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Sammanfattning 

Maskiner är ett sätt att överföra energi till mekaniska rörelser. Hastigheten i dessa 

rörelser går att styra via olika växelsystem. Dessa system är komplexa och består ofta av 

olika kugghjul som ger olika utväxlingar. Vid kugghjulstillverkning är grader en bieffekt 

av olika bearbetningsmetoder av råmaterialet. Grader är små vassa utsprång som ofta 

förekommer kring kanter efter skärande bearbetning. Många maskiner är designade för 

att avlägsna dessa grader men beroende på detaljernas utformning kan det finnas ställen 

där inga maskiner är konstruerade tillräckligt komplexa för att kunna avlägsna dessa 

grader. Ett sådant ställe kan vara runt kilspår. Kilspår används för att överföra 

rörelseenergi från en axel till ett nav, exempelvis på ett kugghjul. Genom att tillverka ett 

lopp i axeln och ett kilspår i kugghjulet går det sedan att låsa dem i radiell riktning med 

en kil. Kilspår tillverkas på olika sätt. I kugghjulets nav är det ekonomiskt gångbart att 

tillverka kilspår genom dragbrotschning på grund av den korta bearbetningstiden, simpla 

processen och de relativt fina toleranser som dragbrotschning erbjuder. Dragbrotschning 

innebär att man pressar igenom en axel genom kugghjulets hål. På axeln sitter det små 

skär som gradvis blir högre och gradvis hyvlar upp ett kilspår i kugghjulet.  

Swepart Transmission AB är specialiserade på tillverkning av precisionskugghjul. De 

dragbrotschar kilspår i många av deras kugghjul. Efter dragbrotschningen har grader på 

undersidan och ovansidan av kilspåren varit ett stort problem. Ett kugghjul företaget har 

problem med efter dragbrotschningen sitter i Scanialastbilarnas motorer. Om dessa grader 

inte avlägsnas finns risken att de slits bort under användning, ramlar ner i motorerna och 

då ökar risken för förslitning. Swepart har tidigare gjort en investering i en utrustning för 

att borstgrada kilspåren, men utrustningen har inte levererat tillfredställande resultat och 

därför har utrustningen avskaffats. Borstgradning innebär att man låter en roterande 

borste (ofta en roterande stålborste) sänkas ner mot graderna för att borsta väck dem. 

Eftersom denna teknik inte fungerade har man i dagsläget återgått till att gradar kilspåren 

för hand med en liten tryckluftsdriven sliprondell. Att handgrada detaljerna blir inte bara 

kostsamt för Swepart på grund av de stora volymerna, utan de monotona 

arbetsuppgifterna har lett till arbetsskador och det finns alltid risk att nya arbetsskador 

kan uppstå.  

Tre olika gradmetoder testades för att sedan kunna implementera gradmetoden i ett 

fungerande mekaniskt system. Borstgradning, slipning samt skärande bearbetning 

testades via kontrollerade experiment. Testerna visade att alla tre metoderna fungerade 

men för att inte få sekundärgrader vid borstgradning behöver borsten ändra 

rotationsriktning och matas åt två olika håll. Slipning kunde uteslutas på grund av hög 

förslitning. Skärande bearbetning ger en 45 graders fas men kräver högre precision 

gentemot de andra gradmetoderna. 

Till detta tillkommer vilken typ av system som utrustningen ska bygga på. Man kan köpa 

in en robot som gradar, eller designa en egen gradutrustning. En sådan utrustning skulle 

kunna vara baserat på modulärt linjärsystem. Detta system bygger CNC-styrda 

servomotorer som via linjärskenor förflyttar maskinens arbetsdel i den riktning som den 

är programmerad till. Det ger ett modulärt system som både blir stabilt, håller hög 

precision och är ekonomiskt försvarbart.  

Dessa resultat diskuterades med Swepart Transmission som utifrån deras behov resulterar 

i ett lösningsförslag. Detta förslag bygger på en specialbyggd modulär gradutrustning 
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som via skärande bearbetning gradar kugghjulet samt levererar hjulet vidare till ett 

rullband efter utförd gradning. Ritningar och produktspecifikationer tas fram och hela 

systemet bygger på CODESYS som är Festos egna programspråk, då Swepart inte har ett 

eget som är standardiserat. Maskinen är även designad på ett sådant sätt att Swepart ska 

kunna applicera lösningen utan att innan behöva bygga om eller förändra någonting i 

robotcellen förutom en smärre justering av robotens program. Detta för att den ska 

leverera kugghjulet i utrustningen istället för på transportbandet ut, där roboten lägger 

hjulet idag.  

Förutom gradningen av kilspåret är tillverkningen av kugghjulet idag nästan helt 

automatiserad. Swepart satsar stort på automatisering av sin industri och som ett led i 

denna processen så vill man långsiktigt arbeta mot vad vissa kallar för fjärde industriella 

revolutionen, Industri 4.0. Detta är ett samlingsnamn för den moderna automatiserade 

industrin och innebär att fabriken organiserar sig själv genom en gemensam CPU 

(Central Processing Unit), något som i framtiden bör kunna appliceras på lösningen till 

kilspårsgradningen. 
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Summary 

Machines is a way to transfer energy to mechanical movement. The velocity in those 

movements are controllable via different shifting systems. This systems is complex and 

are often built by gears. When manufacturing gears, burrs is a side effect of different 

processing methods of the raw material. Burrs is small sharp edges that often are created 

after cutting processing. Many machines are designed to remove this burrs but depending 

on the design of the detail, it may be places on the detail where no machines is designed 

complex enough to remove these burrs. One of this places can be around a keyway. A 

keyway are used to mechanically transfer movement of energy from a shaft to a hub, for 

example on a gear. By manufacture a bore in the shaft and a keyway the gear one can 

lock them in radial direction with a key. This Keyways is manufactured in different ways. 

The keyway of the gear hub, it’s economical viable to manufacture by drag broaching, 

due to the short manufacturing time, the simple process and the relatively fine tolerances 

that drag broaching offers. Drag broaching the keyway means that you drag a shaft 

through the hub of the gear. On the shaft are small inserts that is gradually getting higher 

and opens up a keyway slot in the hub.   

Swepart transmission AB is specialized on manufacturing precision gears. They are drag 

broaching many of their gears. After broaching has small burrs that occurred on the 

underside and the top of the keyway, been a big issue. One of those gears which the 

company have this burr issue after broaching, is used in the engine of the Scania trucks. If 

these burrs doesn’t get removed, there are a high risk that they fall off under usage and 

fall down into the engine which risks higher wear of the components. Swepart has earlier 

made investments in an equipment to brush deburr the keyway, but the equipment has for 

various reasons not delivered satisfactory results and therefor the equipment has been 

abolished. Brush deburring means that a rotating brush (often made out of steel filament), 

brushes of the burrs. But because this technique didn´t work has Swepart returned to 

deburring the keyway by hand, using a small pneumatic driven grinding machine with 

abrasive paper. Because of the large volumes it´s not only a big cost for Swepart to 

deburr the keyways by hand, but the monatomic tasks has previous led to work injures 

and subsequently can lead to more work related injuries. 

Three different deburring method was tested for later implementation in a working 

mechanical system. Brush deburring, abrasive deburring and cutting processing was 

tested by controlled experiments. The tests results in that all three methods worked but to 

not get secondary burrs while brush deburring, the brush must change direction and be 

feed in two separated direction. Abrasive deburring could be excluded due to high wear. 

Cutting processing gives a 45 degree fillet but acquires a higher precition. 

By testing different deburring methods for the gear via controlled experiments, several 

different solutions have been available for deburring the gear. Added to this comes which 

type of system the equipment is to be built upon. You can buy a robot that deburrs, or 

design your own deburring equipment. Such equipment could be based on modular linear 

system. This system builds upon CNC-controlled servomotors that move the working part 

of the machine in the direction in which it is programmed via the linearly guides. It 

provides a modular system that is both stable and of high precision. 

This results were discussed with Swepart transmission as based on their needs resulted in 

a proposal of a solution. This proposal is based on a custom-built modular deburring 
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equipment which, by cutting processing, deburrs the gear and delivers it to a roller 

conveyor when done. Drawings and product specifications are developed and the entire 

system is based on CODESYS, which is Festo's own programming language, since 

Swepart does not have its own language which is standardized. The machine is also 

designed in such a way that Swepart should be able to apply the solution without having 

to rebuild or change anything in the robot cell except a minor adjustment of the robot's 

program. This is because it will deliver the gear in the equipment instead of on the 

conveyor belt, where the robot puts the wheel today. 

Besides the burrs of the keyway, the production of the gear today is almost completely 

automated. Swepart is investing heavily in automation of the factory and as part of this 

process, they want to work towards what some call the fourth industrial revolution, 

Industry 4.0. This is a collective name for the modern automated industry and means, 

among other things, that the factory organizes itself through a common CPU (Central 

Processing Unit), which in the future needs to be applicable to the solution for the 

keyway manufacturing process. 
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Abstract 

För att ge olika maskiner olika utväxlingar används kugghjul. Dessa kugghjul tillverkas 

genom olika typer av processteg. Ett av dessa steg kan vara att dragbrotscha ett kilspår. 

När dessa kilspår dras, bildas det grader på under och ovansidan av kilspåret. Dessa 

gradas för hand i dagsläget av Swepart transmission, med processfördröjning och 

arbetsskador som följd. Hela kugghjulets tillverkningsprocess förutom gradningen av 

kilspåret, sker helt automatiskt i en större robotcell, där dess processrobot är den som 

sätter tillverkningstakten. Genom att studera olika gradmetoder och system för 

automatisk gradning kommer ett lösningsförslag att tas fram för att automatisera 

gradningen av dessa kilspår utan att påverka tillverkningsprocessens cykeltider negativt. 

Lösningsförslaget blir en maskin som bygger på modulärt linjärsystem och som gradar 

kilspåret med hjälp av skärande bearbetning från två håll samtidigt. Dessutom kommer 

maskinen själv att leverera kugghjulet till transportbandet ut från robotcellen.  

Nyckelord: Grader, Gradning, Industri 4.0, Robot, Maskinkonstruktion, Linjärsystem, 

Borstgradning, Slipgradning, Skärandebearbetning, Kilspår. 
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Förord 

Vid första mötet med Swepart transmission för att diskutera olika varianter av 

examensarbete som de ville ha gjort, blev båda författarna känslomässigt berörda av det 

arbete som här nedan följer. Inte bara fick vi chansen att på riktigt hjälpa ett företag med 

ett knivigt problemområde, men vi fick även chansen att arbeta mot och få en djupare 

förståelse av industri 4.0. Aldrig under de tre år som vi maskiningenjörsstudenter på 

Linnéuniversitetet har man väl känt sådan tillfredställelse som när man börjar designa på 

maskinen i lösningsförslaget.  

Vår förhoppning är att Swepart blir minst lika nöjda av slutresultatet som vi blev. 

Med det sagt så skulle vi vilja rikta några tack till några personer som varit oss 

behjälpliga i vårt examensarbete.  

Göran Fafner, handledare från LNU 

Hans Hansson, handledare från Swepart Transmission AB 
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Tönnesen & Nilsson 

1. Introduktion 

I följande kapitel kommer det ges en bakgrund samt problematisering och 

avgränsningar till arbetet. Syftet är att få en djupare förståelse kring varför 

just detta problem studeras av författarna. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Globaliseringen har medfört ökad konkurrens inom tillverkningsindustrin. 

Detta har tvingat svenska fabriker att rationalisera sina produktionslinjer för 

att kunna konkurrera med omvärlden. Anledningen till detta är att de 

svenska skatterna och personalkostnaderna är högre än i låglöneländer, 

vilket gör att det är generellt högre tillverkningskostnad för fabriker i 

Sverige. Många företag flyttar därför sina produktioner till låglöneländer, för 

att kunna minska kostnader samt öka konkurrensen på den globala 

marknaden. För att svenska fabriker ska kunna konkurrera krävs det att 

plocka marknadsandelar på andra fronter, exempel på detta är genom hög 

kvalitet och automatisering. Det är också viktigt för svenska fabriker att 

jobba med ständiga förbättringar av processer för att kunna reducera kostnad 

per tillverkad enhet [1]. 
 
Automatisering av processer är ett sätt att reducera tillverkningskostnader 

för att kunna konkurrera med låglöneländer. Genom att automatisera 

processer så kan företagen hålla nere personalkostnaderna, samtidigt som 

man kan säkerställa en jämnare kvalité i dess processflöde. Nackdelen är att 

det ofta krävs ganska stora investeringar för att automatisera en process.  
 
Vissa processer kommer ha biverkningar som exempelvis grader som 

förekommer vid skärande bearbetning. Grader är små utsprång som kommer 

sig av plastisk deformation vid bearbetning och de kan både vara vassa och 

skadliga för såväl produktens kvalité som komponenter i anslutning till 

graderna, om de skulle släppa. Grader innebär ofta att ännu ett processteg 

måste läggas på tillverkningen och detta adderar en extra kostnad till den 

slutgiltiga tillverkningskostnaden. Därför är det relevant att försöka få bort 

dessa på ett så billigt och snabbt sätt som möjligt. Dock kan grader vara en 

väldigt komplicerad vetenskap där många faktorer spelar in samtidigt [2]. 
 
Den färdiga detaljen som rapporten behandlar sitter i Scanias lastbilar och 

tillverkas av Swepart transmission i Liatorp. Om graderna på detta kugghjul 

inte bearbetas innan de monteras kan de slitas av under användning och 

hamna i oljan, som i sin tur leder till slitage på andra komponenter i motorn. 

Av den anledningen påverkar gradningsprocessen såväl lönsamheten, som 

kvalitén på lager, livslängden på motorer och arbetsmiljön på arbetsplatsen 

[2]. 
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Tönnesen & Nilsson 

1.2 Problematisering 

Det finns en del olika tillverkare av kugghjul och kugghjul transmissioner. 

