutskuret.  

 

Figur 1.4 Utgångsmaterialet för laxkilar 

Hålen på laxkilen ska vara gängade i M10. Kravspecifikationen är enligt ISO 2768-1m 

för bearbetningen av laxkilarna. För hålens diameter och positioneringen av hålen i två 

dimensioner innebär det att en avvikelse på ± 0,2 mm är tillåten.  

En produktionstid är beräknad till 3 timmar per vågkraftverk vilket innebär 

uppskattningsvis en maximal tillåten cykeltid på 4,3 min/ st. för de längre laxkilarna och 
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2,15 min/ st. för den korta(gällande att samtliga laxkilar ska tillverkas i samma 

robotcell). Utifrån det så beräknas borrningen av den de längre laxkilarna utföras på ca 

1 min och gängningen drygt 1 min.  

1.2.5 Avgränsningar 

Ingen prototyp av arbetsstationer för borrning eller gängning tillverkas i detta arbete. 

Experimentet innefattar endast tester, med de två större laxkilarna, där roboten håller i 

laxkilen och rör sig mot borrmaskinen utan externa fixturer under bearbetning. Tester 

med föreslagen borrmetod med fixturer till arbetsstationen kommer inte att utföras.  

Roboten till förfogande var en ABB IRB6000 S3 M91. Bearbetningsmaskinen som var 

till förfogande var en multi-purpose machine HQ400/3A. 
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2 Teori 

2.1 ABB IRB 6000 S3 M91 Robot 

IRB 6000 är en robot från ABB som kom ut på marknaden 1991 och består av en 

mekanikenhet och ett styrsystem, i detta fall S3. Roboten har sex axlar som gör det 

möjligt att röra sig i sex frihetsgrader, se Fig. 2.1. Enligt produktmanualen kan 

repeternoggrannheten hos roboten variera mellan ±0,5 mm, dock kan mindre variation 

uppnås beroende på hur roboten står. [3] Roboten som användes i experimentet i detta 

arbete har en hanteringsvikt på 150 kg och en räckvidd på 2,4 m.  

 

 

Figur 2.1 Robot med utritade rörelser i sex frihetsgrader [4] 

2.1.1 Robotprogrammering 

Programmeringsenheten, som tillhör styrsystemet, innehåller de funktioner som behövs 

för att definiera rörelser och rörelsemönster hos roboten. Roboten rör sig utifrån olika 

referenskoordinatsystem där baskoordinatsystemet utgår från robotens bas, 

handkoordinatsystemet utgår från robotens handled och verktygskoordinatsystemet från 

verktyget, se Fig. 2.2. Verktygskoordinatsystemet är också kallad det verktygsrelaterade 

koordinatsystemet och kommer även att skrivas så i rapporten framöver.  



Examensarbete: BORRNING OCH GÄNGNING AV LAXKILAR MED INDUSTRIROBOT 

 

6 

 

 

Figur 2.2 Robotens olika koordinatsystem [5] 

Den primära programmeringen utgår ifrån en manöverpanel som med en joystick styr 

roboten till önskade positioner som sedan lagras till ett program. Inställningar om hur 

roboten ska röra sig mellan olika positioner går att ställa in via olika funktioner.  

Programmering med rektangulära koordinater innebär att rörelsen sker rätlinjigt mellan 

punkter och med konstant hastighet.  

Tool center point, TCP, är en punkt som väljs på skivan på robotens handled eller på 

verktyget som är monterat på den. En låst TCP innebär att roboten kan upprätthålla 

vinkeln av skivan på robotens handled under körning. Vid låst TCP utgår rörelserna från 

handkoordinatsystemet. 

Det finns även programmering med ett verktygsrelaterat koordinatsystem. I det 

verktygsrelaterade koordinatsystemet väljs först en position som en utgångsposition. 

Därefter, med hänsyn till utgångspunkten, sker förflyttningen i given riktning. Rörelser 

utifrån den givna positionen kan vara i en, två eller tre riktningar i det 

verktygsrelaterande koordinatsystemet X’’, Y’’, Z’’ eller i rotation kring bestämd axel. 

Om TCP:n väljs på skivan på robotens handled så går det verktygsrelaterade 

koordinatsystemet och handkoordinatsystemet i varandra.  [5] 

2.2 EN 10149-2 S355MC 

Stålet som laxkilarna utformas av är S355MC. Med hänsyn till bearbetbarheten delas 

stål upp i olika klasser beroende på innehåll. S355MC klassificeras som olegerat stål 

pga. dess låga innehåll av kol och mangan. Svårigheter vid spånbrytning och 

löseggsbildning vid bearbetning som borrning och fräsning kan uppstå men som kan 

förebyggas med exempelvis vassa skäreggar på bearbetningsverktyget. [6] 
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2.3 Borrning 

Då borrning av laxkilarna är tänkt att göras i produktion med roboten behöver man ta 

reda på skärdata och skärkrafter för att få optimala parametrar. De teoretiska 

parametrarna är riktlinjer och som kan ändras något vid test, dock bör liknande värden 

användas då livslängden reduceras av borr vid körning med felaktig skärdata. 

