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Abstract

Fräsning av laxkilar till vågkraftverk med användning av
industrirobot
Milling of dovetails for wave power generators using an
industrial robot

Michael Olofsson

In this report the ability to mill dovetails of structural steel by using an industrial
robot is examined. The examined use of robots in machining differs from the
conventional use, where the robot often is used only to move the work piece in and
out of a machine. By instead using the robot to hold the work piece throughout the
process, its advantage in flexibility can be used. This report presents the robot's
measured characteristics and the results of practical milling tests. A number of
dovetails has been milled using the method and by analyzing these, the quality and
productivity of the method has been evaluated.

A robot tool to hold the dovetail has been designed and a prototype of it has been
built. 

The results of the tests show that it is possible to mill dovetails using the presented
method. The method, though, is suitable mainly for applications where the
requirements on surface finish and measure deviations are not very high.

Further testing is required, however, to examine the methods repeatability and wear
on equipment.
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I 

 

Sammanfattning 

I den här rapporten utreds möjligheten att fräsa laxkilar av konstruktionsstål, en 

komponent som ingår i de vågkraftgeneratorer som utvecklas vid Uppsala universitet, 

genom att använda en industrirobot. Denna användning av robotar inom bearbetning 

skiljer sig från den konventionella genom att roboten här genom hela 

bearbetningsmomentet håller det bearbetade stycket. Den vanliga användningen av 

robotar inom bearbetning är att roboten används för att plocka stycket i och ur en 

bearbetningsmaskin. Genom att istället låta roboten hålla stycket genom hela 

bearbetningen kan dess flexibilitet utnyttjas. 

Rapporten presenterar resultat av den använda robotens uppmätta egenskaper samt 

praktiska tester av fräsning. Ett antal laxkilar har tillverkats med metoden och utifrån 

analyser av dessa har en kvalitetsmässigt och produktivitetsmässigt utvärdering av 

metoden gjorts.  

Ett robotverktyg för att hålla ämnet som ska bearbetas har designats och en prototyp av 

verktyget har tillverkats. I rapporten presenteras även ett förslag på en komplett 

robotcell för bearbetningen. 

Resultatet av testerna visar att det är möjligt att fräsa laxkilar med presenterad metod. 

Ytjämnheten är sämre, måttavvikelserna är större och tillverkningstider är högre än vid 

konventionell fräsning. Detta resultat är väntat då roboten är mindre stabil än en 

bearbetningsmaskin, vilket innebär att den är sämre på att motstå de vibrationer som 

skärkrafter vid fräsning ger upphov till. Metoden är därför lämplig för tillämpningar där 

kraven på dessa egenskaper inte är så höga. 

Ytterligare tester krävs dock för att undersöka metodens repeterbarhet och slitage på 

utrustningen. Även robotverktyget behöver verifieras i ytterligare tester. 
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1. Introduktion  

1.1 Inledning 

Vid avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet pågår sen ett antal år ett 

forskningsprojekt där man utvecklar en teknik för att utvinna elektrisk energi ur 

havsvågor(1). För att denna vågkraftsteknik ska ha en möjlighet att slå igenom 

kommersiellt behöver tillverkningskostnaderna hållas låga. Ett viktigt steg för att uppnå 

detta är att vid högre tillverkningsvolymer automatisera produktionen i så stor 

utsträckning som möjligt.  

1.2 Bakgrund  

En typ av komponent som det är möjligt att automatisera tillverkningen av är de tre 

olika sorters laxkilar som ingår i kraftverkens linjärgeneratorer (figur 1.1). De två 

längsta typerna av laxkilar är cirka 250 respektive 200 mm långa och används för att 

hålla generatorns tre statorpaket på plats. Den tredje typen är ungefär 100 mm lång och 

används för att hålla translatorns hjulbanor på plats. 

 

 

Figur 1.1 De tre olika laxkilarna som ingår i vågkraftverken 

 

Figur 1.2 presenterar en principskiss över vågkraftverk och figur 1.3 en mera detaljerad 

bild på translator och stator. När vågorna lyfter vågkraftverkets boj lyfts den 

magnetförsedda translatorn vilket gör att statorn upplever ett tidsvarierande magnetfält 

som inducerar en spänning i statorns lindningar. En strömbärande ledare i ett magnetfält 

utsätts för krafter. Dessa krafter måste laxkilarna via statorn klara. 
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Figur 1.2 Principskiss över ett vågkraftverk 

 

 

Figur 1.3 Translator och stator 

 

Med nuvarande metod för att tillverka laxkilarna på avknoppningsföretaget Seabased 

utförs borrning, gängning och bearbetning i samma bearbetningsmaskin. En del manuell 

hantering tillkommer då laxkilarna skruvas fast, lossas och flyttas mellan de olika 

fixturer som krävs för de olika momenten. Fräsningen och hanteringen kring tar i 

dagsläget sammanlagt ungefär 15 minuter per laxkil för de två längsta laxkilstyperna. 

 

Industrirobotar i bearbetande tillverkning används traditionellt ofta för mindre 

precisionskrävande uppgifter som att förflytta material mellan olika stationer i 

tillverkningsprocessen, till exempel lyfta den bit som ska bearbetas i och ur en 

fräsmaskin. Utvecklingen i dag går dock mot att robotar utför även mer avancerade 

moment. Exempelvis lättare bearbetning med en fräsmaskin monterad på robotens 

handled och ämnet som bearbetas fastspänt på traditionellt sätt. Exempelvis så har ABB 

tagit fram en robot, IRB 6660, avsedd för just denna typ av bearbetning. Detta ger en 
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mer flexibel lösning då en robot har en större rörelsefrihet än en bearbetningsmaskin 

och kan komma åt att bearbeta i flera vinklar, något som är önskvärt då avancerade 

geometrier bearbetas. Vid tyngre bearbetning så är fortfarande den traditionella 

fräsmaskinen tack vare sin stabilitet att föredra. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att praktiskt, utifrån teori, undersöka ifall det är möjligt 

att automatisera fräsningen av de tre laxkilar som ingår i ett vågkraftverk med 

användning av en industrirobot. Istället för att på traditionellt vis använda roboten för 

att bara lyfta laxkilen i och ur en bearbetningsmaskin ska roboten hålla laxkilen genom 

hela tillverkningsprocessen och föra laxkilen mot en rumsfast fräsmaskin. Förloppets 

illustreras principiellt i figur 1.4. Då roboten inte längre behöver släppa och sen åter 

greppa laxkilen tas arbetsmoment bort i jämförelse med traditionell robotanvändning. 

 

 

Figur 1.4 Principskiss över metoden 

 

Det här arbetet behandlar endast fräsningen av laxkilarna och design av ett robotverktyg 

för att hålla ämnet under bearbetningen. Samma robot kommer dock även att hantera 

borrning och gängning av hålen i laxkilarna. Figur 1.5 visar de ytor på laxkilarna som 

ska fräsas. 
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      a) En obearbetad laxkil                b) En bearbetad laxkil 

Figur 1.5 Laxkilen sedd från kortsidan före respektive efter bearbetning med de ytor 

som fräsas markerade 

 

Det ämne som ska fräsas är utskuret ur en större plåt med laser och har fått de fyra hålen 

borrade i föregående moment och visas figur 1.6.  

 

 

Figur 1.6 Ämnet i den form det har innan fräsning 

 

Som utgångspunkt för arbetet kommer delvis ett tidigare teoretiskt examensarbete av 

Marcus Linder (2) att användas. Tillverkningsmetoden kommer att utvärderas 

kvalitetsmässigt och produktivitetsmässigt jämfört med nuvarande tillverkningsmetod. 