Ett problem som flertalet av dessa företag delar är den låga 

automatiseringsgraden för gradprocesser av kilspår som bildas vid 

dragbrotschning. Detta resulterar i att många av dessa företag i dagsläget 

avlägsnar graderna manuellt, detta genom användningen av en 

tryckluftsdriven slipmaskin som medför en ökad risk för bland annat 

processfördröjning och arbetsskador [3]. 

Detta har Swepart Transmission AB i Liatorp fått erfara. Swepart tillverkar 

80 000 kugghjul årligen till Scanias lastbilskompressorer, och i dagsläget 

avlägsnas graderna manuellt med hjälpa av en slipmaskin. Varje kugghjul 

tar i genomsnitt cirka 5 sek att grada. Vilket innebär att det tar ungefär 110 

timmar/år för att avlägsna graderna på alla dessa kugghjul. 

Personalkostnaden för att göra detta moment manuellt blir därför rätt hög. 

Av den anledningen vill företaget hitta en automatiserad lösning för att både 

får bort risken för arbetsskador samt för att öka produktiviteten. Den 

automatiserade lösningen får därför ej påverka cykeltiderna i robotcellen på 

ett negativt sätt. Företaget har tidigare haft utrustning för att grada kilspåren 

automatisk. Denna utrustning hade vissa problem och kunde inte bearbeta 

kilspåret inom toleranserna, därför skrotades denna utrustning.  

1.3 Syfte och mål 

Arbetet syftar till att få en djupare förståelse för gradprocesser och vilka 

metoder som bäst lämpar sig för att automatiseras i en produktion, utan att 

störa den nuvarande processens cykeltider. En förståelse kring dels 

maskinbyggnation och dels kring gradning, gör förhoppningsvis att en 

utrustning eller en process kan tas fram som gör att personalen inte behöver 

handgrada dessa kilspår. Handgradning är ett arbetsmoment som kan leda, 

och i detta fallet har lett till arbetsskador. Genom att automatisera processen 

är målet att både reducera produktionstiden och få en bättre arbetsmiljö för 

produktionspersonalen. Meningen är att Swepart i ett senare skede ska 

kunna använda sig av denna kunskap för att bygga en maskin och föra sin 

verksamhet närmare Industri 4.0.  

1.4 Frågeställningar 

Projektet kommer bli uppdelat i två tätt sammankopplade delar. Första delen 

är att undersöka vilken typ av gradmetod som är effektivast för att grada 

kilspåret till kugghjulen? Detta överliggande grundkrav kommer stå som 

grund för den andra delen i projektarbetet, nämligen hur är det tänkt att 

grada dem? Utöver detta kommer också många andra ekonomiska aspekter 

att övervägas.  
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1.5 Avgränsningar 

Den här studien är avgränsad till att undersöka en produktionslinje och en 

typ av kugghjul. Den valda kugghjulstypen är en av de typer som företaget i 

fråga har problem med, och som produceras i stora volymer. Studien syftar 

till att ta fram ett lösningsförslag för att automatiskt grada de dragbrotschade 

kilspår, som Swepart har problem med. I studien kommer några gradmetoder 

att undersökas för att sedan rankas mot varandra, där de tre metoder med 

bäst ranking kommer att testas.  
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2 Metod 

Följande kapitel syftar till att ge en förklaring till vilken metod och 

vetenskapligt förhållningssätt som appliceras för att genomföra studien.  

2.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesign är en förklaring om hur studien kommer utföras och vilka 

de olika stegen är för att komma fram till resultatet i arbetet. Figuren 2.1  

visar hur forskningsdesignen kommer se ut. 

 

Figur 2.1: Forskningsdesign 

Arbetet inleds med att besöka företaget, och observera hur deras 

produktionskedja ser ut i dagsläget. Detta är för att få en ökad förståelse för 

hur företaget jobbar och förstå problemet. När detta är gjort kommer en 

diskussion föras med handledaren från företaget, för att diskutera vilka 

kraven är från företagets sida samt tidigare erfarenheter kring gradning. 

Efter detta är fastställt påbörjas arbetet med att söka efter litteratur om både 

gradmetoder och produktionslösningar. När informationsinsamlingen är 

klar, görs en rankning av de olika gradmetoderna som ingår i studien. Där de 

tre metoderna med högst ranking, kommer att testas och utvärderas. Sedan 

kommer även produktionslösning att tas fram, om hur man kan tillämpa 

denna metod i tillverkningsprocessen. Slutligen kommer ett 

koncept/prototyp att tas fram tillsammans med slutsatser och 

rekommendationer. När arbetet är färdigt kommer rapporten att överlämnas 

till Swepart, där dem får ta ställning hur de vill fortskrida med arbetet att 

bygga in konceptet i processen. 
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2.2 Metodval 

I detta kapitel kommer olika vetenskapliga aspekter att behandlas. För att ge 

läsaren en förståelse hur denna studien är uppbyggd och hur den kommer att 

utföras. 

2.2.1 Vetenskaplig ansats 

Inom forskningsmetod brukar man tala om tre begrepp, induktion, deduktion 

och abduktion (Se figur 2.2) [4, 5]. Deduktion betyder att man utgår från en 

hypotes eller teori för att undersöka om den stämmer med empirin. En 

forskningsdesign baserad på en deduktiv ansats kräver en noggrann 

genomgång av den vetenskapliga litteraturen i syfte att formulera hypoteser 

som ligger i forskningens framkant och som ännu ej har falsifieras av 

tidigare studier. 

Uppstartsperioden för ett projekt baserat på en deduktiv ansats är därför 

viktig eftersom det är i det inledande skedet som författarna för arbetet 

finkammar den vetenskapliga litteraturen samt formulerar de hypoteser som 

ska testas empiriskt [4]. 

 
Figur 2.2: Sambandet mellan deduktion, induktion och abduktion [6]. 

 

I det andra tillvägagångssättet, induktion, är ordningen den omvända. 

Forskningen med en induktiv ansats utgår från empiri för att sedan 

generalisera problemet. På så vis kan t.ex. en induktiv ansats användas för 

att formulera nya hypoteser som sedan kan testas med en deduktiv ansats   

[4, 5]. 

Det finns ett tredje alternativ som kallas för abduktion [4, 5]. Abduktion är 

en kombination av induktion och deduktion där härledning görs till den mest 

sannolika förklaringen både utifrån hypoteser och empiri. Fördelen med en 

abduktiv forskningsdesign är att den erbjuder större frihet i slutsatserna än 
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en deduktiv ansats samtidigt som den tar avstamp i teorier och hypoteser. 

Nackdelen med en abduktiv ansats är att slutsatserna blir mer spekulativa 

jämfört med exempelvis en deduktiv ansats. 

För det här arbetet lämpar sig en abduktiv forskningsdesign bäst. Den 

abduktiva ansatsen innebär att genom blanda teori med de empiriska data vi 

får genom en fallstudie av Sweparts specifika fall, skulle kunna ge så pass 

bra information att man kan bygga en generell tes kring vad som är bästa 

sättet att lösa uppgiften.  

2.2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  

Inom vetenskapen finns olika perspektiv och förhållningssätt. Vissa 

förhållningssätt rör sig på en mer abstrakt nivå, medan andra förhållningssätt 

mer har karaktär av forskningsmetodiska ansatser. Forskningsdesign och 

arbetssätt varierar mellan de olika vetenskapliga förhållningssätten och olika 

vetenskapliga förhållningssätt lämpar sig olika väl för att besvara olika typer 

av frågor. Detta arbetets karaktär gör att man kan sluta sig till tre olika 

förhållningssätt som kan vara relevanta för detta arbete. Positivism, 

falsifikationism eller empirinära forskningsansatser [4, 5, 7]. 

2.2.2.1 Positivism 

Positivismen har sina rötter i empirisk/naturvetenskaplig tradition och 

namngiven av den franska sociologen Auguste Comte. Positivismen utgår 

ifrån en hypotes, för att sedan testa hypotesen genom en empirisk prövning. 

Dock tappade positivismen sin forna status eftersom det senare visade sig att 

det fanns svårigheter med att skilja på teori och observation.  

Idag innebär ett positivistiskt förhållningssätt att man försöker ta reda på 

kunskap för att sedan utforma generella lagar och regler som går att 

applicera för gemene man. Ett bra exempel på detta är exempelvis 

matematiska formler. Man talar även om “reduktionism” inom det 

positivistiska förhållningssättet, vilket innebär att man fragmenterar ner 

större problem i små fragment eller delproblem. Författarna tar upp 

exemplet att om man vill förklara en metalls egenskaper, så kan man dela in 

egenskaperna i hur metallstrukturen ser ut och vilka egenskaper atomerna 

har [4].  

Positivismen har fått viss kritik speciellt inom psykiatrin, då man menar på 

att förhålla sig till ett problem strikt positivistiskt gör att man dels inte får 

någon djupare förståelse av problemet [4].  

2.2.2.2 Falsifiktionism 

Falsifikationismen är ett vetenskapligt förhållningssätt som definierades av 

den österrikiske filosofen och vetenskapsmannen Karl Popper. Att ha ett 
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falsifiktionistiskt förhållningssätt innebär att man i teorin utformar 

vetenskapliga bassatser och att dessa bassatser ska kunna falsifieras, utifall 

man via experiment eller observation motbevisar tesen. Då ska nya teorier 

utformas som även de ska granskas och testas. Enligt falsifikationismen går 

det inte att fullt ut bevisa teorier, utan endast fullt ut motbevisa dem [7]. 

2.2.2.3 Empirinära forskningsansatser 

En empirisk forskningsansats utgår från ett induktivt förhållningssätt (se kap 

2.2.1) för att sedan forma lokala teorier om det specifika fall som granskas. 

Till skillnad från exempelvis en positivistisk ansats, så kommer de lokala 

teorierna inte kunna appliceras på generella problem utan gäller enbart för 

de specifika fall som granskats. En Hermeneutiker skulle däremot hävda att 

ett empiriskt förhållningssätt inte skulle ta hänsyn till den djupare 

förståelsen utan bara hantera ytliga problem [4, 5]. 

2.2.2.4 Applicerat förhållningssätt  

Denna studie kommer att ha ett falsifiktionistiskt förhållningssätt. Genom att 

först ta fram koncept för olika gradmetoder för att sedan falsifiera de som ej 

är lämpliga, kommer teorierna kunna utformas på ett sådant sätt att 

författarna i slutändan kommer kunna ta fram ett lämpligt lösningsförslag. 

Därför skulle detta förhållningssätt kombinerat med en abduktiv ansats, 

lämpa sig bra för detta arbete.  

2.2.3 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling kan göras på flera sätt, några av dessa är dokument, 

observation och experiment. Nedan beskrivs dessa olika 

datainsamlingsmetoder kortfattat [4]. 

 Dokumentinsamling innefattar data som samlas in från tryckta och 

nedskrivna informationskällor. Exempel på detta som används i 

studien är litteratur samt företagsdokument.   

 

 Observation är ett strukturerat sätt att iakta på hur något fungerar och 

samla in data.  

 

 Experiment kännetecknas av att hitta variabler som påverkar 

varandra, och med hjälp av dessa kunna svara på hypotesen i fråga. 
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 Rådgivning och möten med berörda personer som har insikt i 

projektens olika delar. 

I denna studien kommer de beskrivna datainsamlingsmetoderna att 

användas. Dokumentinsamling kommer användas för att beskriva teorin 

kring gradning och automatisering, samt att samla in de företagsdokument 

som behövs för studien. Observationer av hur företaget jobbar i dagsläget 

kommer göras. Slutligen kommer experiment kring olika gradmetoder att 

utföras, för att komma fram till vilken gradmetod som är bäst i det givna 

fallet.  

2.2.4 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet är på vilket sätt som studien skall studeras. 

Tillvägagångssättet kan delas in i kvalitativ och kvantitativ studie. 

Skillnaden mellan dessa är sättet som data samlas in och bearbetas på. 

Kvalitativ studie brukar beskrivas som “tolkande forskning”. Forskaren 

befinner sig då ofta i de miljöer han försöker studera och den kvalitativa 

forskningen är tätt förknippas med hermeneutik. En kvantitativ studie är 

motsatsen till en kvalitativ studie. Kvantitativ studie förknippas ofta med 

deduktion, och samlar in mycket data för att kunna bevisa hypotesen. Datan 

kan samlas in genom enkäter och experiment, vilket ger författarna en hög 

tillförlitlighet till den insamlade datan. I arbeten är man ofta någonstans mitt 

emellan dessa, då det är svårt att bara vara kvantitativ eller kvalitativ [4, 5].  

Denna studie kommer främst vara en kvantitativ studie, men det 

fasifikatoriska förhållningssättet gör att det även kommer finnas utrymme 

för tolkning eller att falsifiera resultaten. Därför kommer studien att ligga 

någonstans mittemellan en kvantitativ och en kvalitativ studie.  

2.2.5 Summering av metodval 

Sammanfattningen av författarnas föredragna metodval visas i figur 2.3. 

Dessa val kommer säkerställa en hög vetenskaplig relevans och kvalité på 

arbetet.  
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Figur 2.3: Översikt över metodval 

2.3 Forskningskvalitet och etik 

För att säkerställa kvalitén på arbetet krävs att vissa standarder och regler 

efterföljs. Källor ska exempelvis i första hand komma från granskade 

vetenskapliga artiklar så kallade “Peer review” och i andra hand från böcker. 

Artiklarna ska vara relevanta och informationen ska inte vara utdaterad. 

Under hela arbetet kommer dialog med företag och handledare hållas för att 

säkerställa att resultatet blir tillfredsställande.  