Grundläggande beskrivning av val av skärdata finns i Appendix 2.  

2.3.1 Val av skärdata 

Vid val av skärdata väljs en borr och därefter kan skärhastighet,   , och matning,    

avläsas ur tabell. Vidare beräknas rotationshastigheten,  , med ekvation (2.1). [7] 

 

 
  

       

    
 

(2.1) 

där    är hålets diameter.  

2.3.2 Skärkrafter 

För att beräkna matningskraften,     och den effekt,   , som krävs av borrmaskinen 

behövs skärkraften,   .  

I ekvation (2.2) beräknas skärkraften för bearbetning med en hårdmetallborr. Den 

specifika skärkraften,    , samt materialkonstanten,   , tas fram ur tabell för att 

beräkna skärkraften.  

 

 
       (

  
 
    (  ))

   

 (  
  
   

) 
(2.2) 

 

där    och    är skärvinklar som bestäms med val av borr. Ur ekvation (2.3) kan 

effekten beräknas.  

 

 
   

           
        

 

(2.3) 

 

Beräkning av den matningskraft som krävs för att borra i ett givet material med valt 

skärdata kan beräknas med ekvation (2.4). [6] 

 

 
          

  
 
       (  ) 

(2.4) 
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2.4 Gängning 

2.4.1 Val av skärdata 

Vid val av skärdata väljs en gängtyp och därefter kan skärhastighet,   , avläsas ur tabell. 

Vidare beräknas rotationshastigheten,  , med ekvation (2.1). [7] 

2.5 RobotStudio 

ABB:s program RobotStudio för simulering och offline-programmering möjliggör 

robotprogrammering på en PC på kontoret, dock så krävs styrsystem S4 eller nyare för 

programmeringen. Simuleringar över arbetet i cellen kan göras där även cykeltider kan 

beräknas. CAD filer, som verktyg och arbetsredskap, från exempelvis SolidWorks kan 

importeras och användas i simuleringar. [8] 
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3 Metod 

3.1 Val av skärdata  

3.1.1 Borrning 

Med teorin för val av skärdata och det givna materialet kan skärkraften, matningskraften 

och effekten bestämmas teoretiskt. En hårdmetallborr valdes för dess robusthet och 

långa livslängd. Utifrån arbetsmetoden som redogjordes i teorin kan riktvärdena 

definieras:  

                               
                                 
                                    
                               

                                           
                                           
                                         
                                      

             
                }

 
 
 
 

 
 
 
 

            
  

                        
                     

 

3.1.2 Gängning 

Utifrån arbetsmetoden från teorin kan riktvärdena för skärparametrarna bestämmas. 

Enligt specifikationer är M10 vald som gängtyp där stigningen,  , är 1,5 mm. 

Skärparametrarna bestämdes till: 

           
           
              

 

För maskingängning kan även 8,6 mm borr användas vid M10 för att underlätta 

gängandet. 

3.2 Experiment 

Del 1 av experimentet undersöks om det är möjligt att borra hål i laxkilen genom att 

industriroboten håller i den under bearbetningen och inte påverkas av de krafter som 

uppstår vid borrningen.  

Del 2 av experimentet visar om roboten kan följa ett mönster, en hålbild, och kan 

repetera mönstret utan att variera utanför toleranser. I denna del är 

robotprogrammeringen i fokus. I del 2 så används en indikatorklocka för att undersöka 

hur väl roboten träffar givna punkter och repeternoggrannheten för given rörelse. 

Utifrån detta kan ett program definieras och i del 3 testas programmet där hålen borras 

och utvärderas.  

3.2.1 Del 1 

I de inledande testerna var fokus att åstadkomma raka hål med jämn inneryta och små 

grader. För att åstadkomma detta måste roboten hantera de krafter som uppstår vid 

borrning. Borrmaskinen som användes under testningen placerades nära roboten för att 

minska risken för instabilitet hos roboten, se Fig. 3.1. 
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Figur 3.1Testuppställning 

Begränsningar hos borrmaskinen var att den högsta respektive lägsta 

rotationshastigheten var 1360 rpm och 160 rpm samt att den maximala effekten var 

551,6 W. Då den högsta möjliga rotationshastigheten,  , var under den beräknade så 

måste matningshastigheten,   , korrigeras för att uppnå liknande resultat. Första 

provisoriska infästningen var ett enklare skruvstäd som skruvades fast på robotens 

handled som laxkilarna fästes i. De inledande testerna utfördes med programmering av 

positioner, med låst TCP vald på skivan på robotens handled, som lagrades till ett 

program och som kördes med rektangulära koordinater däremellan. Med en iterativ 

testmetod kunde skärparametrarna definieras på nytt.  