1.4 Mål 

Arbetets första delmål är att undersöka ifall det är möjligt att tillverka laxkilar med 

metoden beskriven i 1.3 och i så fall om de toleranser för mått och den tillverkningstakt 

som anges i 1.6 kan uppnås. Arbetets andra delmål är att presentera en design på ett 

robotverktyg som ska kunna hålla laxkilen genom hela bearbetningen utan att släppa 

den eller ta nytt grepp. Roboten ska plocka upp en utskuren plåtbit och lämna ifrån sig 

en färdig laxkil. Arbetets tredje delmål är att presentera ett förslag på en robotcell layout 

där roboten plockar upp ett laxkilsämne vid cellens ingång och lämnar ifrån sig en 

färdig laxil vid cellens utgång. 

1.5 Avgränsningar 

Under testerna kommer endast en äldre robot med ett styrsystem som inte håller dagens 

standard att vara tillgänglig. Roboten är drygt tjugo år gammal så det är även möjligt att 

slitage påverkat dess egenskaper. Styrsystemet är inte kompatibelt med någon form av 
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CAM program och tillåter endast enklare programmering. Även den maskin som 

används vid fräsningen kommer att sätta begränsningar i form av tillgänglig 

spindelhastighet, effekt och stabilitet. Möjligheten att tillverka den korta laxkilen 

kommer inte att utredas. 

1.6 Kravspecifikation 

Den totala tillverkningstakten ska vara totalt 48 stycken laxkilar per 3 timmar, 12 av den 

korta varianten, 24 av den mellanlånga och 12 av den längsta. Det ger en ungefärlig 

cykeltid för fräsmomentet på 3,5 minuter för de två längre laxkilarna och 1,7 minuter 

för den korta. Laxkilarna är utförda i EN 10149-2 S355MC konstruktionsstål och ska 

uppfylla toleranser enligt ISO 2768-1 medium. I figur 1.7 finns maximalt tillåtna 

avvikelser för de mått som påverkas av fräsningen angivna. 

 

Figur 1.7 Maximal avvikelse för laxkilens mått [mm] 
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2. Teori  

2.1 Bearbetningsparametrar 

Några parametrar som är viktiga att bestämma vid fräsning är skärhastigheten (   ), 

matning per tand (   ), matningshastigheten (   ), spindelns rotationshastighet ( ), 

skärdjup (   ) och skärbredd (   ). 

 

    och     är beroende av vilket material som ska fräsas och vilket fräsverktyg som 

används och kan bestämmas ur tabeller.   kan sen beräknas enligt ekvation (2.1)(3). 

 

     

    
   

    
 

(2.1) 

 

där   är fräsverktygets diameter. Vidare så kan     beräknas enligt ekvation (2.2) (3). 

 

 

    

där   är antalet skär. 

    och     avgörs av fräsens effekt och det bearbetade styckets stabilitet. 

Ett sätt att minska skärkrafterna och därmed vibrationer är att minska    och    . 

 

Fräsens diameter (   ) rekommenderas vara 1,2 - 1,5 gånger det bearbetade stycket 

bredd (3).  

  

               (2.2) 
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3. Metod  

3.1 Experimentuppställning 

Figur 3.1 visar hela experimentuppställningen. Principen för fräsmomentet är att 

roboten håller i laxkilsämnet och för det i en vågrät rörelse vinkelrätt mot fräsverktyget. 

 

 

 
Figur 3.1 Experimentuppställningen 

 

3.1.1 Utrustning 

Industriroboten som används är en ABB IRB6000 med styrsystem S3. Roboten rör sig i 

ett tredimensionellt referenssystem med referensaxlarna X, Y och Z. Den har sex 

frihetsgrader, vilket betyder att den kan röra sig linjärt i alla tre koordinatriktningar samt 

rotera kring alla tre koordinataxlar. Roboten har sex axlar numrerade enligt figur 3.2.  

Den har en räckvidd på 2,4 m och kan hantera en vikt på maximalt 150 kg. Robotens 

repeternoggrannhet, det vill säga med vilken precision den klarar att upprepa 

arbetsmoment uppges vara < +/- 0,5 mm (4). 
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Figur 3.2 ABB IRB 6000 med de sex axlarna markerade(5) 

 

Roboten har ett antal referenssystem som kan användas för att definiera dess rörelser 

(figur 3.3). Dels finns ett baskoordinatsystem som är fast och utgår från robotens 

basplatta med X-Y planet i golvet och Z axeln uppåt. Vidare så finns ett 

handkoordinatsystem som utgår från robotens fästplatta med X´-axeln orienterad 

vinkelrät ut från fästplattan och genom dess origo och övriga axlar orienterade enligt 

högerhandsregeln med Y´-axeln riktad åt höger när roboten ses framifrån (figur 3.4). 

Det går också att definiera ett verktygskoordinatsystem med koordinataxlarna X´´, Y´´ 

och Z´´, utgående från det verktyg som används av roboten (figur 3.4).  

 

Vid programmering av robotens rörelser används verktygets arbetspunkts, Tool center 

point (TCP), positioner eller rörelse i valt referenssystem. Den fördefinierade TCP:n är 

placerad i origo på robotens fästplatta som sitter längst ut på handleden. Vid användning 

av ett verktyg monterat på fästplattan kan istället en TCP specifik för det använda 

verktyget definieras. 
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Figur 3.3 Robotens koordinatsystem(4) 

 

 
 

Figur 3.4 robotens fästplatta sedd framifrån med hand- och verktygskoordinatsystem(6) 

 

Robotens rörelse kan utföras enligt tre olika principer, koordinattyper, som ger något 

olika rörelsemönster vid förflyttning mellan positioner. Dessa är Rektangulära 

koordinater, Robotkoordinater och Modifierade rektangulära koordinater. Rektangulära 

koordinatrörelser ger bäst banföljning men är något långsammare medan robotkoordinat 

ger krökta rörelsebanor men snabbare rörelser. Då, i detta fall, en rak förflyttning 

önskats har förflytting enligt rektangulära koordinater använts. Rörelsen mellan två 

punkter påverkas också av med hur stor noggrannhet roboten tvingas att nå fram till 
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varje punkt innan den börjar röra sig mot nästa. I det här fallet fall har den mest strikta 

inställningen använts (6). 

 

Den maskin som används för fräsningen i experimentuppställningen, nedan kallad 

fräsmaskinen, är en HQ400/3A med effekten 550 W och en stegvis ställbar 

spindelhastighet på 160-1360 rpm (7). Fräsen placerades på golvet nära robotens fot. 

Detta för att minimera den hävarm som robotens utsträckta arm mellan robot och 

fräsmaskinen utgör och som ger upphov till instabilitet.  

3.1.2 Infästning av laxkil 

Ämnet som bearbetas fixerades vid testerna med hjälp av ett robust skruvstycke fäst i 

robotens fästplatta. Därmed approximeras det tänkta robotverktyget som nästintill 

idealt, det vill säga det påverkar inte styvheten och stabiliteten i roboten. I figur 3.5 

sitter en färdigbearbetad laxkil fäst i skruvstycket. För att möjliggöra bearbetning av de 

vinklade ytorna sitter den laxkil som bearbetas skruvad på ett obearbetat laxkilsämne. 

Ingen skärvätska har använts vid testerna. 