Studien eftersträvar en så objektiv och kritisk hållning som möjligt till de 

olika delarna av arbetet. För att uppnå detta kommer författarna, i samråd 

med företaget och handledaren, att granska och omarbeta arbetet till dess att 

arbetet tål att underställas en offentlig granskning.  
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3. Teori 

Följande kapitel syftar till att få en översikt över vilken litteratur och vilka 

teorier författarna tillämpat för att komma fram till sina resultat.  

Tillverkningsindustrin verkar på en konkurrensutsatt global marknad där de 

bland annat konkurrerar med låglöneländer för att inbringa order från kunder 

som man riktat sin verksamhet mot. Kostnaden för gradning och relaterade 

processer kan sträcka sig från att vara någon procent av 

tillverkningskostnaden av en detalj, till att vara den mest kostsamma delen 

av hela tillverkningen [8]. 

När låglöneländer erbjuder handgradade detaljer för en bråkdel av vad 

tillverkningskostnaden skulle bli i Sverige, så är det ibland svårt att förmå 

kunderna att köpa sina varor från svenska tillverkare. Teslas grundare Elon 

Musk uttryckte i biografin med samma namn av Ashlee Vance, en oro över 

att vi i västvärlden, genom att lägga mycket av vår produktion i Kina och 

andra låglöneländer, nu gett dem mandat att även föra tekniken framåt [9]. 

Därför är det viktigt för industrin som ligger kvar i Sverige att hela tiden 

ligga i framkant med teknikutveckling, tillverkningsmetoder, automatisering 

och utbildning för att svensk industri ska överleva på den globala 

marknaden. 

Att automatisera delar av processen kan ses som ett marknadsmässigt 

taktiskt drag, för att öka konkurrenskraften på den globala marknaden. Men 

maskiner, robotar och processer kan vara kostsamt att köpa in, upprätta och 

underhålla så därför krävs noggrann studie av det som ska automatiseras 

innan man köper in utrustning.   

Teorin kommer vara byggd på två grundpelare.  

1. Grader och gradmetoder 

2. Mekaniska system för gradning och maskinkonstruktion 

Den första delen kommer behandla teorin kring relevanta gradmetoder som 

skulle kunna bli aktuella för gradprocessen. Den andra delen kommer mer 

rikta in sig på de mekaniska delarna i processen. En studie av graderna kan 

leda till relevant kunskap om vilken metod som kan tyckas vara lämplig. 

3.1 Typ av grad 

Grader är en faktor som kan komma att påverka produktens kvalitét och 

livslängd. Beroende på vilken typ av process som används för att tillverka en 

detalj så kan man få olika typer av grader och andra utskjut. Dessa kan 

beroende på storlek och typ avlägsnas olika effektivt.   

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AAshlee%20Vance
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En vanlig definitionen av grader är “a thin ridge or area of roughness 

produced in cutting or shaping metal” [2]. Avlägsnandet av dessa grader 

beskrivs som gradning eller avgradning och metoden som används för att 

grada beskrivs som gradmetod. Denna process kan vara både komplicerad 

och kostsam. 

Genom en studie av olika formationer av grader, går det att sluta sig till 

vilka metoder som kan lämpliga att avlägsna graden med.  

Ibland räcker det med en simpel justering i tillverkningen för att helt slippa 

vissa grader. Dock om man lyckas reducera graderna på ett ställe, så är det 

ingen garant för att det inte dyker upp andra grader på andra ställen, då man 

ändrar på tillverkningsprocessen. Därför är det av yttersta vikt att arbeta 

systematiskt med att lösa frågan om gradningen.  

Olika grader kommer även att ha olika mekaniska egenskaper, vilket innebär 

att olika grader är olika komplexa, att avlägsna. Några av de vanligare 

typerna av grader visas i figur 3.1. Beroende på vilken typ av grad man 

arbetar med så finns det flera olika gradmetoder som kan vara lämpliga för 

att få väck dem.   

 
Figur 3.1: Olika typer av grader [10] 

3.2 Gradningsmetoder 

Det finns sex fysiska processer som kan ge upphov till grader. Av dessa sex 

processer så involverar de tre första ur tabell 3.1 och i figur 3.1 är en så 

kallad plastisk deformation, vilket innebär att en yttre kraft påverkat 

materialet i sådan grad att den ändrat sin inre struktur och fått permanenta 

förändringar i sin ursprungliga/naturliga form [2, 10]. 
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Tabell 3.1: Fysiska processer som involverar formandet av grader [2]. Processer 

översatta från engelska. 

Process                                                                    Namn på utsprång (engelska) 

Sidoflöde av material 

Böjning av material (som rullspåna) 

Slitning av spåna från material* 

Återdeponering av material 

Ofärdig avslutning 

Materialflöde in i springor 

Poisson burr 

Rollover burr 

Tear burr 

Recast burr  

Cutoff projection 

Flash 

* En slitning av spåna, formas även i stans/press operationer när pressen/stansen klipper ur delen från plåten  

Det finns många olika sätt att avgrada ett arbetsstycke. Alla sätt har såväl 

fördelar som nackdelar, och vissa metoder är mer lämpade än andra 

beroende på storlek, typ och vart graden är placerad. Det är av stor vikt att 

varje gradmetod studeras innan slutsatser dras om vilken gradmetod som ska 

användas. De vanligaste metoderna för att grada är att mekaniskt grada, 

grada med vibration, termisk gradning eller elektrokemisk gradning [2].  

Gradning av olika slag kan göras på olika sätt beroende på hur stora volymer 

som produceras, vilka standarder och toleranser som gäller, samt hur 

utformningen på detaljerna ser ut. Medan de flesta tänker sig att gradning är 

någonting som sker efter bearbetningen av bearbetningsmaskinerna, så är det 

inte alla processer som kan programmeras att grada med automatik. En 

gradmetod som används i omfattande utsträckning på grund av sin stora 

flexibilitet, är borstgradning. 

3.2.1 Borstgradning 

Borstgradning innebär att gradning sker med hjälp borstning (ofta någon 

form av roterande stålborste). Ett antal olika parametrar spelar in vid en 

borstgradningsoperation som bestämmer hur väl operationen kommer fylla 

sitt syfte. Detta kan bero på allt från borstens utförande, material och 

krusning, till material och storlek på graden som ska gradas.  
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3.2.1.1 Borsttyper och egenskaper 

Primärt finns det fem typer av borstar som kan skilja sig i material, storlek 

och diametrar [2]. 

 Radialborstar 

 Kopp och skivborstar 

 Ändborste  

 Bredborste eller cylinderborste 

 Tubborste 

Förutom dessa fem standardborstar så finns det ett antal olika variationer 

vilket ger ett brett användningsområde. Dessa kan också modifieras till att 

utföra vissa specifika arbetsuppgifter. Borstarna kan variera i material, längd 

och krusning för att göra operationen mer aggressivare eller mildare, 

beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. Materialet i borsten består 

oftast av naturliga material så som metall, men det finns även borstar av 

syntetiskt material.  

Radialborste 

Radialborstar är oftast fixerade i maskiner och används generellt på grader 

som är lättåtkomliga. Figur 3.2 visar hur en radialborste är utformad. 

  
Figur 3.2: Radialborste [2] 

Kopp- eller tallriksborste 

Kopp- eller tallriksborstar används mer på plana ytor där grunda kaviteter 

kan finnas. Exempel på ett sådant användningsområde skulle kunna vara på 

den öppna ytan i ett ventilpaket (se figur 3.3 och 3.4).  

   

   

 

 

 

  

                Figur 3.3: Koppborste [2]        Figur 3.4: Tallriksborste som gradar ett ventilpaket [2] 
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Ändborste 

Ändborstar påminner om koppborstar och används för att komma åt grader i 

djupare kaviteter (se figur 3.5). Dess långa spröt är ideala för att nå djupt ner 

i dessa håligheter. 

 
Figur 3.5: Ändborste [2] 

 

Bred- eller cylinderborste 

Bredborsten används oftast på återkommande, tunga plana och breda 

applikationer (se figur 3.6). Oftast behövs det ett utsug i samband med 

denna typ av borstgradning.   

 
Figur 3.6: Bredborste [2] 

Tubborste 

Tubborstar används för att komma åt grader i hålrum, rör, kanaler och andra 

ställen där det kan vara svåråtkomligt eller ineffektivt med de andra 

borstgradningsmetoderna. Figur 3.7 visar hur en tubborste kan se ut. 

 
Figur 3.7: Tubborste [2] 

3.2.1.2 Borstens aggressivitet vid gradning 

För att räkna på hur aggressiv borstgradningen kommer bli vid gradning så 

finns det ett antal parametrar som spelar in. Trådens längd och diameter, 

konfiguration och textur, densitet och material. Borstens hastighet och brädd 
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samt vilken typ av kontakt den kommer ha med arbetsstycket. Högst 

aggressivitet kommer borstar med stora diametrar och korta strån ha [2].  

För att räkna på styvheten i borsten så använder man sig av samma 

relationer som i balkböjning [2]. 

  

𝐷 =
𝑊𝐿3

3𝐸𝐼
     [Ekv 3.1] 

Där 

D = Böjning på borstens ändar [mm] 
W = Kraft som påverkar böjningen [kN] 

L = Längd på borsten [mm] 

E = Borstens elasticitetsmodul [kg/cm2]  

I = Tröghetsmoment [mm] 

Ur denna formeln för balkböjning härleds formeln för runda borstar 

𝐷 =
𝑊𝐿3

0.1473𝐸𝑑4
     [Ekv 3.2] 

Där  

d = Borststrånas diameter [mm] 

Styvhet går att jämställa med motstånd mot böjning och den ovanstående 

ekvationen (ekv 3.2) gäller för borstar med jämt fördelade borststrån. För 

borstar med tofsar (knippor av strån) multipliceras nämnaren med antalet 

borststrån per tofs i borsten. 

 𝐷 =
𝑊𝐿3

0.1473𝐸𝑑4𝑁
     [Ekv 3.3] 

Där 

N = antalet borststrån per tofs. 

För borstar med lockiga borststrån fungerar stråna som små fjädrar som 

agerar mot ytan (se figur 3.8). Dessa strån är vanligtvis mellan 0,2 till 

0,3mm samt har vanligtvis längder på mellan 20 och 30mm [11]. 
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Figur 3.8: Lockigt borststrå samt hur krafterna agerar som på en fjäder  [11]. 

En viktig parameter vid borstgradning är hur mycket kraft som det 

maskinella systemet måste kunna leverera till borsten.  

3.2.1.3 Kraftbehov vid borstgradning 

Borstgradning kräver förhållandevis lite energikonsumtion i jämförelse med 

andra gradmetoder [12]. Men för att ta reda på vilken kraft som krävs för att 

driva borsten måste även parametrar så som borsttryck mot arbetsstycket och 

resistans mellan borsten och arbetsstycket, räknas in. Tabell 3.2 visar även 

att borstens diameter är proportionerlig mot storleken på motorn som driver 

borsten. 

Tabell 3.2: Borstrekommendationer för entumsborstar (25.4 mm) [2] 

Borstdiameter 

mm (in.) 

Rekommenderad storlek 

på motorn 

kW (HP) 

Matning 

r/min 

102 (4) 0.2 (0.25) 3.45 

152 (6) 0.4 (0.50) 3.45 

203 (8) 0.6 (0,75) 3.45 

254 (10) 0,75 (1) 1,75 

305 (12) 0,75 (1) 1,75 

Ythastigheten varierar beroende på vilken typ av arbete som borsten skall 

utföra, men för att just avlägsna grader rekommenderas ythastigheten vara 

mellan 28–38 m/s [2]. Kraftbehov och tryck behöver dock understödjas med 

rätt borstteknik och borste för bästa effekt.  
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3.2.1.4 Borstteknik och val av borste 

För att få bästa effekt vid borstgradningen kan man lägga vikt vid olika 

borsttekniker, detta visas i figur 3.9. 

Figur 3.9: Rätta och felaktiga borsttekniker för borstgradning [2] 

Borstar är billiga och det kan vara ekonomiskt gångbart att testa flera olika 

borstar för att lösa gradproblemen. Dock finns det vissa tumregler man kan 

följa för att börja välja borste efter vad den ska ha för användningsområde. 

Se bilaga 1, tabell 1.1, för val av borste. Eftersom valet av borste görs utifrån 

vilket användningsområde, bör också studier av arbetsstyckets utformning 

göras för att säkerställa att operationen blir lyckad.  

3.2.1.5 Avlägsning av grader på kugghjul och liknande applikationer med hjälp 

av borstgradning 

Små grader avlägsnas oftast med medium eller långa borst. Borststrånas 

diametrar kan variera allt från 0.13 till 0.6 mm där borstar av större 

diametrar oftast har tunnare borststrån. Dock så kan majoriteten av graderna 

som uppkommer på kugghjul bör avlägsnas med borstar av typen med korta 

strån exempelvis modellen tofsborstar. Detta bör ske innan härdningen. När 

gradning av kugghjul, bomförband eller liknande applikationer sker, så är 

borstens positionering väldigt viktigt. Man bör se till att man får så jämn 

gradning som möjligt. Bomförband kommer få en annorlunda 

borstkonfiguration av borstningen men kan vara nyttig att ta i beaktande då 

bommarna kan ses som ”stora kilspår”. För att lyckas borsta in i hörnen 

behöver borsten befinna sig något excentrisk mot detaljens centrum (se figur 

3.10) [2].  
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Figur 3.10: Borstposition för gradning av bomförband för att komma åt in i hörn (bilden till höger) 

Vissa tillverkare har uppger att de fått mindre reklamationer efter att de 

börjat använda sig av borstgradning på deras kugghjul på grund av vissa 

positiva bieffekter som borstgradning medfört [2]. 