3.2.2 Del 2 

I den andra delen av experimentet var positioneringen av hålen i fokus. Positioneringen 

av hålen beror på programmeringen av robotens rörelse och träffsäkerheten av 

punkterna hos roboten. Det verktygsrelaterade koordinatsystemet testades för att uppnå 

ett mer precist avstånd mellan punkter. En position mättes in och valdes som 

utgångspunkt nära borrmaskinen där kommande rörelser ska utgå ifrån, se Fig. 3.2.  

En indikatorklocka användes för att mer noggrant mäta in utgångspositionen, samt att 

mäta avvikelser i mättester under körning, se Fig. 3.2 och Fig. 3.3. Indikatorklockan 

som användes har en noggrannhet på 0,03 mm. [9] Genom att mäta in skivan på 

robotens handled vinkelrät mot borrmaskinen så förväntas Y’’-axeln att gå rakt ut i 

sidled och Z’’-axeln rakt upp i handkoordinatsystemet relativt mätinstrumenten fastsatta 

i borren.  
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Figur 3.2 Inmätning av skivan på robotens handled i förhållande till borren 

Ett rakt föremål spändes fast på skivan på robotens handled så att variationer i givna 

punkter kunde mätas. 

 

Figur 3.3Uppställning från mättest där avvikelser i x och z riktning uppmättes i Y-led 

Mättesterna mäter avvikelser i X’’ och Z’’ riktning vid körning i Y’’-led i givna 

punkter, samt robotens repeternoggrannhet. Programmen som användes vid körning av 

mättesterna programmerades i verktygsrelaterade koordinater. Test utfördes även där 

avvikelsen i Z’’, vid körning i laxkilens hålbild med verktygsrelaterade koordinatsystem 

i Y’’-led, kompenserades med att en förflyttning i Z’’-led programmerades in. 
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3.2.3 Del 3 

Ett program utformades med verktygsrelaterade koordinater där de två större laxkilarnas 

fyra hål borras. Laxkilen satt fast med ett mer stabilt skruvstäd som skruvades fast på 

robotens handled, på samma sätt som i Fig. 3.1. 

 

Figur 3.4 Inmätning av utgångsposition  

I Fig. 3.4 visas utgångspositionen som mättes in genom att placera borren vid ett hörn 

för att därifrån köra programmet där första förflyttningen placerar laxkilen så att borren 

är i mitten på kortsidan. Vidare utförs förflyttningarna i Y-led utifrån hålbilden. 

Programmet testades med både 8,5 mm och 8,6 mm borr. 

Programmet korrigerades iterativt tills att laxkilarna kunde placeras på stödplattan.  

3.2.4 Mätteknik 

För att mäta hålens diameter användes en invändig trepunktsmikrometer.  För att 

utvärdera positioneringen av hålen användes den övre delen av verktygets prototyp, 

stödplattan, där styrstift glider in i hålen vid rätt positionering, se Fig. 3.5.  Stödplattan 

har även klackar på långsidorna, så om styrstiften förts in och laxkilen ligger mot 

stödplattan är hålen placerade i mitten på laxkilen, med en tolerans på ±0,05 mm. 

Därmed kan stödplattan användas för att utvärdera hålens positionering till varandra och 

att de är rätt placerade i förhållande till långsidans kant. Hur hålen är placerade till 

kortsidan användes ett digitalt skjutmått för att mäta avståndet till stödplattans kortsida. 

Styrstiften designades med en skjutpassning, dvs. något mindre än hålens diameter, för 

att underlätta införandet. Styrstiftens diameter var 8,42 mm vilket tillåter några 

hundradels millimeter fel mellan hålen med användning av en 8,5 mm borr. Vid 

användning av en 8,6 mm borr tillåter det ca 0,17 mm fel vid placering av hålen.  
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Figur 3.5 Stödplatta som används för utvärdering av positioneringen av hålen från 

borrtest 

3.3 Verktyg för robot 

Det föreslagna verktyget från det tidigare arbetet [2] är designat att hålla i laxkilen 

under hela tiden den bearbetas i cellen. Elektromagneter ska plocka upp 

utgångsmaterialet innan den bearbetas för att sedan hålla i den tills den är tillverkad, 

därefter ska den exempelvis placeras i någon form av mellanlager. Vid borrning och 

gängning håller verktyget laxkilen enbart med kraft från elektromagneter. En 

pneumatisk aktuator håller laxkilen på ett avstånd till verktyget för att göra borrning av 

genomgående hål möjligt då ett mellanrum mellan laxkil och verktyget är ett krav. 

Aktuatorn drar till sig laxkilen efter borrningsmomentet, där styrstift förs in i de borrade 

hålen, för att åstadkomma ökad stabilitet under fräsning. Vid införandet av styrstiften i 

laxkilens hål uppkommer en viss friktion där elektromagneterna måste vara starka nog 

att hålla kvar laxkilen.  