 

 

 
 

Figur 3.5 Den färdigbearbetade laxkilen fäst i skruvstycket 

 

3.1.3 Inmätning av vinkelräthet mellan fästplatta och fräsverktyg 

För att kunna bearbeta laxkilen med precision måste robotens fästplatta i ett känt 

utgångsläge vara vinkelrät mot fräsverktyget, alltså parallell med framsidan av 

fräsmaskinens spindel. Därför krävdes en noggrann inmätning av fästplattans 

utgångsposition gentemot fräsverktyget. Avståndet mellan framsidan på fräsmaskinens 

spindel och robotens fästplatta mättes med en mätklocka som fixerades i fräsmaskinens 

spindel enligt figur 3.6. Fräsmaskinens spindel roterades sen ett varv samtidigt som 

avståndet mellan spindeln och robotens fästplatta mättes och justerades till det var lika 

för alla punkter under helt varvs rotation av spindeln, det vill säga för ett helt varv runt 

fästplattan.  
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Figur 3.6 Inmätning av avstånd mellan spindel och robotens fästplatta 

3.2 Mätning av robotens banföljning och 
repeternoggrannhet 

För att få en uppfattning om ifall någon av de tillgängliga programmeringsmetoderna 

kunde uppfylla en rörelse som håller angivna toleranser vid fräsning så undersöktes 

robotens banföljning och repeternoggrannhet. En robotrörelse lik den vid fräsning av 

den längsta laxkilen, en rörelse i Y´´-led i verktygskoordinater på drygt 250 mm 

vinkelrätt mot fräsverktyget, utfördes. 2 olika programmeringsmetoder testades och 4 

mätningar gjordes för var metod. Under rörelsen mättes i samtliga experiment robotens 

avvikelse från programmerad rörelse i ett tänkt koordinatsystem (X´´´, Y´´´ och Z´´´´) 

utgående från fräsmaskinens spindel och orienterat i samma riktning som robotens 

verktygskoordinatsystem. Om inmätningen beskriven i 3.1.3 gjorts helt korrekt så är de 

två koordinatsystemen orienterade exakt lika. Mätningen gjordes med två mätklockor 

fixerade i fräsen enligt figur 3.7 och avvikelsen mättes i X´´´- och Z´´´´-led 

 

Figur 3.7 Mätning av avvikelse i X´´´-led och Z´´´- led 
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I det första experimentet användes verktygskoordinatsystemet för att utföra 

förflyttningen. Förflyttningen utfördes då både som en enda lång förflyttning och 

uppdelad i flera mindre steg. Samma mätning gjordes även vid förflyttning mellan ett 

antal positioner utsatta i robotens baskoordinatsystem längs rörelsens väg. Syftet med 

mätningen med utsatta positioner var i första hand att testa med hur bra noggrannhet 

roboten träffar positionerna vid korta förflyttningar och upprepade programkörningar. 

För att uppnå en helt rak linje krävs ytterligare intrimning av positionernas koordinater. 

3.3 Val av bearbetningsdata och fräsverktyg 

Bearbetningsdata har beräknats utifrån data tabellerade i handböcker eller 

tillhandahållna av tillverkare. De beror av vilket material som ska bearbetas, vilket 

fräsverktyg och vilken typ av skär som valts. De beräknade bearbetningsparametrarna är 

avsedda för traditionell fräsning och därför inte direkt applicerbara på denna 

tillämpning. De kan snarare ses som en fingervisning inför nödvändiga tester. 

Fräsverktyget är valt efter bearbetat material, hur stora ytor som bearbetas och med 

målet att det ska orsaka minimala vibrationer. Valmöjligheten vad gäller 

bearbetningsdata begränsas i det här fallet av tillgänglig utrustning då den fräsmaskin 

som används har en maximal spindelhastighet som understiger den beräknade och 

dessutom låg effekt. Den lägre spindelhastigheten har även gjort att 

matningshastigheten fått sänkas från den beräknade, enligt ekvation (2.2). Den lägre 

spindelhastigheten ger enligt ekvation (2.1) även en skärhastighet som är lägre än den 

rekommenderade. Skärhastigheten kan höjas genom att använda ett fräsverktyg med 

större radie, men en större radie orsakar större vibrationer. 

 

De ytor som bearbetas på laxkilarna är mellan 11,8 och 13,7 mm breda vilket ger en 

rekommenderad    på 14,0 till 20,5 mm. Den fräs som valdes för testerna var Sandvik 

Coromant R390-020 A20-11M med tre skär med    = 90 grader och    = 20 mm. Två 

olika typer av skär testades. R390-11 T3 08M-PM 4240 avsett för medeltung 

bearbetning och R390-11 T3 08M-PL 1030 avsett för lättare bearbetning. Skäret för 

lättare bearbetning ger upphov till mindre krafter och därmed vibrationer men har 

tunnare beläggning och är därmed mindre hållbart. Även en vanlig HHS pinnfräs med 

   = 10 mm testades. 
 

Valt fräsverktyg, skär och material som bearbetas gav enligt tabell (3)    = 0.05 

mm/tand och   = 200 m/min. Ekvation (2.1) ger   = 3183 rpm och enligt ekvation (2.2) 

   = 477 mm/min. Den tillgängliga fräsens maximala spindelhastighet är 1360 rpm och 

begränsar enligt ekvation (2.2)    till 200 mm/min. Detta värde fick utgöra en 

utgångspunkt för frästester. Fräsens relativt låga effekt begränsar hur mycket material 

den klarar att avverka och därmed    . Lägre    ger även mindre skärkrafter och 

vibrationer.  

3.4 Praktiskt test av fräsning 

De olika fräsmetoderna beskrivna i appendix A1 och olika fräsverktyg och skär har 

provats. Utgående från teoretiskt beräknade bearbetningsdata har olika    och     

provats. I testerna planfrästes en yta med samma metoder för förflyttning som använts 
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vid mätningarna beskrivna i 3.2. Testet utfördes med dels en vanlig HSS pinnfräs med 

10 mm diameter och med hårdmetallfräsen beskriven i 3.3. Planfräsningen testades med 

fräsens periferi som både mot- och medfräsing. Först testades fräsning i mjukare 

material, bland annat skumplast och MDF- skivor. Detta för att undersöka hur robotens 

rörelsebana och de frästa ytorna såg ut utan inverkan av vibrationer orsakade av 

skärkrafter. Efter det så upprepades samma tester i laxkilsämnen och utifrån dessa tester 

bestämdes användbara skärdata. De fräsverktyg, skär och skärdata som bedömdes ge en 

fräst yta som uppfyller kraven användes sen när program för fräsning av laxkilen 

gjordes.  

3.5 Robotverktygets design 

Målet när robotverktyget designats har varit att roboten ska hålla laxkilen genom hela 

bearbetningen. Robotverktyget viktigaste egenskap under fräsningen är att hålla laxkilen 

i ett stadigt grepp där de krafter som uppstår inte får orsaka att den flyttas eller vibrerar i 

greppet. Det ska klara av de krafter som det utsätts för via laxkilen under bearbetningen 

utan att försämra uppställningens stabilitet, med sämre bearbetningsresultat som följd. 

Robotverktygets flexibilitet är också viktig då det ska vara möjligt att tillverka tre olika 

laxkilar och växla mellan dessa tre med låga ställtider. Som utgångspunkt har principen 

från ett robotverktyg som föreslagits i ett tidigare arbete (2) använts. Det robotverktyget 

var designat för endast en typ av laxkil med en annan geometri och hålbild än de som 

det nu ska klara att hantera. På grund av detta har ett antal anpassningar av det tidigare 

föreslagna robotverktyget gjorts. Robotverktyget har ritats i Cad- programmet 

SolidWorks. 