3.2.1.6 Bieffekter av borstgradning 

Ingen gradmetod är perfekt, och inga gradmetoder kommer utan någon form 

av bieffekt. Så även är fallet med borstgradning. Förändringar i ytstruktur, 

färg och hårdhet, förslitning, kontaminerade ytor, dammig arbetsmiljö, 

förändringar av storlekar samt nya grader kan uppstå vid borstgradning [2].  

Dock behöver inte alla bieffekter vara negativa och en positiv bieffekt kan 

tillexempel vara att stresskoncentrationer kan minska, vissa företag drar 

nytta av den dekorativa nya finishen som borstgradning ibland kan innebära. 

På tjockare material kan borstgradning bidra till att ytan härdas och därmed 

tål förslitning bättre. De upptäckte via undersökningar att hårdheten nära den 

borstade ytan var upp till fem gånger hårdare än ytan vid detaljens centrum 

där borsten inte varit nära. Andra undersökningar visar på att snarare är en 

hårdhet av två gånger är vad som ligger närmare sanningen om man ställer 

hårdheten i relation till sträckgränsen. Men om detta är effekten på tjockare 

gods, så har det en precis motsatt effekt på tunnare material. Då kan utan 

istället materialet bli mjukare och där av få sämre hållfasthet [2]. 

Man bör också tänka på vilket material som är i borsten, och vilket material 

som ska borstas. Används exempelvis en borste av kolstål för att borsta 

rostfritt material, kommer partiklar från borsten att lägga sig på det rostfria 

materialet och kan bilda rostfläckar. Mässingsborstar kan lämna gula fläckar 

om det används på stål och nylonborstar kan vid kan vid höga hastigheter 

smälta och lämna svarta fläckar, så materialet i borstarna, hastigheter och 

typ av borste bör väljas med avseende på vilket material som ska borstgradas 

[2]. 
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3.2.2 Slipgradning 

Slipgradning är användbar i stor utsträckning, då det finns en mängd olika 

storlekar och former på sliphuvudet. Det är också en flexibel och relativ 

billig metod för att avlägsna grader, och kan även användas för ytfinish. 

Metoden passar bra till både manuell användning samt till en automatiserad 

process. De parametrar som påverkar slipprocessen är följande [2]: 

 Abrasivt material och storlek 

 Detaljens material och storlek 

 Stödmaterial och egenskaper 

 Hastighet och tryck 

Dock finns det en hel del nackdelar med slipgradning. Några av de största 

nackdelarna är den korta livslängden, den höga ljudnivån gradningen för 

med sig samt biverkningar i form av nya grader [13]. Det finns flera olika 

typer av slippapper och slipskivor som har olika egenskaper vid 

slipgradning. 

3.2.2.1 Olika slipuppbyggnader 

Slipskivor kan vara uppbyggda av olika basmaterial som ger slipskivorna 

olika egenskaper. Det finns sju olika basmaterial som brukar användas för 

detta: papper, tyg, fiber, kombination, kork, polyester och sandscreen [2]. 

Papper – Papper är det billigaste alternativet. Slipmaterialet klassificeras 

efter vikt och de olika klasserna har olika egenskaper, det som skiljer 

slipmaterialet åt är flexibilitet och storleken på slipkornen. 

Tyg – Tygbaserade slipmaterial har högre hållbarhet än papper och kan 

tolererar böjning och flexibilitet under drift. Detta slipmaterial delas också in 

i olika vikt klasser, från J,X,V,H och S. Viktklasserna är baserade på tygets 

tjocklek. Tjockare tyg, betyder bättre hållfasthet.  

Fiber – Fiberslipar är uppbyggda utan någon bestämd upplagd ordning, dvs 

att materialets fibrer korsar varandra. Detta gör att dessa slipar är både 

väldigt hårda och starka, men samtidigt flexibla under användning. Dessa 

slipmaterial lämpar sig bäst för tunga handslipar. 

Kombination – Kombinationsslip är en kombination av tyg och papper, 

denna kombinationen gör slipen mycket tåliga mot både rivor och brott. 

Dessa används i första hand till produkter som är designade för mycket 

slipning under produktionsfasen. 
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Kork – Korken är inte ett basmaterial som de andra men har ändå en egen 

klass. Detta på grund av att dessa slipar skiljer sig gentemot uppbyggnaden 

av andra slipar. Korken syfte är att bilda utbuktningar i slipytan som dämpar 

slipningen och detta används oftast för putsning av glass, keramik och 

porslin. 

Polyester – Dessa slipar kan erhålla egenskaper som andra slipar inte kan. 

Exempelvis kan de erbjuda mycket tunnare slipar som gör det möjligt att 

uppnå mycket fina toleranser. 

Sandscreen – Sandscreen är ett fint plåtnätt , med abrasivt material på ytan. 

Denna slipmetod kan man användas både med och utan vatten, utan att nätet 

sätts igen. Detta används främst för rostfritt stål och stora gods. 

3.2.2.2. Olika typer av slipar 

Det finns en mängd olika sätt att slipa på, nedan förklaras de sätten som kan 

komma att användas i denna studien [2]. 

Slipskivor 

Skivor är en samlingskategori och innehåller sex olika slags slipskivor. 

Dessa är konventionella skivor, slitsade skivor, slitsad överlappande skiva, 

lamellskiva, fiber skivor och stjärnskivor. 

Konventionella skivor – Dessa är vanliga runda skivor som har en abrasiv 

yta. Dessa skivor finns i en mängd olika diametrar och med en mängd olika 

storlekar på det abrasiva mediet. 

Slitsade skivor – Slitsade skivor är konstruerade på ett sätt som gör att de 

har radiell skärning. Detta för att skivorna ska kunna bearbeta ytor runt hål 

på ett bättre sätt. 

Slitsad överlappande skiva – Dessa fungerar på samma sätt som slitsade 

skivor. Skillnaden är att dessa skivor består av flera lager och används 

främst för att avlägsna grader runt hål och fasa tubändar. 

Lamell skiva – Dessa består av flera lager av abrasivt material som 

överlappar varandra. Dessa skivor används i stor utsträckning för 

bearbetning i rostfritt stål, kolstål, aluminium och fungerar till de flesta 

legeringar. 

Fiber skiva – Fiberskivor är ofta tunna slipskivor som klarar av böjning i 

sidled och används ofta för stora slipytor. Omnämns ofta som Non-Woven. 

Stjärnskivor – Stjärnskivor består av flera tunna skivor som är sammansatta. 

Dessa skivor är sexkantiga för att kunna komma åt fina gängor och komma 

åt kaviteter. 
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Sliphjul – Sliphjul skiljer sig gentemot slipskiva, den största skillnaden är 

att sliphjul är designade för att slipa med deras mantelarea. Dessa hjul kan se 

olika ut, först har vi det traditionella rund sliphjulet som används för allt från 

slipning till polering samt avlägsnande av grader. Det sfäriskt sliphjulet är 

designat för att avlägsna grader och polera invändiga hörn och används 

främst inom matlagnings industrin. Lamellhjulet består av flera lager av 

slippapper eller annat abrasivt material, och beroende på egenskaperna av de 

abrasiva partiklar kan dessa användas för olika ändamål.    

3.2.3 Blästring 

Blästring är en mycket flexibel och användbar metod för att grada. Beroende 

på applikation kan blästring vara tillräckligt kraftig för att exempelvis kunna 

grada bort gjutskägg på gjutgods, men även försiktig nog att kunna avlägsna 

färg från känsliga ytor [14]. 

Blästring är även en av de mest kostnadseffektiva och ett av de vanligaste 

sätten bearbeta grader på. Detta på grund av att denna metod kräver mindre 

energi jämfört med många andra metoder, samt att det är möjligt att 

återanvända blästermedlet. Blästring kan utföras på de flesta geometrier och 

material, och kan användas till både stora och små produktionsserier. 

Blästring fungerar på ett sådant sätt att partiklar skjuts på godset som skall 

blästras, vilket resulterar i att medel som träffar godset rengör och avlägsnar 

grader. En nackdel med blästring är att blästermedlet kan fastna i godsets 

håligheter och porer vilket då leder till att godset måste rengöras efter 

blästringen. Blästring delas in i fem olika kategorier [2]: 

 Torrblästring 

 Våtblästring 

 Mikroblästring 

 Kryogen blästring 

 Isblästring 

Kryogen blästring och isblästring används främst till rengöring och är inte 

särdeles lämpas för gradning.  

Torrblästring – Det finns två sätt att torrblästra på. Det första är med hjälp 

av tryckluft och det fungerar på ett sådant sätt, att partiklarna skjuts på 

godset med hjälp av luftflödet. Det andra är med hjälp av centrifugalkraft 

vilket fungerar på sådant sätt att ett roterande hjul skjuter partiklarna mot 

godset. Tryckluft kan generera högre hastighet, använda mindre partiklar 

och generera bättre yta än centrifugalblästring alternativet [2, 14].  
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Våtblästring – Våtblästring är snarlik tryckluftsdriven torrblästring. I 

våtblästring blandas partiklarna med en vätska. Fördelen med detta är att 

partiklar med mindre storlek kan användas och eftersom mindre partiklar 

kan användas kan finare ytor genereras. Samtidigt behövs inte samma filter 

och ventilation som för torrblästring [2]. Förutom detta så är våtblästring 

lättare att kontrollera vilket innebär att när det kommer till gradning och 

avlägsnande av metall kan mycket fina toleranser uppnås. Man kan få 

tolerenser på ner till 0,0025mm [14]. Våtblästring är lämpligt att använda på 

mjuka material (exempelvis aluminium) och fungerar bäst på små grader, så 

kallade mikrograder [13].  

Mikroblästring – Mikroblästring används för hårda och spröda material som 

glas, keramik, titan med mera. Skillnaden mellan torrblästring och 

mikroblästring är liten. Mikroblästring är dock designad för mindre 

partiklar. Detta medför att denna metoden är aggressivare än torrblästring, 

vilket gör att denna metod är bättre på att avlägsna material [2]. 

3.2.4 Skärande bearbetning 

Skärande bearbetning går ut på att med hjälp av roterande material eller 

roterande verktyg avlägsna material från ett arbetsstycke. Verktygen kan se 

ut på olika sätt. Antingen med snabbstål, vändskär i hårdmetall eller solida 

fräspinnar i hårdmetall. 

För att få så liten förslitning som möjligt på verktyget vid fräsning finns det 

formler för att räkna ut varvtal och matning [15].  

𝑛 =
𝑣𝑐∙1000

𝜋∙𝑑
     [Ekv 3.4] 

n = Varvtal [r/min] 

vc = Skärhastighet [m/min] 

d = Diameter [mm]  

𝑣𝑓 = 𝑓𝑧 ∙ 𝑧𝑛 ∙ 𝑛    [Ekv 3.5] 

vf = Bordsmatning [mm/min] 

fz = Matning, [mm/skär] 

zn = Antal skär 

n = Varvtal, [r/min] 

Vid gradning är det vanligt att fräsa en fas som ger en bruten kant på 

arbetsstycket.  
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3.2.4.1 Fasfräsning 

Fasfräsning går att användas till mycket. Förutom gradning så går det att 

användas för att göra exempelvis en V-spalt vid svetsning. Vid val av vilken 

fasfräs som ska användas är det viktigt att ta i beaktande vilket material som 

ska fräsas, vilken fasvinkel man ska ha och vilket fasdjup. Vid invändig 

fasning som exempelvis vid invändiga kilspår, kan det vara så pass dåligt 

utrymme att inget annat än ett solitt hårdmetallsfräsverktyg går att användas.  

Då skärdjupet i en fasfräsning till skillnad från en vanlig fräsoperation (som 

planfräsning) är minimala i förhållande till fräsdiametern så bör man ha en 

högre skärhastighet för små ingrepp. Man kan även öka matning per tand (fz) 

avsevärt vid behov vilket påverkar ytjämnheten. [16]. 

3.3 Maskinella, programmerbara system för gradning. 

För att både hålla hög precision och kunna producera i en hög takt under 

produktion, skulle någon form av programmerbar maskin kunna användas 

för gradning. Ett sådant system skulle exempelvis kunna vara en NC-styrd 

fräs eller en robot.  

En fräs är en maskin designad för att genom skärande bearbetning avlägsna 

material genom att avverka med hjälp av ett roterande verktyg. Fördelen 

med att använda sig av ett roterande verktyg är att man väldigt lätt kan skapa 

platta geometrier i horisontell riktning. Sådana fräsmaskiner finns både med 

mekanisk matning samt datorstyrda, (så kallade CNC-fräsar). [17]. 

Ett annat programmerbart system som skulle kunna användas vid gradning 

skulle exempelvis vara en robot. En robot är en mekanisk anordning som via 

elektriska signaler utför vissa uppgifter. Idag finns även ej mekaniske 

robotar som är helt digitaliserade. Dessa kan utföra digitala uppgifter som 

exempelvis automatisk aktiehandel eller spökskrivare av nyhetsartiklar.  

3.3.1 Robotsystem 

Robotar börjar bli en allt vanligare syn ute på moderna industrier. Det 

vanligaste är robotar som hanterar material, men det finns även andra 

arbetsuppgifter som robotar klarar av, exempelvis svetsning eller gradning. 

Förutom den uppenbart mer jämna kvalitetsflödet som robotgradning 

erbjuder jämförelsevis med handgradning, så utför också en robot många 

arbetsuppgifter som ur ett arbetsmiljöperspektiv skulle ses som 

ostimulerande. En robot skulle också kunna hantera kraftfullare maskiner för 

gradning. En person har kapacitet att hantera verktyg som har en kraft upp 

till 3 kW medan en robot skulle kunna hantera verktyg på upp till 34 kW och 

som väger upp till 23 kg [2]. Dock finns det vissa nackdelar som är värda att 

lyfta upp. Vissa tillverkare av robotar har en mindre noggrannhet än andra. 
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Många robotar kan inte förflytta sig till en definitiv punkt i rymden eftersom 

det traditionella systemet med CNC-koordinater inte går att direkt överföra 

till robotar. Även precisionsrobotar missar ibland att uppfylla kraven på 

noggrannhet som gradning innebär. Därför är det viktigt att gradmetoden 

som roboten använder sig av väljas med stor omsorg. Servorobotar har 

högre noggrannhet än hydrauliska robotar, dessutom går de tystare. 