3.4 Design av arbetsstationerna  

Vid bearbetning som borrning och gängning uppkommer krafter i olika riktningar. Den 

största kraft som uppstår vid borrning är i samma riktning som matningen av borren 

men det uppkommer även mindre krafter i sidled som vill rotera laxkilen. Verktyget 

håller laxkilen mot sig genom kraft från elektromagneter och kan inte kompensera för 

krafter i sidled som överstiger friktionen mellan laxkil och magnet. På arbetsstationerna 

är det föreslaget, från tidigare arbete [2], att använda fixturer som hjälper till att hålla 

laxkilen i rätt riktning under bearbetningen. Fixturerna består av väggar längs 

långsidorna av utgångsmaterialet samt en styrstav som förs in i ett hål efter första hålet 

är borrat, för ytterligare stabilitet.  
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4 Resultat 

4.1 Experiment 

4.1.1  Del 1 

Mätning av hålens diameter utfördes på ett flertal hål och en variation på några 

hundradels millimeter upptäcktes. Hålens diameter blev ca 8,53 mm vid användning av 

8,5 mm borr och ca 8,66 mm vid användning av 8,6 mm borr. Skärparametrarna vid 

experimentet bestämdes av given borrmaskin samt matningshastighet från testet. Med 

en matningshastighet,   , på max 30 mm/min, och den maximala rotationshastigheten 

blev hålen raka och den bearbetade ytan jämn. Utifrån det kan nya, gällande för 

experimentuppställningen, skärparametrar och skärkrafter beräknas:  

                                 

                              
                                    
                                     

}
            

                  
                                         

                                                
 

4.1.2 Del 2 

Resultat av mättesterna, som visas i tabell A3.1 och A3.2 i Appendix 3, visar att roboten 

i experimentet för de undersökta positionerna har god repeternoggrannhet, ca 0,05 mm, 

med hänsyn till givna toleranser i kravspecifikationen. Utifrån kravspecifikationen så 

avviker det för mycket i z riktning vid körning i Y-led, enligt tabell A3.1. Avvikelsen 

kan reduceras genom att en kompensation i Z-led programmeras in, och resultaten av 

det programmet visas i tabell 4.2.  

4.1.3 Del 3 

Ett robotprogram för att tillverka en laxkilen som kunde placeras korrekt i stödplattan, 

där styrstiften gick in och att laxkilen var inom klacken, kunde utformas med 

kompensationer i Y-led och i Z-led. Resultat från borrning med det slutgiltiga 

programmet visas i Fig.4.1. Programkoden visas i Appendix 4. 2 st. laxkilar, ena borrad 

med 8,5 mm och andra med 8,6 mm borr, gjordes och kunde föras ned på stödplattan.  

 

Figur 4.1Laxkil med borrade 8,6mm hål, inom toleranser, på stödplattan 
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I experimentet med testutrustning, utfördes borrning av fyra hål i laxkil på ca 7 min.  

 

4.1.4 Gängning 

Vid gängning rekommenderas lägre skärhastigheter och det uppstår mindre krafter än 

vid borrning. Om en gängchuck används, där matningen kan hållas konstant, bör 

roboten kunna använda samma typ av rörelser och program som vid borrning, dock med 

lägre matning.  

Roboten kan förväntas utföra gängning av hålen med samma arbetsmetod, att roboten 

håller i laxkilen och för den mot en gängningsmaskin med gängchuck. Däremot måste 

tester utföras för att utvärdera om gängningen, speciellt de inledande gängorna, håller 

toleranserna.  

För gängning beräknas en något längre tid för utförandet relativt borrningen, och tid för 

gängningsmomentet kan uppskattas till ca 9 min. 

4.2 Verktyg till robot 

4.2.1 Prototyp av verktyget 

Justeringar som att addera ytterligare en elektromagnet för ökad hållkraft och ändringar 

i design och material för att lättare konstruera en prototyp gjordes. I Fig. 4.2 visas båda 

arbetspositionerna för verktyget där laxkilen är den delen belägen överst i bilden. 

Verktyget ska plocka upp utgångsmaterialet med elektromagneter och ska hålla den ute 

genom borrnings- och gängningsmomentet, se Fig. 4.2a. Under arbetspositionen för 

borrning och gängning är laxkilen fäst till verktyget endast genom kraft från 

elektromagneterna. Efter hålen är borrade ska aktuatorn dra till sig laxkilen och 

styrstänger förs in i hålen för att öka stabiliteten till fräsmomentet, se Fig. 4.2b.  