3.6 Design av robotcell layout 

I robotcellen utförs fyra moment, borrning, fräsning, slipning och gängning, i fyra olika 

stationer. Roboten plockar upp ämnet vid cellens ingång, går igenom de olika 

stationerna och lämnar ifrån sig en färdig laxkil vid cellens utgång. Cellen är därmed 

utformad för att vara en del av en produktionslina. Robotcellen layout har designats i 

RobotStudio, ett program från ABB i vilket robotprogrammering och simulering av 

robotkörning kan göras off-line. I programmet kan olika layouter, robotens 

rörelsemönster och cykeltider simuleras för att kunna optimeras. 

3.7 Mätning av laxkilarna 

Tre kompletta laxkilar av den näst längsta typen har frästs med samma program och de 

mått som är angivna i figur 1.7 har kontrollmätts på laxkilarnas båda sidor enligt figur 

3.8 och på 7 positioner längs laxkilarnas längd enligt figur 3.9.  Mått A är mätt med 

mikrometer, mått C1 och C2 är mätt med skjutmått, båda efter att hela fräsningen är 

genomförd. Mått B1 och B2 är mätt med mikrometer indirekt (genom att mäta hur 

mycket som är kvar istället för att mäta hur djup fräsningen är) efter fräsningens första 

moment (innan vinkeln frästs). Mått D1 och D2 är mätt med manuell vinkelmätare efter 

att hela fräsningen är genomförd. 
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Figur 3.8 De mått som mätts på laxkilarna 

 

 

Figur 3.9 Positioner längs laxkilen där mätningarna gjorts 

 

Även rakhet och placering hos laxkilens ”klack” (se figur 3.10) har mätts. För att 

laxkilen ska gå att montera och fungera som avsett så måste klacken vara rak och rätt 

placerad på laxkilen. Inget mått på ”rakheten” finns specificerat men om laxkilens alla 

specificerade mått stämmer helt så blir klackens placering helt korrekt och rak. 

Mätningen har utförts med två mätklockor som mäter variationen i avståndet till vardera 

sidan av laxkilens klack, mått E1 och E2 enligt figur 3.10. Uppmätta mått är klackens 

avvikelse i mm från den placering den ska ha då laxkilen håller specificerat mått. En 

laxkil som håller specificerade mått har använts som mall och nollvärde. Alla uppmätta 

mått är avvikelser i förhållande till detta utgångsvärde. Tre mätningar per laxkil har 

gjorts. 
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Figur 3.10 Laxkilens klack med uppmätta mått 

 

Laxkilen placeras under mätningen i en enkel fixtur för att säkerställa att de laxkilar 

som mäts har samma placering. figur 3.11 visar hela mätuppställningen. 

 

     

a) Hela mätuppställningen   b) mätklockornas placering 
 

Figur 3.11 Uppställning för mätning av klackens rakhet och placering på laxkilen 

 

Då laxkilarna är frästa med samma program på båda sidorna är fräsningen och 

mätningen egentligen gjord på sex olika frästa klacksidor. En stor källa till avvikande 

mått är det faktum att den laxkil som ska fräsas skruvas på ett annat laxkilsämne. Detta 

gör att laxkilarna inte får exakt samma utgångsläge varje gång och därmed att klacken 

placering på laxkilen kan skilja sig åt med några tiondels millimeter från laxkil till 

laxkil. Att laxkilen körs två gånger, en på var sida, med samma program gör också att 

avvikelser från en rak bana vid fräsning av de båda sidorna adderas när klackens bredd, 

mått A, mäts.   
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4. Resultat 

4.1 Robotens uppmätta egenskaper 

Det bör noteras att de uppmätta egenskaperna gäller specifikt för den robot som använts 

i testuppställningen och kan vara annorlunda för andra robotar. Robotens banföljning 

vid en enda lång förflyttning i verktygskoordinater är inte god nog för att fräsningen ska 

uppnå toleranskraven. Banan avviker för mycket i X´´´- led, över 1 mm. Banans 

avvikelse är olinjär. Om förflyttningen istället delas upp i steg om 10 mm blir 

avvikelsen något mindre i X´´´-led men mycket större i Z´´´-led. Vad den ökade 

avvikelsen i Z´´´-led beror på har inte utretts. Repeterbarheten vid upprepade körningar 

var i båda fallen god, skillnaden i bana mellan de 4 körningarna var inom 0,10 mm. När 

förflyttningen istället utfördes mellan ett antal positioner i baskoordinatsystemet blev 

banföljningen bättre samtidigt som repeterbarheten var likvärdig den vid rörelse i 

verktygskoordinater.  

Protokoll över uppmätta rörelseavvikelser finns i appendix A2. 

4.2 Test av bearbetningsparametrar och fräsverktyg 

Mätningar av det frästa spåret vid planfräsning i både trä och stål visar att banföljningen 

inte förändras märkbart av de krafter som uppstår vid fräsning utan följer den uppmätta 

bana som beskrivs i 4.1 och A2. Även den frästa ytans visade vid visuell inspektion upp 

liknande ojämnheter i både MDF skiva och stål. Testerna av fräsning i stål visar att 

ytans jämnhet är likvärdig för de båda testade fräsarna men att hårdmetallfräsen ger en 

blankare yta än pinnfräsen. Pinnfräsen blev dessutom mycket varm och skulle 

sannorlikt behöva kylning vid längre sammanhängande fräsning. Medfräsning gav i 

båda fallen mindre vibrationer och ett bättre resultat än motfräsning. För 

hårdmetallfräsen gav PL 1030 skären mindre vibrationer än LM4042 skären.  

 

Bäst resultat uppnåddes med fräsen R390-020 A20-11M med skären R390-11 T3 08M-

PL 1030 och vid följande skärdata.  

 

    = 11 mm 

    = 1360 rpm 

    = 120-180 mm/min        = 1,0 mm 

    = 240 mm/min        = 0,5 mm 

 

 

Exempel på uppnådda ytjämnhet med denna kombination av fräsverktyg och skär med 

   = 240 mm/min och    = 0,5 mm visas i figur 4.1. 
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Figur 4.1 Den bearbetade ytan med fräsverktyg och skärdata enligt ovan  

4.3 Robotprogrammering 

Ett program för tillverkning av den längsta laxkilen har gjorts. Även den näst längsta 

går att tillverka med samma program. Endast fräsning av en sida på laxkilen har 

programmerats då skruvstycket som håller laxkilen inte tillåter de rörelser som skulle 

krävas relativt fräsen för att fräsa båda sidorna i ett och samma program. Fräsningen 

delades upp i två moment enligt figur 4.2. Pilarna i figurerna pekar i fräsens 

axialriktning. Först fräses ämnet med 7 svep med    = 1,0 mm och    = 180 mm/min 

enligt figur 4.2a. I nästa moment fräses den vinklade ytan med 8 svep med    = 0,5 och 

   = 240 mm/min enligt figur 4.2b. Valet av ett mindre    vid fräsning av den vinklade 

ytan beror på att större vibrationer observerades vid fräsning av denna. Efter fräsning av 

den första sidan har laxkilen vänts manuellt och den andra sidan har sen frästs med 

samma program.  