Beroende på vilken gradmetod som ska appliceras kan noggrannheten ha 

stor betydelse.   

3.3.1.1 Robotgradning 

För gradning med robotar är de absolut svåraste uppgifterna att helt avlägsna 

alla grader, samt att inte avlägsna förmycket material. En person kan lätt 

anpassa sig till förändrade förhållanden, medan en robot inte i närmelsevis är 

så lättanpassad till förändringar. Därför är det viktigt att tänka på saker som 

exempelvis verktygsförslitning när ett robotsystem för gradning ska 

implementeras. Ett sätt kan vara att använda sig av ATI sexaxlig kraft-

vridmomentssensorer, eller en anpassningsbar verktygshållare [18].  

Trots att det finns system för att anpassa verktyget så är det inte sällan som 

robotgradning misslyckas på grund av variationer i detaljernas utformning, 

verktygsförslitning osv. Att använda sig av aktiva kontrollsystem för att 

grada, så som ATI sexaxlig kraft-vridmomentsensorer, kan förvisso vara ett 

sätt att lösa problemet, men istället kommer roboten att bli dyrare [18].Det är 

dock oklart hur vibrationer från spindeln, påverkar robotens precision och 

livslängd. Detta är ett område som idag saknar både studier och litteratur om 

[19]. En billigare lösning hade varit ett passivt kontrollsystem där spindeln 

och roboten ej är integrerade och gradverktyget istället har inbyggda 

mekanismer för att hålla rätt tryck. Ett exempel på ett sådant system är 

Xebec-borste med flytande hållare (Se kap 5.2). Dock är passiva system inte 

lika noggranna som de aktiva systemen [18, 20]. Ett alternativ till Robot kan 

vara ett system byggt på linjära mekaniska rörelse.  

3.3.2 Linjärsystem 

Ett antal företag har som affärsidé att tillverka och sälja maskiner för 

skärande bearbetning (se figur 3.11). Inte sällan är de CNC-styrda och 

anpassade till allmänna krav. Dess koordinater följer linjära mönster i x, y 

och z-riktning. Vissa maskiner exempelvis dyrare CNC-fräsar kan ha upp till 

fem axlar som möjliggör ett större utbud av antal operationer utan att behöva 

spänna om detaljen.  
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Figur 3.11: Fräsmaskin och dess olika axlar [17] 

Andra maskiner kan vara strikt anpassade för en produkt eller en 

produktfamilj. En sådan maskin kan exempelvis vara en 

kuggradningsmaskin. En sådan maskin låter en rund stålklinga anpassad till 

kuggens stigning, gå emot kugghjulet och mekaniskt skära bort graderna. 

Denna metod används på utkanterna av materialet och är anpassad för 

cylindriska produkter. För svåråtkomliga ställen måste dock lösningen ofta 

produktanpassas. En bra sådan lösning skulle exempelvis kunna innebära en 

modulbaserad produktionslinje. Dessa går att driva med såväl pneumatik 

som elektricitet, eller en kombination av dem båda. En sådan linje har oftast 

någon form av Numerical Control (NC)-styrning för att manövrera systemet 

[2].  

3.3.2.1 Modulära system 

I dagsläget behöver man inte köpa en färdig CNC-maskin för att göra 

mindre specialjobb. Det finns modulära system som är NC-styrda, vilket 

innebär att det går att bygga maskiner med hög precision som kostar mycket 

mindre än vad en CNC-maskin skulle kostat och som dessutom skulle ta upp 

mindre plats. En CNC-maskin (exempelvis en CNC-fräs) är ofta byggd för 

större krafter än vad som behövs då de är anpassade för allmänna behov. Ett 

sådant modulärt system består av flera linjära mekaniska system som drivs 

av servomotorer. Dessa kallas för portalkranar.  

3.3.2.2 Portalkranar 

Portalkranar är till för att utföra linjära rörelser i maskiner. Dessa 

portalkranar finns i 1, 2 samt 3-axligt utförande beroende på vilket arbete 

som ska utföras [21].  Figur 3.12 visar hur en 3-axlig portalkran kan se ut. 
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Figur 3.12: En portalkran med 3-dimetionellt rörelsemönster [22]. 

En 3-dimitionell portalkran är uppbyggda av tre moduler. En x-modul som 

består av två skenor med en servomotor vilket gör att maskinen kan förflytta 

sig i x-led (se figur 3.13). På skenorna finns två fästen för en y-modul.  

y-modulen består av en skena med servomotor som kan förflytta verktyget i 

y-riktningen (se figurer 3.14 och 3.15). 

 

 
Figur 3.13: x-modul [21]   Figur 3.14: y-modul [21] 

 

 
Figur 3.15: X, y-modul där y-modulen är monterad på x-modulen [21] 
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För att få maskinen att röra sig i lodrät riktning (z-led) behövs också en 

servostyrd z-modul (se figur 3.16). Den modulen monteras på y-modulen 

och kan med hjälp av de servostyrda x- och y-modulerna få verktyget att 

röra sig fritt i rymden efter givna koordinater.   

 
Figur 3.16: Z-modul [21] 

För rörelser i radiell riktning används rotationsmoduler.  

3.3.2.3 Rotationsmodul 

En rotationsmodul är till för att rotera arbetsstycket eller låta et gripdon 

rotera in och ut arbetsstycket i arbetsområdet. Dessa rotationsmoduler finns 

också med axiella rörelser i z-led (se figur 3.17) [23].  

 
Figur 3.17: Rotationsmodul [24]. 

3.3.2.4 Gripdon 

Det finns en mängd olika mekaniska gripdon som fyller olika syften och 

funktioner. De vanligaste är parallellgripdon, trepunktsgripdon, 

vinkelgripdon, radiellgripdon, svängbara gripdon och adaptiva gripdon. De 

olika gripdonens styrka kan variera beroende på storlek och funktion samt är 

lätta att modifiera efter produkten som gripdonet ska greppa [24].  
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3.3.2.5 Spindlar 

Enligt nationalencyklopedin så är en spindel ett ”maskinelement [som] 

omfattande de arbetande elementen för roterande rörelse i maskiner, 

särskilt verktygsmaskiner”. För att en spindel ska kunna få ett verktyg att 

utföra ett arbete så krävs det att det finns tillräcklig rotationshastighet och 

tillräcklig stabilitet för lyckas med föresatsen. En spindel som inte håller för 

de krafter som man utsätter den för, skulle kunna leda till att spindeln skapar 

vibrationer. Detta påverkar inte bara kvalitén på detaljen man ska bearbetas, 

utan kan även ha en förslitningseffekt på själva maskinens 

maskinkomponenter.  

Det finns en del parametrar som måste tas i beaktning när spindel väljs. 

Vilket varvtal som spindeln behöver klara av beror vad spindel ska användas 

till. Exempel på vad som kan påverkar varvtalet är vilka egenskaper 

verktyget och materialet besitter. En annan parameter är kylningen. Kylning 

av spindlar kan göras på flera sätt, exempelvis via pneumatik eller 

vattenkylning. En spindel kan även ha en pneumatisk verktygshållare. En 

sådan verktygshållare är till för att kunna byta verktyget på ett snabbt och 

smidigt. Detta genom att verktyget kan mätas in utanför maskinen [25]. 

3.3.2.6 CNC-teknik 

Computer Numerical Control system (CNC-system) är ett datorsystem där 

som används för att automatiskt styra maskiner (ofta mekatroniska enheter),  

för att utföra olika typer av operationer. Man programmerar punkter 

(koordinater) i rymden som maskinen rör sig mellan i cykler. Om maskinen 

skall utföra skärande bearbetning går det också styra varvtal och andra 

funktioner [26].  

3.3.2.7 Pneumatik 

Pneumatik är ett energisystem som drivs av komprimerad gas (oftast luft), 

som komprimeras med hjälp av en kompressor. I verkstäder används 

pneumatik för att driva maskiner så som borrar, slipmaskiner men finns även 

integrerat i större maskiner så som CNC-fräsar. Pneumatik används också 

för att driva automatiserade produktionslinor.  

3.4 Allmän maskinkonstruktion 

En maskin består av en mekanisk anordning av flera olika maskinelement 

som omvandlar energi till mekaniska rörelser. Maskiner är oftast 

behovsanpassade eller inställbara till att passa en specifik person eller 

en/flera specifika uppgifter. Att konstruera en maskin innebär att man 

sammanfogar en eller flera maskinelement för att få maskinen att utföra 

uppgiften den är tänkt för. En maskin måste förutom att utföra sin uppgift 
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vara funktionell, säker, pålitlig, kompatibel, användbar, gå att tillverka och 

ska man sälja maskinen ska det dessutom finnas ett behov [27].  

För applikationer där det ställs höga krav på ytjämnhet, toleranser och 

planhet så bör maskinens bas utgå från ett dött material. Ett sådant material 

är en Alca Plus-platta, vilket är en precisionsgjuten platta framtagen för just 

sådana applikationer. Alca Plus-plattan har hög formstabilitet och har 

minimalt med inre spänningar [28].  

3.4.1 Robust maskinkonstruktion 

Målet med robust maskinkonstruktion är att finna och uppfylla kundens 

behov och förväntningar, samt att se till att maskinen gör sitt jobb med så 

små avvikelser som möjligt. Varje individuell komponent i maskinen 

kommer utsättas för någon form av störfaktor under sin livslängd. Detta kan 

leda till avvikelser i kvalitétsflödet eller ökad risk för avhjälpande underhåll. 

De olika variationerna av störningar kan vara yttre faktorer, inre faktorer 

eller tillverkningsvariationer. För att en konstruktion ska räknas som robust 

så ska maskinen klara av att hålla jämt kvalitétsflöde trotts att enskilda 

komponenter utsätts för någon form av störning [29]. 

3.4.2 Fixtur 

En fixtur är en viktig del av en produktionsprocess, detta för att kunna 

säkerställa att varje enhet håller jämt kvalitetsflöde. En fixtur är en 

anordning vars syfte är att se till att detaljen hamnar på rätt position och att 

den inte kan förflytta sig under bearbetning. Fixturerna kan variera på olika 

sätt, det finns generella, flexibla och produktanpassade fixturer. Generella 

fixturer kan vara olika utformningar på chuckar exempelvis. Flexibla 

fixturer bygger på modulbaserat system, där olika kombinationer används 

beroende på godsets utformning. Produktanpassade fixturer är konstruerade 

efter en produkts utformning vilket innebär att dessa fixturer endast kan 

användas till en given produkt [30].  

3.4.3 Hållfasthet 

Hållfasthetslära är en disciplin som beskriver ett slags förhållande mellan 

mekaniska krafter och  deformerbara kroppar och är byggda på Isaac 

Newtons kraftlagar [31].  

Olika material har olika mekaniska egenskaper. För att får reda på vilka 

mekaniska egenskaper ett material besitter kan man utföra ett dragprov som 

visa vilka materials mekaniska egenskaperna. Figur 3.18 visar olika punkter 

som beskriver materialets egenskaper.  
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Figur 3.18: Dragprovskurva för ett typiskt strukturstål. 

En ståldetalj som utsätts för belastning kommer först röra sig inom den 

elastiska zonen, till dess att materialet utsätts för plastisk deformation Detta 

innebär att belastningen av detaljen har varit så pass hög att dess inre 

struktur (exempelvis metallstrukturen) ändrar sig så detaljen inte kommer 

återgå till sin ursprungliga form efter man släppt på belastningen. Ökar man 

belastningen ytligare kommer snart materialet att befinna sig i brottzonen i 

hur vilket materialet hårdnar under så kallad kallbearbetning. Till sist 

sjunker materialets motståndskraft till dess att materialet går av.  

Kraft kan vara dragande (så kallad dragkraft) eller tryckande (tryckkraft) och 

anges i newton. Kraften får man ut genom att multiplicera massan med 

gravationen enligt ekvation 3.6.  

𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔     [Ekv 3.6] 

Spänningen av materialet skulle kunna beskrivas som förhållandet mellan 

den kraft (utryckt i Newton) som materialet utsätts för och tvärsnittsarean. 

Detta brukar inom hållfasthetslära kallas för normalstress och har symbolen 

sigma (σ). 

𝜎 =
𝑃

𝐴
      [Ekv 3.7] 

Om en komponent befinner sig i vila, dvs att den inte förflyttar sig i någon 

riktning, så betyder detta att alla krafter tar ut varandra. Detta förhållande är 

behjälpligt att känna till för att försöka ta reda på hur stora krafterna är [31].  

𝑅 = Σ𝐹 = 0     
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Där R står för resultanten. 

𝑀 = Σ𝑀 = Σ(𝑟 ∙ 𝐹) = 0    [Ekv 3.8] 

Där M står för momentkraften. 

Krafter kan förekomma i både x, y, z-led men även moment kan förekomma 

i de olika riktningarna och ifall de är i vila, så innebär det att resultanten blir 

noll, det vill säga att alla krafter tar ut varandra. 

För att förenkla analysen kan man göra frikroppsdiagram (se figur 3.19), 

vilket innebär att man ritar ut alla betydande krafter som påverkar det man 

vill analysera för att lättare kunna se förhållandet mellan de olika krafterna.  