 

(a) Verktygets borrningsposition  (b) Verktygets fräsningsposition 

 

Figur 4.2 Verktyget i två olika arbetspositioner 

Vid borrningsutförandet kommer laxkilen att utsättas för kraft bl.a. i borrens riktning, 

där den vill trycka laxkilen mot robotens handled. Motkraften, som gör att verktyget kan 
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behålla den utfällda positionen, bestäms av styrkan hos aktuatorn. Vid val av aktuator 

rekommenderades kraften, som aktuatorn klarar av att hålla med, vara ca 1,5 ggr större 

än beräknade krafter i den givna riktningen. Aktuatorn som användes i denna prototyp 

är TG 32-030 vilken kan hålla en kraft i sin utfällda position på 424 N vid ett lufttryck 

på 6 bar, se Fig. 4.2a. [10] Verktyget designades för den rådande testuppställningen och 

kan teoretiskt klara de krafter den utsätts för vid borrningsmomentet enligt resultat från 

beräkningar under delkapitlet 4.1.1. Elektromagneternas arbete är att plocka upp 

laxkilen och hålla den på plats genom arbetet. En elektromagnet valdes som klarar 115 

N, vilket resulterar i att de tillsammans klarar att hålla med en kraft på 345 N. [11] 

Kraften valdes så hög som möjligt med en given diameter, för elektromagneterna, på 25 

mm som var den maximala diametern som fick plats på stödplattan. Skalet på verktyget 

valdes att konstrueras i 20 mm och 10 mm POM-H, polyoximetylen, plast. En 

sprängskiss av ritningen på verktyget finns i Appendix 1.  

4.2.2 Utvärdering av verktyget 

Vid utvärderingen av verktyget testades endast verktygets funktion att hålla laxkilen 

medan den ändrar sina arbetspositioner. Ingen bearbetning utfördes med verktyget. 

Prototypen av verktyget visas i figur 4.3. Verktygets funktion testades med två olika 

laxkilar som borrats, ena borrad med 8,6 mm borr och andra med 8,5 mm borr. Laxkil 

som borrats med 8,6 mm går införandet av styrstiften smidigt och verktyget kan lätt föra 

laxkilen mellan de olika arbetspositionerna. Elektromagneterna klarade även att hålla 

laxkilen vid införningen av styrstiften där hålen borrats med 8,5 mm, där friktionen är 

högre vid införningen än vid användning av 8,6 mm borr.  

 

Figur 4.3 Prototyp av verktyg fastmonterad på robotens handled 

4.3 Design av arbetsstationerna 

Anpassningar, utifrån den föreslagna designen, har gjorts för att passa de tre olika 

laxkilarna. Fixturerna är även fasade för att underlätta ingången till dem. Fig. 4.4 visar 
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utformningen av arbetsstationen. Arbetsstationen är utformad att användas både vid 

borrning och vid gängning. Vid borrning ska laxkilen först föras in i fixturen för att 

sedan röra sig till den position där första hålet är programmerat. Roboten sänker 

laxkilen och det första hålet borras. Roboten går därefter till nästa position för att 

placera laxkilen där nästa hål ska borras. Styrstaven på fixturen förs in i det nyss 

borrade hålet när nästa hål bearbetas.  

Gängningsarbetet kan beskrivas som att det utförs i motsatt ordning till borrningen. Här 

kan styrstaven användas i de borrade hålen för att ge ytterligare stabilitet under de tre 

första gängningarna.  

 

Figur 4.4 Arbetsstation med fixturer 

4.4 Cellayout 

En schematisk bild av den kompletta cellayouten presenteras i Fig. 4.5. Roboten plockar 

upp den obearbetade laxkilen för att sedan gå till borrstationen för att göra hålen. Efter 

borrningsmomentet ska laxkilen fräsas. Slutligen ska de borrade hålen gängas för att 

vidare, exempelvis, placeras i ett preliminärt lager före montering.  

 



Examensarbete: BORRNING OCH GÄNGNING AV LAXKILAR MED INDUSTRIROBOT 

 

18 

 

Figur 4.5 Layout till robotcellen 
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5 Diskussion 
Arbeten som är monotona eller som inte är kostnadseffektiva gör att arbetsgivare och 

ledningar i företag ser efter alternativa lösningar för att effektivisera sin produktion och 

för att minska belastningen på anställda. Den största kostnad för arbeten som borrning 

och gängning av laxkilar är den anställdas lön och denna kostnad reduceras vid 

införandet av industrirobot. Att hålla en dialog med anställda som idag utför arbeten 

som är tänkbara arbetsmoment att automatisera är viktigt. Arbeten kring roboten och 

dess arbetsuppgifter kommer fortfarande efterfrågas under den första tiden då skiftet 

sker. Kunskap om arbetsmomenten kan fortfarande vara aktuellt även efter en robot 

tagit över. Vidareutbildning av befintlig personal kan alltså vara angeläget för att inte 

mista den kompetens som redan finns.  

Genom att borra hålen i laxkilen med den arbetsmetoden som testades i detta arbete kan 

godkända resultat uppnås bearbetningsmässigt. Tidsmässigt uppnås inte kraven med den 

givna experimentuppställningen. Fördelen med arbetsmetoden som används i detta 

arbete, i relation till den vanliga, där föremålet placeras i fixtur och bearbetningsmaskin 

rör sig mot föremålet, är att enklare bearbetningsmaskiner som inte kräver styrning kan 

användas. Med den vanliga arbetsmetoden kan tidskravet uppnås lättare genom att flera 

laxkilar tillverkas samtidigt och roboten matar olika bearbetningsstationer som utför ett 

delarbete.  