 

 

     a) Fräsningens första moment            b) fräsningens andra moment 

Figur 4.2 Fräsningens två moment 

 

De tester som gjort på robotens banföljningsegenskaper vid linjär rörelse visade att det 

enda sättet att uppnå tillräcklig precision i robotens rörelse var att kompensera för 

robotens banavvikelser i programmet. Den metod som visade sig fungerade bäst var att 

använda sig av förflyttningar i verktygskoordinater och dela upp den totala 

förflyttningen i flera mindre steg. För varje steg togs en ny riktning baserad på uppmätt 

banföljning ut. Den totala förflyttningen upprepas sen ett antal gånger, vid vilka ett 

lager motsvarande    fräses bort, till det att önskat fräsdjup uppnåtts. Metoden 
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beskriven i 3.2 med flera förflyttningar mellan punkter i baskoordinatsystemet visad sig 

vid frästester ge en alltför ojämn yta. Även om avvikelsen var liten för varje individuell 

position så gjorde de ständiga och snabba riktningsförändringarna mellan tätt 

intilliggande positioner att den resulterande banan blev mycket ojämn. Problemet är 

svårt att åtgärda då är att det är mycket svårt att programmera positionerna med mindre 

än 0,10 mm noggrannhet med den metod som finns tillgänglig, nämligen att används en 

joystick på roboten handkontroll.   

 

Programkod finns i appendix A4. 

4.4 Robotverktyget 

En prototyp av robotverktyget som hanterar de två längre laxkilarna har designats och 

tillverkats. Samma princip är tänkt att kunna användas även till den tredje korta 

laxkilen. Robotverktyget används för att lyfta laxkilsämnet, hålla det genom samtliga 

bearbetningsmoment och sen lämna en färdigtillverkad laxkil vidare till nästa steg i 

produktionslinan. Robotverktyget består av en stödplatta med fasta styrpinnar och 

klackar som fixerar laxkilen vid fräsning, en pneumatisk aktuator försedd med tre 

elektromagneter och en stödjande inneslutning. På den tillverkade prototypen är 

stödplattan, styrpinnar, elektromagneternas fästplatta och distanser utförda i stål och 

inneslutningen är tillverkad i 21 mm tjock POM-H plast.  

 

Den pneumatiska aktuatorn lyfter och sänker elektromagneterna som håller laxkilen 

med en kraft på sammanlagt 345 N(8). Magneterna valde så starka som möjligt med 

kriteriet att deras radie måste understiga laxkilens bredd. Figur 4.3 visar det designade 

robotverktyget. I figur 4.3a i håller verktyget ett laxkilsämne i upplyft position före 

fräsningen och i 4.3b i nedsänkt position med en färdigbearbetad laxkil fixerad på 

stödplattan. På robotverktygets bottenplatta syns skruvhålen för fastsättning mot 

robotens fästplatta. 

 

 

 
           

a) Laxkilsämnet i upplyft position          b) Laxkilen i nedsänkt position 

före fräsning    

 

Figur 4.3 Det designade robotverktyget 
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Under det första momentet, borrning av hålen, hålls magneterna utskjutna. Inför nästa 

moment, fräsningen, drar aktuatorn in laxkilen mot stödplattan. Styrpinnarna skjuts då 

in i de borrade hålen i laxkilen och tar tillsammans med stödplattans klackar upp de 

krafter som uppstår vid fräsningen. Efter fräsningen skjuts elektromagneterna ut igen 

och de borrade hålen gängas. 

 

Robotverktyget har tillverkats och dess mekaniska funktion testats och visat sig fungera 

bra. På grund av tidsbrist har inte fräsning med verktyget testats. Figur 4.4 och 4.5 sitter 

det tillverkade robotverktyget monterat på roboten och håller en laxkil indragen mot 

stödplattan och med styrstiften inskjutna i hålen. I figur 4.4 före fräsning och i figur 4.5 

efter fräsning. Laxkilen som placerats på verktyget i figur 4.5 är endast illustrativ, 

robotverktyget ännu har inte använts vid fräsning. 

 

 
Figur 4.4 En laxkil i den position den har under fräsningen 

 

 

 
Figur 4.5 En färdigfräst laxkil i den position den har under fräsningen 
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Sprängskiss för robotverktyget finns i appendix A5. 

4.5 Robotcellen 

Ett förslag på robotcell har designats i RobotStudio. Den fräsmaskin och robot som 

placerats i cellen håller ungefär samma mått som dem i experimentuppställningen och är 

placerade på samma sätt. Även måtten på den designade cellen är de samma som på 

experimentuppställningens cell, 4x4 meter, men kan komma att ändras bland annat 

beroende på vilken fräsmaskin som används. Flödet genom cellen går från höger till 

vänster enligt numreringen i figur 4.6 nedan.  

 

 

Figur 4.6 Hela den designade robotcellen 

 

1 Laxkilen kommer in i cellen via ett transportband och plockas upp av roboten. 

2 Hålen borras. 

3 Laxkilen fräses.  

4 De vassa kanterna och eventuella grader putsas. 

5 Hålen gängas 

6 Den färdiga laxkilen lämnas av roboten på utgående transportband och lämnar 

cellen. 

 

Figur 4.7 visar en detaljbild på fräsningen av laxkilens vinklade yta. 
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Figur 4.7 Fräsning av den vinklade ytan 

 

4.6 Utvärdering av metoden 

Kvalitetsmässigt så är resultatet sämre än vid den tillverkningsmetod som används idag. 

Ytjämnheten är sämre och måttens avvikelser är nära eller över gränsen för 

toleranskraven. Måttet A ligger utanför specificerade toleranser.  Måtten B och C ligger 

inom tolerans men nära gränsen för de flesta uppmätta positioner och utanför för några. 

Ytans vinkel, mått D, är korrekt och inom tolerans hela vägen på alla 3 laxkilar. 

Noterbart är dock att både mått A och B på alla uppmätta positioner på alla tre laxkilar 

ligger över specificerat mått men varierar så pass lite att det bör gå att få dem inom 

tolerans med ytterligare intrimning av robotens program, något som tyvärr inte hunnits 

undersökas. 

Intressant för laxkilens rakhet är hur mycket uppmätt avstånd, E1 och E2, varierar längs 

laxkilens längd. Mätningen visar att dessa mått är varierar som minst 0,08 mm och som 

mest 0,20 mm för de tre frästa laxkilarna (de sex frästa klacksidorna). Variationen är 

inte linjär och bör därför inte bero på laxkilens placering och infästning på laxkilsämnet 

vid fräsning. 

Mått A varierar med ett mönster liknande måtten E1 och E2. Avvikelsen i E1 och E2 

och mått A är större närmare laxkilens kortsidor och smalare på laxkilens mitt på alla tre 

laxkilar. Även detta kan mycket väl vara något som beror på robotens rörelse och 

programmering men har på grund av tidsbrist inte utretts vidare. 

Cykeltiden för fräsning av den längsta laxkilen är med undersökt metod är cirka 45 

minuter, vilket är 30 minuter längre än med nuvarande tillverkningsmetod och 40 

minuter längre än tiden angiven i kravspecifikationen i 1.6.  

Mätprotokoll för de tre tillverkade laxkilarna finns i appendix A3. 
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5. Diskussion  

5.1 Slutsats 

Testerna visar att det är möjligt att tillverka en laxkil med metoden. Laxkilens mått 

håller dock inte angivna toleranser. Som väntat så är avvikelserna och variationerna i 

mått större och den frästa ytans jämnhet sämre än vid konventionell fräsning. 