 
Figur 3.19: Ett exempel på en stångnsåg samt dess frikroppsdiagram till höger [31] 

3.5 Computer aided design (CAD) 

Computer aided design (CAD) är ett begrepp för programvaror som gör det 

möjligt att göra ritning- och konstruktions arbete på datorer. CAD-program 

används idag globalt inom många olika branscher, alltifrån byggbranschen 

till verkstadsindustrier. CAD-ritningar kan göras i både 2D och 3D, där 2D 

ritningar byggs upp med hjälp av linjer som bildar den färdiga ritningen. 3D-

ritningar är uppbyggt på liknade sätt, men istället för att rita upp olika vyer 

som i 2D, generar användaren en 3D-bild som kan roteras för att se objektet 

i olika vinklar. Vilket gör det lättare att se hur det färdiga objektet kommer 

se ut [32]. 

3.6 Industri 4.0 

Industri 4.0 är ett samlingsnamn för den moderna automatiserade industrin. 

Några av de karaktäristiska dragen hos Industri 4.0 är interoperabilitet, 

virtualisering, decentralisering, realtidskapacitet, serviceorientering och 

modularitet [33, 34].  

Dessa olika dragen innebär att industrin ska kunna organisera sig själv med 

kortare ledtider, högre produktionssäkerhet samt mer automatisering. 

Interoperabilitet innebär att de olika systemen samarbetar och fungerar 
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tillsammans ofta via ett gemensamma standarder även om de har olika 

styrsystem. Dock när man fördelar många olika processystem med en 

gemensam dator en så kallad CPU (Central Processing Unit) så kallas detta 

för virtualisering. Ett annat karaktäristiskt drag hos Industri 4.0 är att istället 

för ett hieratiskt datorsystem istället har flera subsystem som interagerar 

med varandra. Detta kallas för decentralisering och när olika system 

interagerar med varandra i realtid brukar måttet på detta benämnas som 

realtidskapacitet. När ett antal kommunicerande tjänster arbetar under en 

och samma IT-struktur exempelvis som internet fungerar idag, där flera 

datorer är kopplade till varandra genom en och samma struktur, brukar detta 

kallas för att vara serviceorienterad. På mikronivå kan detta betyda att ett 

företag har ett internt IT-system med ritningar och processtjänster till de 

anställda. Modularitet innebär att något är byggt av standardiserade, delvis 

färdiga byggstenar som sedan monteras ihop för att ge olika funktioner. 

Exempelvis finns modulbaserade hus där delar av husen byggs i fabrik för 

att sedan kombineras enligt kundens önskemål på plats där huset slutligen 

ska stå [33, 34]. Ett exempel på ett system som kan användas för att 

implementera Industri 4.0 är Rockwell factory talk.  

3.6.1 Rockwell factory talk 

En fabrik har flera olika system som behöver övervakas för att kunna 

sammanställ viktig produktionsinformation. Rockwell factory talk är en 

färdig webbaserad lösning för detta. Deras övervakningssystem tillåter 

medarbetare i fabriken att både snabbt och billigt få värdefull information 

om produktionen i de olika processerna [35].  
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4. Empiri 

Robotcellen där kilspåren tillverkas är helt automatiserad. Dess cykeltid 

mellan varje detalj är ca 60 sekunder och i dagsläget består den av 6 olika 

processteg, se figur 4.1.  

Processtegen i cellen är följande: 

1.       Kuggfräsning 

2.       Centrifug 

3.       Gradning av kugg 

4.       Dragbrotschning av kilspåret 

5.       Märkning av artikelnummer 

6.       Lägg på bandet till tvätt 

 

 

Figur 4.1: Layout robotcell 

Anmärkningsvärt är att roboten är den som sätter produktionshastigheten (en 

så kallad flaskhals). De övriga maskinerna går att takta upp, men den stora 

ABB-roboten arbetar med maximal hastighet i dagsläget.   
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4.1 Kravspecifikation 

Eftersom denna studien fokuserar på ett specifikt kugghjul, och för att kunna 

fastställa resultaten av arbetet behövs vissa kriterier bestämmas. Detta innebär att 

en kravspecifikation på lösningen måste tas fram. Tabell 4.1 visar vilka krav som 

den tänkta lösningen måste klara av att hantera. 

Tabell 4.1: Kravspecifikation 

Krav Min värde Max värde 

Fas toleransen 0 [mm] 0.6 [mm] 

Cykeltider Ingen påverkan Möjlighet till Reducerad 

cykeltid i robotcellen 

Båda sidor av kugghjulet 

skall gradas 

- - 

 

4.2 Dimensioner att ta i beaktande 

För att i slutändan kunna utveckla ett lösningsförslag behövs information om 

robotens gripverktyg tas i beaktande. Informationen som behövs samlas in är för 

att veta hur kilspårets position är gentemot robotens position, samt vilka 

yttredimensioner robotens gripverktyg har för att den skall komma in med 

detaljen i maskinen. Denna information har samlats in under företagsbesök på 

Swepart Transmission AB, och presenteras nedan i tabell 4.2. 

Tabell 4.2: Dimensioner för konstruktion av maskin 

Del Resultat av företagsbesök 

Kilspåret Position är rakt mot robotens rotationspunkt 

Gripverktygets dimensioner 

med kugghjul 
(H x L x B): 250x500x200 [mm] 

Transportband mot tvätt Företaget kommer anpassa transportbandet till maskinen 

Yta för maskinen Golvytan i robotcellen, max 2000 x 3000 [mm] 
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5. Genomförande 

Följande kapitel syftar till ge förståelse för hur projektet genomförts. Dess 

fem delkapitel ligger i den ordning som genomförandet gick till väga. 

5.1 Urval av gradmetoder 

Ett antal gradmetoder har utifrån teorin testas för att få en bild av 

applicerabarheten. De kriterier som avgjort vilka metoder som testades är 

kostnad, enkelhet och effektivitet. 

Gradmetoderna viktades mot varandra med poäng mellan 1-5 där 1 är 

sämsta betyg och 5 är det bästa. Viktningen gjordes i början av 

genomförandet, då beslut om att avgränsa till tre metoder gjordes i början av 

arbetet. Summan av poängen adderades sedan och de tre metoderna med 

högst poäng fortsattes att undersökas genom experiment, se tabell 5.1.   

Tabell 5.1: Viktning gradmetoder 

 Kostnad Enkelhet Effektivitet ∑ 

Borstgradning 41 3 5 12 

Slipgradning 5 3 3 11 

Skärande 

bearbetning 

3 3 5 11 

Blästring2 4 2 2 8 

1. Borstens kostnad är baserad på uppskattningar av förslitning kontra inköp av borste. 

2. Finns fler viktiga parametrar kring blästring som ej viktas i tabell. 

Efter viktningen sorterades blästring bort för att sedan låta testa 

borstgradning, slipgradning och skärande bearbetning. De viktade resultaten 

är enbart uppskattningar och kommer ej ligga till grund för resultatet av 

gradningen. En annan aspekt som viktningen inte väger upp är hur 

utformningen på fasen efter gradning kommer se ut.  

Förutom viktningen uteslöts blästring på grund av flera andra orsaker. En 

orsak var på grund av limiterat utrymme i robotcellen vilket innebär att 

blästring tar för mycket plats, då det förmodligen hade behövts skåp, med 

utsug och retur för blästermedel. En annan orsak var på grund av 

arbetsmiljön, då ljudnivån från blästring är påtaglig. Ännu en negativ aspekt 

är att mediet från blästring kan sätta sig i porer i materialet eller binda sig i 

oljan efter dragbrotchningen för att senare lossna i kompressorn under drift, 

vilket kan leda till ökad förslitning. Om man istället för torrblästring sluter 

sig till våtblästring så binder vätskan det abrasiva medlet och tar bort mycket 
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av dammet och de kontaminerade ytorna som kan förekomma vid 

torrblästring. Dock har våtblästring andra problem. Om produktionen skulle 

avbrytas en längre stund så finns risk för att vätskan och det abrasiva medlet 

binder sig till en cementerad massa.  

5.2 Experiment 

Ett antal experiment genomfördes för att avgöra vilken gradmetod som är 

lämplig att användas för att lösa problemet. Notera att flera gradmetoder 

säkerligen skulle kunna användas för att lösa uppgiften, men genom att väga 

de olika resultaten mot varandra skulle man kunna falsifiera den metod som 

fungerar sämre under de givna förutsättningarna och målen.  

5.2.1 Borstgradning 

Borstgradning utfördes med flera olika slags borstar. Efter har tittat på olika 

borstas utformning, kommer koppborste eller ändborste vara det som 

fungerar bäst eftersom graderna på undersidan av kugghjulet sitter nere i en 

försänkning, en så kallad brunn. Radialborstning uteslöts på grund av att den 

inte kom åt i brunnen på kugghjulet, och bredborste inte var applicerbart i 

brunnen. Testerna utfördes genom att borsta på den plana ytan vid kilspåret, 

och målet är därför att graderna/fasen ska bli minst noll. För att få mer 

kunskap när det gäller borstning bokades ett möte med Fredrik Björn från 

Svensk Borstteknik där Fredrik deltog under testningen. För att välja borstar 

har utgångspunkten varit tabell 1.2 som ligger i bilaga 1. Vid val av borstar 

måste vissa ting tas i beaktande. En borste som är för grov, riskerar att 

avlägsna förmycket material. Samtidigt vill man att borsten ska vara 

tillräckligt aggressiv för att kunna avlägsna graderna. Därför bör borstar i 

mellanklassen vara bäst lämpade för denna typen av arbete. 

Två borstar ur mellanklassen valdes utifrån gradernas specifika mekaniska 

egenskaper. Ur tabellen viktades en borste av naturligt material, samt en 

borste med syntetiskt material. En koppborste med strån av stål samt en 

fiberborste med aluminiumoxidbeläggning som kallas för Xebec.  

5.2.1.1 Uppställning experiment 

Borstningen skedde genom att spänna upp kugghjulet i en pelarborrmaskin 

med varvtalsreglering enligt figur 5.1. Pelarborrmaskinen kunde även rotera 

i två olika riktningar. Varvtalet sattes på 2900 varv per minut efter 

rekommendationer från Svensk borstteknik. Bordet gick att mata för hand i 

x-riktning beroende på hur experimentet utfördes. 
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Figur 5.1: Experimentuppställning med en Xebec borste.  

Försök 1: Koppborste (roterande stålborste) 

Borstning med en 50 mm i diameter koppborste av vanlig stålborstmodell 

användes under det första försöket. Borsten sänktes ner förhand i ca 3 

sekunder. Ingen matning i x-led då det inte fanns utrymme för detta. 

Experimentet genomfördes utan Fredriks närvaro. Koppborstens borstvinkel 

gör att graderna angrips i en annorlunda vinkel i jämförelse med ändborstar 

som Xebec. Figur 5.2 visar utfallet av testet. 

För att veta på ett ungefär hur stor böjning som stråna får vid borstningen 

görs uppskattningen att trycket är ungefär 10kg i Z-led (ca 0,1kN). Borstens 

längd är ungefär 35mm och elasticitetsmodulen för stål är 210 GPa. 

Diametern på stråna är 0.3mm.  

Från ekvation 3.2 härleds ekvationen för att räkna ut böjningen. 

D =
WL3

0.1473Ed4 =
0.1∙353

0.1473∙210∙105∙0.34 ≈ 0.17 [𝑚𝑚]    

D = Böjning på borstens ändar [mm] 

W = Kraft i z-led som påverkar böjningen  [kN] 

L = Längd på borsten [mm] 

E = Borstens elasticitetsmodul [kg/cm2]  

d = strånas diameter [mm] 
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Det är viktigt för borsten är att nå in i hörnet på kilspåret. Därav krävs 

minimum en deflektion, på 0.17mm. 

  

 
Figur 5.2: Borstgradning med koppborste 

Försök 2: Xebec, sänkborstning 

En borste av märket Xebec användes för att borsta bort graderna kring 

kilspåret. Xebec är en borste av fibermaterial och aluminiumoxid som 

används i stor utsträckning inom fordonsindustrin för att avlägsna grader 

[20]. 

Diametern på borsten är 25mm och har serienummer A32-CB25M. Första 

försöket sänks borsten ner så stråna har 0,5mm ingrepp efter 

rekommendationer från Svensk borstteknik. Figur 5.3 visar utfallet av testet. 

 

 
Figur 5.3: Sänkborstad med Xebecborste 
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Försök 3: Xebec, borstning i X-led med olika rotationsriktningar 

Samma uppställning men borsten förflyttar sig i fram och tillbaka i X-led 

med rotationsriktning så det blir medborstning. När borsten byte riktning 

byte den också rotationsriktningen så den hela tiden hade medborstning. 

Figur 5.4 visar utfall av testet. 

 

 
Figur 5.4: Borstad detalj med växlande rotation 

Försök 4: Xebec, medborstning i en riktning 

För att testa om borstningsprocessen skulle kunde utformas på ett enklare 

sätt, testades medborstning med matning i en riktning (medborstning). 

Samma experimentella uppställning som innan användes. Figur 5.5 visar 

utfallet av testet. 

 

 
Figur 5.5: Borstad detalj, matad i en riktning och  medborstning. 
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Försök 5: Xebec, flytande hållare, borstning i X-led med olika 

rotationsriktningar 

För att kompensera för förslitningen i borsten så monterades borsten i en 

flytande hållare. Ett lågt fjädertryck pressade då borsten mot materialet som 

ska gradas. Övrigt utfördes testet enligt försök 3. Borsten gick i x-led och 

sedan vände rotationsriktningen när den gick tillbaka. Figur 5.6 visar utfallet 

av testet. 