5.1 Experiment 

Experimentet utfördes med lägre skärhastigheter än de beräknade p.g.a. borrmaskinens 

begränsning, vilket medför att borren slits ut fortare och kan påverka hålens bearbetade 

yta samt ge upphov till värmeutveckling. Ingen kylning användes i experimentet men 

rekommenderas starkt då även värmeutvecklingen förkortar livslängden på borren.  

Vibrationer, synliga och i form av ljud, från borrmaskinen kan ha påverkat resultatet 

genom att ge upphov till större variation mellan resultaten.  

En exakt likadan infästning av laxkilarna i skruvstycket var omöjlig att åstadkomma och 

påverkade positioneringen av hålen i förhållande till kortsidan. Däremot kan 

positioneringen av hålen i förhållande till kortsidan förbättras med ett verktyg där 

laxkilen sitter lika varje gång.  

Att programmera med verktygsrelaterade koordinater är, relativt andra 

programmeringssätt med S3, lätt för detta ändamål. Svårigheten låg i att mäta in 

utgångspositionen med en hög noggrannhet enligt kravspecifikationen, dock behöver 

detta endast göras en gång. De kompenseringar som tvingades tilläggas i Y-led och i Z-

led för att uppnå kravspecifikation är unika för roboten och den uppställning som råder 

och behöver därför mätas upp igen och testas innan körning med annan robot.  

Uppskattningsvis för de 4 hålen utgör enbart borrningen av hålen(som endast beror på 

matningshastigheten) drygt 3 min av de totalt 7 min. Det slutgiltiga programmet kan 

förbättras genom att öka hastigheterna då roboten rör sig mellan olika punkter där inte 

laxkilen bearbetas och skulle därmed förkorta den totala tiden för arbetsutförandet. En 

något snabbare hastighet är använd under experimentet för när roboten för laxkilen 

tillbaka just efter hålets borrats men denna kan även ökas. Med 

experimentuppställningen och en ökning av hastigheterna utom matningshastigheten 

kan tidskravet uppfyllas genom att använda 3 st. robotceller. Användning av en 
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borrmaskin som klarar högre rotationshastigheter tillåter högre matningshastigheter 

vilket också förkortar tiden för arbetsmomentet. En matningshastighet närmare den 

teoretiskt beräknade kan förkorta tiden för borrningen betydligt, till ca 10 sek, och 

genom att öka hastigheterna av de andra förflyttningarna kan tidskravet uppnås.  

Då resultatet endast baserades på att 2 st. laxkilar borrades med det slutgiltiga 

programmet, ena med 8,5 mm och andra med 8,6 mm borr, och godkändes genom att de 

passade i stödplattan är resultatet inte helt säkert. Tester med ett större antal laxkilar 

som borras med samma program gjordes inte p.g.a. tidsbrist men som bör utföras för att 

få ett säkrare resultat.  

5.2 Verktyget 

Skalet av prototypen är konstruerad i plast och kan ge upphov till en sämre stabilitet 

med vibrationer som stör bearbetningen. Ett skal av metall skulle ge bättre stabilitet.  

Vid borrningsmomentet uppstår värmeutveckling, även om kylning används, och hålen 

kommer då vara något mindre, än uppmätt då laxkilen har kallnat. Hänsyn till detta bör 

tas vid design av styrstiften för att undvika problem vid införning.   

Vid test där verktyget håller i laxkilen och går mellan sina arbetspositioner är tillsynes 

elektromagneterna starka nog att hålla kvar laxkilen då styrstiften förs in i hålen, även 

där hög friktion uppkommer. Dock är hålen något mindre, strax efter efter borrningen, 

p.g.a. värmen, så tester bör även göras där verktyget ändrar position då laxkilen 

fortfarande är varm.  

Kylning som rekommenderas vid bearbetningen kan inverka på verktygets funktion där 

exempelvis skärvätskan lägger sig på stödplattans botten och förhindrar att laxkilen 

trycks ned ordentligt vilket medför att kraften som elektromagneterna kan hålla med 

inte utnyttjas. Ytterligare problem kan uppstå om skärvätska läcker in och samlas inuti 

verktyget.  

När verktyget plockar upp laxkilen innan bearbetningen är det viktigt att den hamnar på 

rätt plats. Förslagsvis kan man tänkas använda något mekaniskt fack där laxkilen 

hamnar korrekt och verktyget kan därifrån plocka upp det. Om laxkilarna skulle skäras 

ut på ett annat sätt som gör att jämna ytterkanter och raka hörn uppnås, kan sensorer 

vara ett alternativ för att mäta in positionen av laxkilen.  