Ytjämnheten är dock tillräckligt god då kraven i detta fall inte är så höga. Ytterligare 

tester är nödvändiga för att utreda metodens repeterbarhet samt slitage på skär och övrig 

utrustning. Tillverkningstiden uppfyller inte kravspecifikationen angiven i 1.6 och kan 

inte heller matcha nuvarande tillverkningstider. Robotverktyget fungerar mekaniskt men 

behöver testas vid fräsning, förmodligen med en stadigare konstruktion i metall i stället 

för plast. Metoden är tillämpbar vid bearbetning där kraven på ytkvalitet och precision 

inte är så höga. Metodens fördel är robotens flexibilitet. Många produktändringar kan 

snabbt införas genom att bara ändra i programmet. Roboten kan även användas till att 

utföra andra arbetsmoment parallellt. 

5.2 Användning av robotar i tillverkningsindustrin 

Utvecklingen går därför mot en alltmer automatiserad industri där industrirobotar 

används i allt större utsträckning. En automatiserad produktionsmiljö har en rad fördelar 

jämfört med en traditionell manuell. Kvaliteten ökar då en robot är bra på att repetitivt 

utföra arbetsmoment. Det vill säga robotens utförda arbetsuppgifter och de av roboten 

tillverkad enheterna håller jämn kvalitet. Robotens goda repetitiva förmåga ger även en 

låg grad av produktionsstörningar som kräver åtgärd av operatör. Robotar bidrar till en 

bättre arbetsmiljö då de kan utföra många arbetsuppgifter som är farliga eller tunga för 

människor. Detta gör att robotar producerar effektivare vilket ger lägre 

produktionskostnader. 

En nackdel med ökad automatisering är att antalet människor som krävs i produktionen 

minskar vilket kan anses leda till färre arbetstillfällen. Men att inte automatisera 

produktionen skulle sannorlikt innebära att dessa tillverkningsjobb helt skulle 

konkurreras ut och flyttas till länder med lägre lönekostnader. 

5.3 Förbättringsförslag och framtida arbete 

5.3.1 Experimentutrustningen  

En annan fräsmaskin med högre effekt och spindelhastighet skulle göra det möjligt att 

använda de i handböcker rekommenderade och teoretiskt beräknade skärdata. Därmed 

skulle sannolikt ett bättre resultat och kortare cykeltider uppnås. Vid användning av den  

   som beräknas i 3.3 skulle cykeltiden reduceras till knapp 21 minuter med samma      

Detta    kräver dock en fräsmaskin som kan uppnå teoretiskt beräknad  . 

Ett sätt att få en finare fräst yta skulle kunna vara att avsluta fräsningen med ett annat 

verktyg med bredfasskär, vilket inte testats. För fullständig automation skulle detta 

kräva en fräsmaskin med automatisk verktygsväxlare som byter fräsverktyg vid slutet 
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av fräsningen. Allternativt kan två enklare fräsmaskiner med olika fräsverktyg 

monterade användas. 

Hela systemets stabilitet är viktig. Min uppfattning i det här fallet är att fräsmaskinen 

vibrerar mer än roboten och i så fall skulle en stabilare fräsmaskin ge ett bättre resultat.  

Robotens uppmätta banföljning gäller bara för den robot som använts och förmodligen 

bara vid rörelser där den uppmätts. Vid användning av en annan robot eller vid 

utförande av rörelsen med samma robot i en annan position kan banföljningen vara en 

annan. En robot med ett nyare styrsystem skulle sannolikt ha en bättre banföljning och 

ge större möjligheter att programmera rörelser med precision. Det program som gjorts 

och som kompenserar för den uppmätta banföljningen kan alltså inte rakt av användas 

någon annanstans än för den specifika testuppställningen. Metoden som använts för att 

skapa en rätlinjig rörelse via kompensering för robotens uppmätta bana bör dock vara 

tillämpbar även på andra uppställningar. Inmätningen av robot-fräsmaskin systemet 

beskriven i 3.1.3 tillsammans med uppmätning av robotens banföljning beskriven i 3.2 

krävde ungefär en dags arbete. Vid mer komplicerade rörelser eller flera olika rörelser 

blir tidsåtgången avsevärt större. Tidsåtgången för den programmering som är 

nödvändig för att kompensera för robotens uppmätta banföljning för fräsrörelsen tog i 

detta fall ungefär en dag per rörelse. Olika kompensering krävdes för de två rörelserna 

vid fräsningens två moment (se figur 4.2). Även denna tidsåtgång beror på hur 

komplicerade de rörelser som ska utföras är och hur många olika rörelser som ska 

utföras.   

Vid samma position i fräsrörelsen uppstår vid varje fräsning vibrationer. Vibrationerna 

ger en ojämn fräst yta oavsett material och sammanfaller med att missljud hörs från 

motorn till axel 4. Problemet är alltså robotspecifikt och kan undvikas genom att 

använda en annan robot.  

5.3.2 Mätning av laxkilarna 

Ämnenas laserskurna kanter är ofta ojämna och ämnena är ibland skeva i olika ledder 

vilket gör att det är svårt att mäta med precision utgående från dess kanter. Ett förslag är 

att tillverka en tolk med formen av laxkilens ovansidas profil för ändamålet. Med en 

sådan tolk är det även möjligt att testa laxkilens passform och rakhet med precision.  

5.2.3 Robotverktyget 

En del av laxkilsämnena är skeva, något som sannorlikt är en effekt av att de skärs ut 

med laser. Detta kan innebära ett problem då robotverktyget i nuvarande utförande inte 

spänner ned laxkilarna så de hålls plana vid bearbetningen. Det har i dagslägets inte 

utretts hur stor andel av laxkilar som är skeva eller hur skevheten påverkar verktygets 

funktion eller bearbetningsresultatet vid användning av verktyget men det är sannorlikt 

att alltför skeva ämnen kommer att behöva sorteras ut.  

Det är mycket viktigt att stödpinnarna skjutits in i hålen och att ämnet ligger helt an mot 

stödplattan vid fräsningen. Ifall så inte skett då fräsningen körs riskeras skador på 

robotverktyget, fräsverktyget och fräsmaskinen. Att ämnet är i position kan verifieras 

med två sensorer, exempelvis induktiva givare, placerade i botten på stödplattan som 
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känner av att ämnet är helt nere i botten och via styrsystemet endast då tillåter roboten 

att påbörja fräsningsoperationen. 

För att robotverktyget ska klara att hantera även den tredje korta laxkilen är vissa 

modifieringar av stödplattan nödvändiga. Alternativt så byts stödplattan eller hela 

robotverktyget ut när dessa laxkilar ska tillverkas.  

5.3.4 Robotcellen 

I tidigare arbetet(2) föreslås användning av ett mothåll för att öka stabiliteten vid 

fräsningen. En ökat stabilitet kan, förutom en högre kvalitet, innebära att större 

skärkrafter kan tillåtas. Större skärkrafter möjliggör en högre    och ett större    , vilket 

skulle sänka tillverkningstiden. Ett fördubblat så stort    halverar cykeltiden och skulle 

tillsammans med de teoretiskt beräknade    och   ge en cykeltid på tio minuter. För att 

undersöka denna möjlighet krävs praktiska tester.  

En metod för att ytterligare öka produktionstakten är dela upp fräsningen och låta flera 

robotar och fräsmaskiner arbeta parallellt. För att uppnå produktionstakten specificerad i 

1.6 med nuvarande cykeltider skulle 13 stycken parallellt arbetande robotceller krävas 

för att tillverka de två längsta modellerna av laxkilar. om teoretiska bearbetningsdata 

används behövs istället 6 parallella robotceller. Om dessutom    kan fördubblas, 

exempelvis genom användning av ett mothåll så behövs bara 3 parallella robotceller för 

att uppnå samma produktionstakt. 

Det är viktigt att laxkilsämnet placeras rätt på robotverktyget när det plockas upp. 