 

Figur 5.6: Borstad detalj med flytande hållare på in och utsida av kugghjulet   

5.2.2 Slipning  

Testerna utfördes med tre olika slipverktyg. Det första slipverktyget som 

testades var en Smärgelduk. Detta på grund av att dukens uppbyggnad gör 

att den tåligare än sin motsvarighet, sandpappret. Detta skulle innebära att 

den inte skulle behöva bytas lika ofta. Det andra slipverktyget som testades 

var en lamellskiva, Fördelarna med en lamellskiva kontra smärgelduk är att 

den inte generar lika hög värme under avverkningen. Det sista slipverktyget 

som testades var en skiva i ett non-woven material. Detta verktyg valdes för 

att det skulle kunna fungera bra i en automatiserad maskin, då det är både 

stark och flexibelt. Alla slipverktyg var monterade på en handhållen 

turbinslip, som användes under testerna. Testerna utfördes genom att slipa 

den plana ytan runt kilspåret efter experimentuppställningen i figur 5.7, och 

målet var därför att graderna/fasen ska bli noll utan att så mycket övrigt 

material påverkas av slipningen. Genom att använda sig av en handhållen 

turbinslip gick det att lätt justera verktyget runt kilspårets kant. Syftet med 

dessa tester var att jämföra smärgelduk (den gradmetod som används idag) 

med andra slipskivor för att se hur förslitning av skiva och hur jämn kvalité 

man kan uppnå för hand.  
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Figur 5.7: Experimentuppställning slipgradning. På bilden används smärgelduk.  

Försök 1: Smärgelduk 

En sliprondell med smärgelduk av 80p monterades på turbinslipen för att 

sedan slipa bort graderna förhand. Denna metod används av Swepart idag. 

Figur 5.8 visar utfallet av testet. 

 

 
Figur 5.8: Detalj slipad med sliprondell av smärgelduk 
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Försök 2: Lamellskiva 

En lamellskiva som består av överlappande smärgelduk 80p var monterad på 

turbinslipen och gradningen skedde förhand. Figur 5.9 visar utfallet av 

testet. 

 
Figur 5.9: Detalj slipad med lamellskiva av smärgelduk 

Försök 3: Non-woven 

En skiva i non-woven material monterades på turbinslipen och sedan testas 

att grada förhand. Figur 5.10 visar utfallet av testet. 

 

 
Figur 5.10: Detalj slipad med sliprondell av non-woven 
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5.2.3 Skärande bearbetning 

Detaljen spändes upp i en 3-punktschuck som satt monterad i en CNC-fräs. 

Vid skärande bearbetning testades bara ett verktyg.  

Försök 1 

En stickel med diametern 6 mm användes för att fräsa kanten runt kilspåret. 

Figur 5.11 visar utfallet av testet. Se bilaga 2 för fräsprogram. 

  
Figur 5.11: Gradning med hjälp av skärande bearbetning 

5.3 Modulbaserat linjärsystem 

Det mekaniska system för gradningsmaskinen är tänkt att fungera på ett sätt 

som inte påverkar cykeltiden. Då roboten kommer att förse maskinen med 

kugghjulet, behöver maskinen kunna både avlägsna grader på båda sidor, 

samt att skicka kugghjulet vidare innan nästa cykel är klar och roboten 

lägger in en ny artikel. Maskinen kommer behöva förflytta sig i tre 

dimensioner för att kunna avlägsna graderna. Tanken är att utforma 

maskinen på ett sätt som gör att den kan avlägsna grader på båda sidor 

samtidigt för att spara tid. Därefter skicka kugghjulet vidare och vara redo 

för nästa cykel.  

Efter sökning av olika linjärsystem, har ett möte bokats in med Hans 

Jönsson från Festo AB. Festo är ett företag som arbetar med automatisering 

av industrier, och har flera modulbaserade linjära system som kan komma att 

fungerar till en eventuell gradmaskin. Dess moduler finns att hämta som 

CAD-filer från deras hemsida. Festo finns representerade i Växjö och har 

därför fördelen att med kort varsel kunna boka in fysiska möten för 

presentation av deras produkter. 

5.3.1 Möte Festo 

Under mötet avhandlades ting som moduler, skärkrafter och systematik. En 

förfrågan skickades iväg Festos beräkningsingenjör för att kontrollera att 

systemet kommer att vara robust nog för den tänkta uppgiften.  
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5.3.2 Maskinens olika delar 

En modulär maskin kommer bestå av flera olika delar. Två linjärsystem, två 

spindlar, någon form av rotationsmodul för att rotera ut detaljen ur 

arbetsområdet samt en fixtur. För att montera de olika delarna till en 

sammanställd maskin bör de skruvas i ett material som har minimalt med 

inre spänningar. Detta är vad man skulle kalla för ett dött material.   

5.3.2.1 Spindel 

För att kunna avlägsna graderna med hjälp av någon skärande bearbetning 

som testats, behövs det spindlar som förser maskinen med ett roterande 

verktyg. Eftersom många parametrar är okända, har kontakts tagit med ett 

företag som heter IBAG Scandinavia AB med förfrågan kring vätskekylda 

spindlar, dess funktioner och komponenter. IBAG har över 30 års erfarenhet 

av spindlar och kommer att hjälpa till med att hitta rätt spindel för detta 

arbete. Även en förfrågan till SPV Spintec angående hur vidare deras 

luftkylda spindlar skulle kunna fungera för det avsedda ändamålet. Spintec 

grundades 1977 i Eskilstuna och har specialiserat sig på att tillverka och 

sälja luftkylda höghastighetsspindlar.  

5.3.2.2 Gripdon 

En rotationsmodul med axialkit kommer att lyfta ur kugghjulet ur 

gradmaskinen efter utförd operation. På rotationsmodulen kommer ett 

gripdon vara monterad. Detta gripdon finns i många olika utförande men för 

att vara säker på att den håller för belastningen antas att ett parallellt gripdon 

av storlek 40mm. För mer information om hållfasthet och mått på gripdonet 

se bilaga 2.   

Gripdonet har två rörliga klaffar som öppnar och stänger sig via pneumatisk 

styrning. Gripdonet kommer med tre standardtryck. Tre, sex och åtta bars 

griptryck finns som standard i Festos katalog. Dock finns inga 

standardhållare till gripdonet som skulle passa kugghjul så därför är det 

lämpligt att designa en egen (se figur 5.12). Hållaren kommer dock att 

monteras på gripdonets klaffar, därför är det viktigt att kontrollera att 

skruvarna håller för påfrestningarna med att lyfta ett kugghjul. Ett antagande 

om att hållaren är tillverkad i aluminium görs för att dess låga vikt då ska 

kunna försummas i beräkningarna. 



   

 

45 

Tönnesen & Nilsson 

 

Figur 5.12: Hållare till gripdon 

Påfrestningarna är enklast att räkna ut genom att göra ett så kallat 

frikroppsdiagram, vilket visas i figur 5.13 och 5.14 [31]. 

 
Figur 5.13: Gripklo i horisontell vy 

Den kraft P som kommer agera från kugghjulets centrum har beräknats  med 

ekvation 3.6. 

𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔     

P = kraft [N] 

m = massa [Kg] 

g = gravitation [G] 

Med krafterna som agerar på gripklon frilagda enligt figur 5.13 och 5.14, är 

det möjligt att räkna ut momenten. 

Dessa moment kommer skapa en rotationspunkt runt o med de två 

ekvivalenta momentkrafter Mx och My  
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Figur 5.14 : Frikroppsdiagram över gripklo 

 

Σ𝑀 = 𝑀𝑥 − 𝑀𝑦 = 0 → 𝑀𝑥 = 𝑀𝑦 

Eftersom kraften P är känd samt längden ut till masscentrum gick det att 

räkna ut vilket moment Mx som påverkar i x-led genom ekvation 3.8. 

𝑀𝑥 = 𝑙 ∙ 𝑃     

Dessa moment kommer påverkas runt rotationspunkt o. Då Mx är känt så 

gick det att räkna ut krafterna i x-led genom att härleda dem från ekvation 

3.8. 

𝑀𝑦 = 𝐹𝑥 ∙ ℎ → 𝐹𝑥 =
𝑀𝑦

ℎ
   

Infästningen i gripdonet kommer göras med M6 bultar vilket är standard på 

gripdon HGPT-40-A-B från Festos kataloger. En M6 bult har en 

tvärsnittsarea på 20,1mm2 [36]. Kraften F som kommer agera som 

dragkraften på de skruvar som sitter i infästningen av gripdonet. Fyra 

skruvar kommer motverka kraften Fx. 

 

Figur 5.15: Fästelementets höjd och påfrestningar 
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Från ekvation 3.7 gick det att beräkna fram spänningen som kommer verka 

på skruvarna, och eftersom det är fyra skruvar som kraften kommer vara 

jämt fördelad mellan, multipliceras arean med fyra. 

𝜎 =
𝐹𝑥

4∙𝐴
       

Enligt svensk standard ska skruvar och muttrar vara märkta med vilken 

hållfasthetsklass den har enligt SS-ISO 898/1 (gäller för metriska gängor). 

Den första siffran ange skruvens lägsta brottgräns i hundratal och den andra 

skruvens lägsta sträckgräns i tiondelar av brottgränsen [37]. En M6-bult med 

betäckningen 8.8 har alltså följande hållfasthetdata:  

Minimum brottgräns: 

𝜎𝑏,𝑚𝑖𝑛 = 8 ∙ 100 = 800 [𝑀𝑃𝑎]     

Minimum sträckgräns: 

𝜎𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,8 ∙ 800 = 640 [𝑀𝑃𝑎]     

Då påfrestningen är mycket mindre än sträckgränsen för fästelementen så 

behövs det inga ytligare hållfasthetsberäkningar.  

Dock kommer gripkraften kommer att sjunka ju längre ut från gripdonet 

detaljen hänger. Design och tryck är viktigt att tänka på vid konstruktionen. 

Dels för att lyfta kugghjulet utan risk för att det släpper, men även för att 

gripdonet inte ska plastiskt deformera gängorna.  

Gripkraften går lätt att läsa av i ett diagram så fort man känner till avståndet 

mellan fästelementen och masscentrum. Genom att anta att griparmarna är 

tillverkade i aluminium så kan vi försumma massförskjutningen i X-led. Se 

figur 5.16. 

 
Figur 5.16: Vektorsuppdelning för att finna avståndet till masscentrum   
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Avståndet x beräknades med hjälp av Pythagoras sats.  

𝑥 = √𝑎2 + 𝑏2 = √372 + 692 = 78,3 [𝑚𝑚]   

Detta värdet överfördes sedan till Festos diagram i dess katalogen för det 

valda gripdonet (Se bilaga 2).  

Som synes i diagrammet så sjunker gripkraften avsevärt ju längre ut från 

gripdonet masscentrum ligger. Enligt beräkningarna ovanför så fås en 

gripkraft på ca 140N per sida om gripdonet får ett tryck på 3bar (se figur 

5.17). Ökar man trycket till 6 bar skulle kraften istället bli ca 280N.  

Gripdonets armar kommer att ta upp griptrycket. Figurer 5.17 och 5.18 visar 

var krafterna verkar samt arean där den högsta kraften på gripklon verkar. 

Resultatet av hållfasthetsberäkningarna kommer vara baserade på det 

tidigare antagandet att de blivit tillverkade i aluminium.  

 
Figur 5.17: Gripkrafternas största inverkan på hållaren 

 
Figur 5.18: Arean av hållaren där gripkraften är som störst 
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Det finns två inställningar på gripklon. 3 bar vilket är 140 newton, eller 6 

bar vilket är 280 newton.  

Normalspänningen som agerar på hållaren vid 3 bars tryck har beräknats via 

ekvation 3.7. 

𝜎 =
𝑃3 𝑏𝑎𝑟

𝐴
 

Medan om man istället ökar gripkraften till 6 bar blir trycket: 

𝜎 =
𝑃6 𝑏𝑎𝑟

𝐴
 

Sträckgränsen på rent aluminium ligger på mellan 7-11 MPa, men med 

legeringar kan allt mellan 300 till 700 MPa uppnås [38]. 

5.3.2.3 Linjärsystem 

De linjära modulerna är till för att göra maskinens rörelser i x, y och z-led. 

Dess linjära rörelser programmeras med hjälp av NC-teknik och 

programspråket CODESYS. Systemet bygger på linjärmoduler och drivs av 

servomotorer (se figur 5.19). Den precision som detta system erbjuder ligger 

på 0,01mm i x, y-led och 0,015mm i z-led.  

 

 

Figur 5.19:Linjärsystem 
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5.3.2.4 Alca plus-plattor 

Alca plus är ett precisionsgjutet aluminiummaterial vars syfte i detta fallet är 

att fixera maskinens delar. Alca plus säkerställer att maskinen kan leva upp 

till sina precisionskrav då det ej är känsligt för den omgivande miljön. 

5.3.2.5 Rotationsmodul 

Sista operationen som utförs är att rotera ut detaljen för att leverera den till 

bandet ut. Rotationsmodulen behöver klara av två rörelser. Dels i axiell led 

och dels kunna utföra en rotationsrörelse för att kunna leverera detaljen på  

transportbandet. Se figur 5.20.  

 

Figur 5.20: Rotationsmodul 

Den elektromekaniska rotationsmodulen fungerar som substitut för en 

plockrobot.  

5.3.2.6 Fixtur 

Fixturen kommer fungera som en garant för att maskinen håller jämnt 

kvalitetsflöde. Även denna kommer vara monterad på Alca plus-plattan. Det 

är viktigt att fixturen är byggd på ett sådant sätt att ABB-roboten klarar av 

att docka kugghjulet i fixturen utan att riskera att detaljen hakar upp sig på 

vägen. Därför måste det finnas ett spel som lierar med ABB-robotens 

precision. Fixturen måste även klara av att räta upp detaljen om den skulle 

råka komma vriden en halv grad fel från roboten. Detta går att åtgärda med 

radiella kanter som kan hjälpa till att räta upp den. Se figur 5.21. 
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En annan viktig detalj att tänka på är att det finns spel för den undre spindeln 

att komma åt och grada. Inte bara runt kilspåret utan även under fixturen där 

den undre spindeln har sitt arbetsområde.   