Efter borrningen, när styrstiften ska föras in i hålen, är det viktigt att laxkilen förs hela 

vägen in så att den ligger mot stödplattan. Vilket förutsätter att hålen sitter på rätt 

positioner. Här kan positioneringen av hålen utvärderas med hjälp av sensorer som 

avgör om laxkilen kan föras in hela vägen. Här kan både induktiva givare och 

kapacitiva givare användas för att detektera hur laxkilen ligger mot stödplattan.  

Vid bearbetning av de yttersta hålen så håller verktyget laxkilen endast med 

elektromagneter som är placerade på ena sidan av hålet. Risk finns för att laxkilen 

lossnar från elektromagneterna/verktyget. Fler elektromagneter som placeras på 

ytterkanterna är ett alternativ om problemet skulle uppstå eller montera en till storlek 

liknande kraft på andra ytterkanten i form av exempelvis fjäder.  
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5.3 Framtida studier och förbättringar 

För att kunna utföra borrningen av laxkilarna i produktion med given arbetsmetod 

behövs ett verktyg som klarar att hålla laxkilen under utförandet och klarar av att plocka 

upp laxkilarna så att de ligger riktigt. Verktyget som är presenterat bör testas med 

arbetsfixturerna och upplockningsutförandet bör undersökas mer ingående.  

5.3.1 Arbetsstationer 

Arbetsstationerna är teoretiskt framtagna och behöver testas. Fixturerna, längs 

långsidorna av laxkilen, bör vara så nära som möjligt intill laxkilen för att ge optimalt 

stöd. Om utgångsmaterialet av laxkilarna har ojämna kanter, som i fallet vid 

laserutskärningen, kan dock problem uppkomma vid införning till fixturen. Fixturer 

även på kortsidan kan vara ett alternativ om eventuell förflyttning skulle 

uppmärksammas i laxkilens rikting vid test.  

En variant till den föreslagna arbetsstationen är att fixturerna skjuts in när laxkilen är på 

plats för borrning. Genom att roboten skickar signal, när laxkilen är på rätt plats, till 

aktuatorer som därefter skjuter in fixturerna mot laxkilen till rätt passning. På detta sätt 

skulle ett bättre stöd kunna åstadkommas och eventuella problem med införning av 

laxkilen elimineras.  

5.3.2 Verktyget 

Verktyget bör testas vid bearbetning för att vidare kunna utvärdera det. Verktyget bör 

justeras så även den korta laxkilen kan användas. En annan stödplatta kan designas för 

den korta laxkilen om ett manuellt byte av stödplatta tillåts.  

För borrning och gängning skulle ett enklare gripverktyg, som håller den på kortsidorna, 

kunna vara ett alternativ om verktygsbyte inom cellen kan möjliggöras, och om samtlig 

bearbetning av laxkilen ska utföras i samma cell.  

5.4 Slutsats 

Roboten klarar av att borra hålen i laxkilen inom toleranser med undersökt arbetsmetod. 

Tidskravet är inte uppfyllt, dock kan cykeltiden vid användning av 

experimentuppställningen förkortas. Ytterligare tester bör göras där roboten utför 

borrningen med samma program ett flertal gånger för att fastställa ett säkert resultat. Det 

är rimligt att gängningsmomentet kan utföras med samma arbetsmetod. Prototypen av 

verktyget klarar av att placera laxkilen i de olika arbetspositionerna för borrning och 

fräsning och bör testas vid bearbetning med externa fixturer. 
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Appendix 1 Ritning av verktyg för robot 
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Appendix 2 Borrning och gängning 
Borrning 

Den vanliga spånskärande bearbetningsmetoden för att åstadkomma cylindriska hål är 

borrning. Spånbildningen vid borrning kan verka störande på bearbetningsprocessen 

och påverka kvalitén på den bearbetade ytan. I en spiralborr, som är den vanligaste, kan 

spånen stiga upp till ytan via spiralspåren. [12] Vid val av borr tar man hänsyn till 

borrens livslängd och till materialet av föremålet som ska borras.  

 
Figur A2.1 Spiralborr med utsatta parametrar [6]  

Matningshastigheten,   , som visas i Fig. A2.1, är produkten av matningen,   , och 

rotationshastigheten,  .  

Vid val av skärhastighet och matning måste hänsyn tas till bland annat maskinens 

stabilitet och verktygets utslitningstid.  

Arbetsgång för att ta fram skärdata från verkstadshandboken:  

1. Från ritning klargöra mått av hål 

2. Välj borrtyp 

3. Ta fram materialgrupp som föremålet tillhör 

4. Avläs skärhastighet,   , och matning,    ur tabell  

5. Beräkna rotationshastigheten,  , på borr ur ekvation nedan där    är borrens 

diameter 

 

 
  

       

    
 

 

   

6. Välj eventuell skärvätska 

Nedan visas definition av skärvinklarna    och    i Fig. A2.2. 