Ämnet hålls då bara av elektromagneterna och får ingen positionsstyrning från själva 

verktyget. Ett sätt att åstadkomma en korrekt placering är att mekaniskt se till att ämnet 

alltid ligger på samma plats när det plockas upp. Detta kan göras med aktuatorer som 

skjuter ämnet som står på tur att plockas upp på plats i en fixtur från vilken roboten sen 

plockar. Allternativt kan sensorer på robotverktyget lokalisera ämnets position och 

därmed vart roboten ska gå ner för att plocka.  

Då tre olika laxkilar tillverkas kan ytterligare automatisering uppnås med ett system 

som vid cellen ingång automatiskt mäter och identifierar ämnet, bestämmer vilken 

laxkil som ska tillverkas och ställer in dess bearbetningsparametrar. En sådan 

identifiering skulle kunna utföras i samma moment som när roboten lokaliserar ämnet.  

Fräsningen ger vassa kanter och i vissa fall grader som sitter kvar på laxkilen. För en 

fullständigt automatisk tillverkning behövs någon form av slipning eller 

putsningsstation. Exempelvis så kan roboten dra laxkilen över en roterande stålborste 

efter fräsningen. 

Vid en automatiserad produktion är det även önskvärt med en automatiserad 

kvalitetskontroll och produktionsövervakning. En sådan automatisk kontroll gör det 

möjligt att köra tillverkningen obemannad under en tid och samtidigt behålla full 

kontroll på kvaliteten. Roboten kan då automatiskt sortera ut underkända produkter eller 

stoppa produktionen om antalet underkända blir för stort. Utrustning som skulle kunna 

vara lämplig för den typen av övervakning är ett visionsystem eller en laserscanner, 

exempelvis scanControl 2700 profilscanner från Sensotest (9). 

Ytterligare ett steg är att även återkoppla uppmätta avvikelser för att justera 

produktionsparametrar och på så sätt styra kvaliteten. Vid hur stort intervall mätningen 

görs och vilken mätmetod som används avgörs av gällande kvalitet- och toleranskrav. 
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Appendix  
 

A1 Fräsning 

Fräsning är en bearbetningsmetod som ger upphov till skärkrafter (specifik skärkraft, 

     mellan det bearbetade stycket och verktygets tänder. Den specifika skärkraften 
definieras som den kraft i skärriktningen som krävs för att avverka en spånyta av 1 mm² 

och kan användas för att beräkna maskinparametrar som effekt och vridmoment (10). 

Kraften kommer att variera i storlek och riktning då de olika skären går i och ur 

materialet. Dessa krafter kan vara relativt stora och ge upphov till vibrationer vilka i sin 

tur orsakar ett sämre bearbetningsresultat och större förslitning på verktygen. Det är 

därför viktigt att se till att ha en stabil fräsningsuppställning som klarar de krafter som 

uppstår och därmed eliminera vibrationer.  

 

Två grundmetoder vid fräsning är planfräsning och periferifräsning (figur A1.1), varav 

planfräsning är den vanligaste. Vid planfräsning fräses en plan yta parallellt med fräsens 

radie. Vid periferifräsning ligger istället den bearbetade ytan parallellet med fräsens 

axialriktning. Många typer av fräsning är i praktiken en kombination av de båda 

metoderna. 

 

 
           a) Planfräsning                 b) Periferifräsning 

 

Figur A1.1 Plan- och periferifräsning(11)(12) 

 

Ämnet matningsriktnings i förhållande till fräsens rotationsriktning påverkar resultatet 

och ställer olika krav på stabilitet då krafterna får olika riktning. Vid medfräsning (figur 

A1.2a) matas ämnet i samma riktning som fräsen roterar. Detta gör att spånen blir 

tjockast i början för att sen tunna av. Vid motfräsning (figur A1.2b) är matningen 

istället motriktat fräsens rotation och spånet blir istället tunnast i början och tjockare i 

slutet. Medfräsning är den vanligaste metoden och ger minst slitage på skären (13). 
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          a) motfräsning                    b) medfräsning 

 

Figur A1.2 mot- och medfräsning(13) 

 

En annan parameter som påverkar krafternas riktning och därmed kraven på stabiliteten 

är skärens vinkel mot den bearbetade ytan, den så kallade ställvinkeln (   ) vilken 
illustreras i figur A1.3. Ställvinkeln varierar vanligen mellan 90 och ungefär 45 grader. 

(14)  

 

 

 
     a)    = 90 grader                b)    = 45 grader 

 

Figur A1.3 Skär med 90 respektive 45 grader ställvinkel(15) 

 

En liten ställvinkel ger stor axiell- och liten radiell skärkraft medan en stor ställvinkel 

ger liten axiell- och stor radiell skärkraft. Det är bra att ha små axiella krafter, det vill 

säga hög ställvinkel, vid fräsning av vibrationskänsliga komponenter (16). 
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A2 Robotens uppmätta banföljning och 
repeternoggrannhet 

Tabell A2.1 listar uppmätt avvikelse från bana vid förflyttning om 260 mm i ett steg 

Y´´-axelns riktning i verktygskoordinater. 

Tabell A2.1 Avvikelse från bana vid förflyttning i ett steg 

 

 

Tabell A2.2 listar uppmätt avvikelse från bana vid förflyttning om totalt 260 mm 

uppdelat på 26 förflyttningar om 10 mm i Y´´-axelns riktning i 

verktygskoordinatersystemet. 

Tabell A2.2 Avvikelse från bana vid förflyttning uppdelad i 26 steg 

 
 

 

Tabell A2.3 och A2.4 listar uppmätt avvikelse från position vid förflyttning om totalt 

150 mm via 10 stycken ekvidistant positioner placerade i baskoordinatsystemet. 

 

Tabell A2.3 Avvikelse i Z´´´´-led från position vid förflyttning mellan positioner i 

baskoordinatsystemet 

 

 

 

 

  Avvikelse i X´´´- led [mm] Avvikelse i Z´´´- led [mm] 

Mätning Max Min 

Avvikelsens totalt 

spann Max Min 

Avvikelsens 

totalt spann 

1 0,00 -1,00 1,00 0,10 -0,10 0,20 

2 0,00 -1,10 1,10 0,00 -0,15 0,15 

3 0,00 -1,10 1,10 0,00 -0,15 0,15 

4 0,00 -1,10 1,10 0,00 -0,15 0,15 

  Avvikelse i X´´´- led [mm] Avvikelse i Z´´´- led [mm] 

Mätning Max Min 

Avvikelsens 

totalt spann Avvikelse/position 

Avvikelsens 

totalt spann 

1 0,00 -1,10 1,10 -0,05 1,30 

2 0,00 -1,10 1,10 -0,05 1,40 

3 0,00 -1,10 1,10 -0,05 1,20 

4 0,00 -1,05 1,05 -0,05 1,25 

  Avvikelse i Z´´´- led [mm] 

  position 

Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,00 0,05 -0,10 0,05 -0,20 -0,05 0,10 0,10 0,10 -0,10 

2 0,00 0,00 -0,15 -0,05 -0,25 -0,10 0,07 0,05 0,05 -0,15 

3 0,00 0,05 -0,10 0,03 -0,20 -0,05 0,12 0,07 0,10 -0,10 

4 0,00 0,05 -0,12 0,02 -0,20 -0,05 0,12 0,10 0,10 -0,10 
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 Tabell A2.4 Avvikelse i X´´´-led från position vid förflyttning mellan positioner i 

baskoordinatsystemet  

  Avvikelse i X´´´-led 

  position 

Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,00 0,12 0,07 0,17 0,15 -0,10 -0,10 0,10 0,15 0,05 