 

 

Figur A2.2 KARP. vinkel och vinkel från skär 
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    är den specifika skärkraft som krävs för att skära en spånyta av 1 mm
2
. Om mindre, 

t ex 0,3 mm, spåntjocklek önskas så kommer specifika skärkraften,      , att bli högre 

enligt Fig. A2.3. Spåntjockleken beror på skärvinkel och matningshastigheter och kan 

identifieras 

 

 Figur A2.3 Den specifika skärkraften i funktion av spåntjockleken  

Gängning 

På samma sätt som för borrningen kan riktvärden för skärdata tas fram genom 

arbetsmetoden från verkstadshandboken:  

1. Bestäm typ av gängning 

2. Välj gängverktyg 

3. Ta fram materialgrupp som föremålet tillhör 

4. Avläs skärhastighet    
5. Beräkna rotationshastigheten,  , för gängningen ur samma ekvation som 

användes i arbetsgången för borrningen. 

6. Välj eventuell skärvätska 

Vid experiment kan mer specifika skärparametrar tas fram. [7] 

För maskingängning av genomgående hål finns tappar med spåndrivande skär som 

skjuter spånen framför sig för att minska påverkan på gängorna.  

För maskingängning finns självreverserande gängchuck med automatisk reversering. 

Gängchucken återför tappen själv då gängdjup erhållits, genom att automatiskt reversera 

när matningen byter riktning. Ett slirkopplingsmoment kan ställas in där chucken slirar 

vid för högt moment och tappen stannar då upp gängningen. För att kunna använda 

slirkopplingsmomentet och en konstant matningshastighet finns fjädrande 

längdutjämning där tappen kan variera sitt avstånd till chucken. [13]En fördel med att 

använda en sådan typ av gängchuck är ökad marginal för felaktiga matnings- eller 

reverseringshastigheter åstadkommes och därmed minskad risk för tappbrott.  
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Appendix 3 Resultat av mättest 
I tabell A3.1 och A3.2 visas resultat från mättester där avvikelser i z riktning uppmättes 

vid körning i Y-led. 

4 punkter programmerades in efter laxkilens hålbild, där varje punkt motsvarar 

positionen av ett hål. Mätningen i varje punkt visar avvikelsen i z riktning.  

Tabell A3.1 Avvikelser i z vid körning i laxkilens hålbild i Y-led med verktygsrelaterat 

koordinatsystem 

Avvikelser i z [mm] i laxkilens hålbild    

punkt 1 punkt 2 punkt 3 punkt 4 Maximal variation mellan punkterna 

0 -0,1 -0,2 -0,3 0,3 

0 -0,1 -0,2 -0,3 0,3 

0,05 -0,12 -0,2 -0,3 0,35 

0,05 -0,08 -0,2 -0,28 0,32 
 

 

Tabell A3.2 Avvikelser i z vid körning i laxkilens hålbild, med verktygsrelaterade 

koordinatsystem, med kompensation i Z-led.  

Avvikelser i z [mm] i laxkilens hålbild    

punkt 1 punkt 2 punkt 3 punkt 4 Maximal variation mellan punkterna 

0,05 0 0,07 -0,05 0,12 

0,03 0 0,07 -0,05 0,12 

0,04 0 0,07 -0,05 0,13 

0,03 0 0,07 -0,05 0,12 
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Appendix 4 Programkod 
Nedan visas programkoden för borrningen av den längsta laxkilen. 

10 V = 50 MM/S MAX = 75 MM/S 

20 RECT COORD 

30 TCP 0 

40 FRAME 0 

50 POS V=100.0% FINEC X=2478.75 Y=-1323.50 Z=869.00 Q1=0.9679 Q2=-0.0039 

Q3=-0.0023 Q4=-0.2515 HANDPOS=65 

60 POS V=30.0% FINEC X=2781.75 Y=-1517.50 Z=936.50 Q1=0.9678 Q2=-0.0046 

Q3=-0.0030 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

70 POS V=20.0% FINEC RELTOOL DZ = -18.60  

80 POS V=20.0% FINEC RELTOOL DY = -32.50  

90 POS V=1.0% FINEC RELTOOL DX = 25.00  

100 POS V=2.0% FINEC RELTOOL DX = -25.00  

110 POS V=30.0% FINEC RELTOOL DY = -65.00 DZ = 0.10  

120 POS V=1.0% FINEC RELTOOL DX = 25.00  

130 POS V=2.0% FINEC RELTOOL DX = -25.00  

140 POS V=30.0% FINEC RELTOOL DY = -65.10 DZ = 0.10 

150 POS V=1.0% FINEC RELTOOL DX = 25.00  

160 POS V=2.0% FINEC RELTOOL DX = -25.00  

170 POS V=30.0% FINEC RELTOOL DY = -65.20 

180 POS V=1.0% FINEC RELTOOL DX = 25.00  

190 POS V=2.0% FINEC RELTOOL DX = -25.00  

200 RETURN 