2 0,00 0,12 0,07 0,20 0,15 -0,10 -0,10 0,10 0,15 0,07 

3 0,00 0,12 0,07 0,20 0,15 -0,05 -0,05 0,15 0,20 0,07 

4 0,00 0,12 0,07 0,15 0,05 -0,20 -0,20 0,00 0,00 -0,07 
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A3 Mätprotokoll för 3 frästa laxkilar 

Appendix A3 innehåller samtliga mått som mätts på de tre laxkilar som tillverkats med 

samma program. Tabell A3.1 – A3.3 visar hur uppmätta mått avviker från specificerade 

mått. Måtten betecknas enligt figur 3.8 och är uppmätta på positioner längs laxkilens 

längd enligt figur 3.9. Rödmarkerade värden betyder att måtten ligger utanför 

specificerade toleranser och gröna betyder att de ligger innanför. Tabell A3.4 visar hur 

E1 och E2 varierar över de tre laxkilarnas längd, vilket är ett mått på hur raka laxkilarna 

klack är. Uppmätta mått, E1 och E2, finns beskrivna i figur 3.10. och mätmetoden i 3.7. 

Tabell A3.5 visar uppmätta avvikelser i position för laxkilens klack för samtliga tre 

laxkilar.  

 

 

 

  

Tabell A3.1 Mätprotokoll för laxkil nummer 1 

 
avvikelse från angivet mått [mm] 

Position 1 2 3 4 5 6 7 

Mått 
       A 0,21 0,17 0,18 0,13 0,13 0,17 0,17 

B1 0,22 0,20 0,17 0,17 0,03 0,11 0,20 

B2 0,24 0,24 0,22 0,20 0,15 0,20 0,25 

C1 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,07 -0,08 

C2 0,04 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 

 
avvikelse från angivet mått [grader] 

D1 
       D2 
       

  avvikelse från angivet mått [mm] 

Position 1 2 3 4 5 6 7 

Mått               

A 0,22 0,27 0,21 0,18 0,15 0,27 0,33 

B1 0,23 0,3 0,12 0,15 0,2 0,29 0,3 

B2 0,2 0,1 0,1 0,15 0,18 0,22 0,25 

C1 -0,07 -0,1 -0,05 -0,02 -0,03 -0,03 0 

C2 0 0 0,1 0,07 0,1 0,07 0,07 

  avvikelse från angivet mått [grader] 

D1               

D2               

Tabell A3.2 Mätprotokoll för laxkil nummer 2 
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Tabell A3.3 Mätprotokoll för laxkil nummer 3 

  avvikelse från angivet mått [mm] 

Position 1 2 3 4 5 6 7 

Mått               

A 0,4 0,35 0,25 0,24 0,25 0,35 0,37 

B1 0,23 0,13 0,1 0,18 0,18 0,28 0,28 

B2 0,23 0,12 0,12 0,17 0,19 0,3 0,3 

C1 0,06 -0,03 -0,03 -0,08 -0,08 -0,06 -0,1 

C2 -0,15 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

  avvikelse från angivet mått [grader] 

D1               

D2               

                    

 

        Tabell A3.4 Variation i E1 och E2 över laxkilens längd 

Variation i mått E1 och E2 över laxklens längd  

    Mätning 

    1 2 3 Genomsnitt 

Laxkil 
Nr. Mått         

Mall E1 0,04 0,05 0,05 0,047 

  E2 0,06 0,05 0,03 0,077 

1 E1 0,10 0,13 0,17 0,133 

  E2 0,08 0,05 0,10 0,077 

2 E1 0,16 0,15 0,18 0,163 

  E2 0,18 0,15 0,19 0,173 

3 E1 0,17 0,10 0,33 0,200 

  E2 0,10 0,24 0,18 0,173 
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Tabell A3.5 Uppmätt avvikelse i position för laxkilens klack 
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A4 Programkod 

 

 10 V = 100 MM/S MAX = 200 MM/S 

  20 RECT COORD 

  30 TCP 2 

  40 FRAME 0 

  50 POS V=20.0% FINEC X=2979.50 Y=-1592.00 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2515 HANDPOS=65 

  60 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00  

  70 POS V=3.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -300.00  

  80 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

  90 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00  

 100 POS V=20.0% FINEC X=2979.50 Y=-1592.00 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2515 HANDPOS=65 

 110 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = 2.00  

 120 POS V=3.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -300.00  

 130 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 140 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00  

 150 POS V=20.0% FINEC X=2979.50 Y=-1592.25 Z=875.25 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2515 HANDPOS=65 

 160 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = 3.00  

 170 POS V=3.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -300.00  

 180 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 190 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00  

 200 POS V=20.0% FINEC X=2979.50 Y=-1592.25 Z=875.25 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2515 HANDPOS=65 

 210 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = 4.00  

 220 POS V=3.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -300.00  

 230 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 240 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00  

 250 POS V=20.0% FINEC X=2979.25 Y=-1592.00 Z=875.25 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0024 Q4=-0.2515 HANDPOS=65 

 260 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = 5.00  

 270 POS V=3.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -300.00  

 280 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 290 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00  

 300 POS V=20.0% FINEC X=2979.25 Y=-1592.00 Z=875.25 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0024 Q4=-0.2515 HANDPOS=65 

 310 POS V=10.0% FINEC RELTOOL DX = 6.00  

 320 POS V=3.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -300.00  

 330 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  
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 340 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00  

 350 POS V=20.0% FINEC X=2978.75 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2517 HANDPOS=65 

 360 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = 6.40  

 370 POS V=3.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -300.00  

 380 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 390 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00  

 400 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

 410 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 10.00  

 420 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  

 430 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

 440 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

 450 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

 460 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

 470 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 480 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00  

 490 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

 500 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 10.50  

 510 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  

 520 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

 530 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

 540 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

 550 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

 560 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 570 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00 

 580 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

 590 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 11.00  

 600 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  

 610 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

 620 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

 630 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

 640 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

 650 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 660 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00 

 670 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

 680 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 11.50  

 690 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  
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 700 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

 710 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

 720 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

 730 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

 740 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 750 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00 

 760 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

 770 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 12.00  

 780 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  

 790 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

 800 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

 810 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

 820 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

 830 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 840 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00 V=20.0% 

 850 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

 860 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 12.50  

 870 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  

 880 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

 890 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

 900 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

 910 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

 920 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

 930 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00 

 940 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

 950 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 13.00  

 960 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  

 970 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

 980 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

 990 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

1000 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

1010 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

1020 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00 

1030 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

1040 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 13.50  

1050 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  
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1060 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

1070 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

1080 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

1090 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

1100 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

1110 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00 

1120 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

1130 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 14.00  

1140 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  

1150 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

1160 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

1170 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

1180 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

1190 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

1200 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00 

1210 POS V=20.0% FINEC X=2979.00 Y=-1592.75 Z=875.00 Q1=0.9678 Q2=-0.0042 Q3=-0.0023 Q4=-0.2516 HANDPOS=65 

1220 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DX = 14.50  

1230 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = 30.00  

1240 POS V=50.0% FINEC RELTOOL DZ = -5.00  

1250 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 1.00 DY = -70.00  

1260 POS V=4.0% FINEC RELTOOL DX = 0.8 DY = -230.00  

1270 POS V=50.0% FINEC RELTOOL RY = -30.00  

1280 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DX = -20.00  

1290 POS V=100.0% FINEC RELTOOL DY = 300.00 
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A5 Sprängskiss robotverktyget 

 

 