 

Figur 5.21: Fixtur med viktiga spel. Till vänster öppning för spindelns huvud. Till höger spelpassning 

för dockning markerad 

5.3.2.7 Stativ 

Stativet kommer vara uppbyggd på VKR-rör. VKR-profiler är varmvalsade 

stålprofiler för att få bättre precision. Sträckgränsen på ett VKR-rör ligger på 

355 MPa enligt standard EN 10210-1:2006 S355J2H och EN 10 210-2:2006 

[39].  

Det övre systemet väger ungefär 24kg (spindeln medräknad). På detta 

tillkommer vikten för Alca plusplattan vilken har en densitet på 2.8kg/dm3 

vilket ger en total vikt på plattan på straxt under 3,5kg [28]. Totalt kommer 

det alltså ligga 27,5kg som utbredd last på den tyngsta delen av stativet som 

visas i figur 5.22.  

  

5.22: Utbredd last på stativet 

Dock eftersom VKR-rör har så pass hög hållfasthet, skulle även om man 

punktbelastade röret (Se figur 5.23), så skulle det finnas hög säkerhetsfaktor 

mot sträckning. Detta går att bevisa via ekvation 3.6. 
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σs.max = 355 [MPa] 

 

𝜎𝑣 =
𝐹

𝐴
=

27,5∗9,81

554
=

269,78

554
≈ 0,5 [𝑀𝑃𝑎]   

σv = verklig spänning [MPa] 

F = Kraft som påverkar profilen [N] 

A = Profilens tvärsnittsarea [mm2] 

 

  

 
Figur 5.23: Koncentrerad kraft på profil 

5.4 Robotsystem 

Ett alternativ till modulbaserat linjärsystem är att en mindre robot istället 

gradar detaljerna.  

Det finns två olika sätt att låta en robot jobba:  

1. Roboten hanterar verktyget 

2. Roboten hanterar detaljen. 
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Att låta roboten hantera verktyget (spindeln) gör att roboten med olika 

former av kontrollenheter, aktivt kan anpassa sig till detaljens olika 

variationer (se figur 5.24). Men en sådan applikation är svår att kombinera 

med plockning av detaljen. 

 

Figur 5.24: Robotgradning där roboten hanterar spindeln [18] 

Alternativet är att låta montera spindeln i ett arbetsbord för att då låta 

roboten istället göra gradningens rörelsemönster enligt figur 5.25. Denna 

lösningen skulle förvisso bli något dyrare men fördelarna är många jämfört 

med en specialbyggd maskin som redogjort för ovan. Exempelvis skulle 

denna lösningen kanske kunna hjälpa till att avlasta ABB-roboten och därför 

eventuellt kunna öka produktionen i hela robotcellen. 
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Figur 5.25: Exempel på hur en UR-robot hade kunnat arbeta med en fast monterad spindel och 

borstgradning [20, 40] 

Dock bör det tilläggas att för att ta reda på ifall det hade gått att öka 

produktionen i robotcellen genom att avlasta ABB-roboten, hade cellen 

behövt simuleras. Skulle simuleringen visat att det hade gått att spara in tid 

så hade en kostnadsbesparingen kunnat beräknas fram. 

5.5 Utformning av lösningsförslag 

Det finns flera olika lösningar till gradning, samt två lösningar till maskinellt 

system. Båda har för och nackdelar som innebär att det i dagsläget inte finns 

en ”bästa lösning”.  

Borste kräver en maskinspindel som roterar åt två håll samt har en större 

förslitning än en hårdmetallsfräs. Men å andra sidan kräver inte en borste i 

närmelsevis samma precision som en hårdmetallsfräs. 

Ett linjärsystem har fördelen att den är byggd med modulära standarddelar. 

Den är förhållandevis lätt att bygga om, för att passa flera olika 

applikationer och kugghjul. En robot däremot är mer flexibel. Dessutom kan 

den hämta detaljen redan från maskinen som märker hjulet med 

artikelnummer och på det sättet spara in något på produktionstiden. 

En specifikation över för och nackdelar samt en förlaga av denna rapport 

med allt underlag skickades till Swepart för bedömning.   
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6. Resultat & Analys 

I detta kapitlet kommer det att redogöras för de empiriska upptäckterna samt 

vilka analyser som kan dras av dessa. Även ett lösningsförslag kommer 

presenteras som bygger på dessa resultat. 

Utifrån resultaten av experimenten i kapitel 5.2 går det sluta sig till att mer 

än en metod fungerar för att grada kilspåren. Även om alla metoderna 

fungerar att grada med, så kan slipgradning uteslutas på grund av förslitning. 

Att byta slippapper innebär att robotcellen måste stoppas vilket kostar 

pengar. Kvar finns skärande bearbetning samt borstgradning.  

Slipning med sliprondell ger förvisso ett godkänt resultat och är även den 

gradmetoden som idag används av Swepart (Dock slipas det idag förhand 

med en liten luftdriven slip). En stor nackdel vid långa serieproduktioner är 

att slippapper slits ut förhållandevis snabbt mot exempelvis snabbstål eller 

hårdmetall. 

Borstgradning är en vanlig metod för att avlägsna grader och en Xebec 

gradar väldigt effektivt samt kommer lätt åt nere i brunnen på kugghjulet. 

Men även vid denna gradmetod kommer kanten mot kilspåret lämnas skarp, 

och dessutom blir det stora krafter för att ändra borstens rotationsriktning.  

Skulle rotationsriktningen inte ändras, finns det risk för rullspåna bildas på 

insidan av kilspåret (se figur 6.1 och tabell 3.1). Problemet i sig är inte att 

spindeln behöver ändra rotationsriktning utan för att kunna producera i 

snabb takt så behöver rotationsriktningen ändra sig på förhållandevis kort 

tid. Detta kan skapa vissa vridkrafter som har okänd inverkan på 

maskinkomponenter eftersom vridmomentet är betydligt större på ett 

roterande verktyg vid start, än under drift [41].  

 

Figur 6.1: Förklaring hur rullspåna kan bildas vid borstgradning utan ändring av rotationsriktning. 

Tack vare den svåra åtkomsten på ena sidan av kilspåret kommer de olika 

gradmetoderna att ge två olika kvalitéer i slutresultat. Borstning och slipning 

kommer ge nollfas, medan skärande bearbetning kommer ge en liten fas. 

Figur 6.2 visar skillnaden mellan en nollfas och en 0,3mm fas. 
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Figur 6.2: Kvalitetsskillnader på olika gradmetoder. Vänster nollfas, höger 0,3mm fas 

 

Maskinella lösningar presenteras i tabell 6.1. Dessa är baserade på teori 

kring de olika systemen, där en jämförelse av dessa har utförts. För mer 

information se kapitel 3.3.  

 

Tabell 6.1: För- och nackdelar av maskinella system 

Maskinsystem Fördelar Nackdelar 

Robot 
Flexibel 

Hämtar detaljen själv 

Dyr                            

Sämre toleranser 

Linjärsystem                  

(3 dimensioner) 

Billigare än robot   

Bra toleranser 
Begränsad till gradning 

6.1 Lösningsförslag 

Baserat på de empiriska upptäckterna som experimenten gav, går det sluta 

sig till att fyra möjliga lösningar är aktuella som visas i figur 6.3. Av dessa 

lösningar finns två kvalitéer som uppfyller toleranskraven på ritningen. En 

0mm fas som görs med borstgradning samt en justerbar fas på mellan 0 och 

0,6mm som görs med hjälp av skärande bearbetning.  



   

 

57 

Tönnesen & Nilsson 

 
Figur 6.3: Lösningsförslag på gradprocessen 

 

Efter samtal med Swepart har ett beslut tagits att arbeta fram ett 

lösningsförslag baserat på lösning 3. En maskin baserad på linjärsystem 

kommer alltså grada detaljen med hjälp av skärande bearbetning. 

6.2 Vidare arbete med vald lösning 

Ritningar på en maskin har tagits fram och syftet är att snabbt kunna 

implementera lösningen i produktionen. Detta betyder att delarna är valda 

efter tillgängliga standarder och att maskinen är byggd med så lite 

specialkomponenter som möjligt och på ett sådant sätt att den får plats och 

kan användas direkt i robotcellen utan att behöva bygga om någonting. Figur 

6.2 visar ett lösningsförslag av hur vald lösning kan se ut. För kompletta 

ritningar se bilaga 5. För lista över komponenter från Festo, se bilaga 6.  

Lösningen i sin helhet går att se på figur 6.4. Maskinen representerar en 

flexibel lösning som är uppbyggt med moduler.  
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Figur 6.4: Lösningsförslag på ett linjärsystem med fasfräsning 

En av de få specialdelarna är fixturen till kugghjulet. Denna fixtur är 

designad på ett sätt att maskinen ska komma åt att grada bägge kilspåren 

samtidigt. Se figur 6.5. 
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Figur 6.5: Fixtur för att kugghjulet skall hamna i rätt position 

Gripklorna på vår rotationsmodul är också specialtillverkat för att motverka 

vibrationer och bringa stabilitet vid gradningen, samtidigt som den är något 

flexibel i framkant för att inte skadar kuggarna vid gripandet. Detta visas i 

figur 6.6. 

 
Figur 6.6: Gripklonerna som skall hålla hjulet under lyft och utmatningsprocessen. 

 

Till gripdonet behövdes det en specialtillverkad en adapterplatta för att 

kunna montera den på rotationsmodulen. Se figur 6.7. 
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Figur 6.7: Adapterplatta mellan rotationsmodulen och gripdonet.  

Med hjälp av de modulära delarna från Festo går det att plocka ihop en 

rotationsmodul för att greppa kugghjulet innan bearbetning, lyfta upp 

kugghjulet efter bearbetningen, svänga om och lägga den på rullbana ut mot 

tvätt. Se figur 6.8. 

 
Figur 6.8: Förklarande bild av utmatningsprocessen 
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Det är dock viktigt att gripdonet håller för den ålagda uppgiften. 

Genom ekvation 3.6 får man kraften i y-led från kugghjulet 

P = 𝐹𝑦 = 10,79 [𝑁] 

Detta ger momentkrafterna Mx = My = 690 [𝑁𝑚𝑚] 

Vilket som i sin tur ger att dragkraften Fx i skruvarna blir 18,66 N fördelat 

på fyra M6-skruvar Och den totala spänningen per skruv blir 0,232 MPa.  

Gripkraften minskar ju längre ut från gripdonet masscentrum ligger. 

Avståndet från skruvhålen till masscentrum är 78,3 mm och detta ger en 

gripkraft beroende på vilket griptryck som används. 3 bar eller 6 bar. Denna 

kraft ger en påfrestning i materialet på gripklon i form av en 

normalspänning. Vid tre bars tyck blir spänningen 0,53 MPa och väljer man 

att lägga 6 bars tryck på gripklon blir spänningen istället 1,07 MPa. Båda 

dessa resultat ger en hög säkerhetsfaktor då dessa antags vara tillverkats i 

aluminium.  

Rotationsmodulen är monterad på en Alca plus-platta som visas i figur 6.9. 

Maskinens olika delar är monterade på två olika plattor. Figur 6.10 visar hur 

dessa plattor är utformade. På grund av dess små inre spänningar är Alca 

plus är ett idealt material att skruvar maskindelar i.  

 
Figur 6.9: Alca Plus-plattan vars fixturen samt rotationmodulen kommer monteras. 
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Figur 6.10: Alca Plus-plattan var övre- samt undre linjärsystem kommer monteras. 

Stativet är också en specialdel av maskinen. Stativet kan se ut på ett oändligt 

många olika utföranden. Förslaget i figur 6.11 är baserat på 3,2mm VKR-

hålprofiler i standarddimensioner. Konstruktionen är byggd så kompakt som 

möjligt då det dels är brist på utrymme i robotcellen, och dels så minskas 

risken för deflektion.  

  
Figur 6.11: Stativet som alla komponenter kommer monteras på. 
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X, y, z-modulen är uppbyggd på samma princip både uppe och nere. Dock 

finns några distinkta skillnader mellan den övre och den nedre linjärenheten. 

På den övre linjärenheten är y-modulen vriden 90° gentemot x-modulen. 

Dessutom har en lite kraftigare z-modul monterats jämfört med den undre 

linjärenheten eftersom spindeln kommer arbeta med en lite längre hävarm. 

Skillnaden på hur dessa system är uppbyggda kan ses i figur 6.12 och 6.13. 

 
Figur 6.12: Övre linjärenheten  
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Figur 6.13: Undre linjärenheten 

 

Fästet till spindeln är också specialbyggd för att passa maskinens behov. Då 

olika moduler används för de olika Z-modulerna har två olika innerdelar av 

fästet behövts tas fram. Figur 6.14 visar hur det inre fräsfästet ser ut för det 

övrelinjärsystem ser ut och figur 6.15 visar det inre fräsfästet för det nedre 

linjärsystemet. Både dessa innerdelar har designats så att samma ytterdel går 

att användas till både övre och undre linjärsystemet. Se figur 6.16. 
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Figur 6.14: Inner delen av fästet för spindeln på övre linjärsystemet 

 

 

Figur 6.15: Inner delen av fästet för spindeln på nedre linjärsystem
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Figur 6.16: Yttre delen av fästet för både övre och undre linjärsystemet. 

   

Spindlarna kommer ha yttermåttet 60mm med toleranserna h7, vilket 

innebär att spindelns mått ligger mellan 60−0,03
+0  millimeter [42]. För att 

spindeln ska sitta stadigt bör hållaren vara designad med greppassning, 

vilket innebär att en lämplig tolerans för hållaren skulle vara F6 vilket 

innebär att hållaren skulle ligga mellan 60+0,030
+0,049

 millimeter [43]. Detta ger 

ett maximalt grepp på 0,079mm och ett minimalt grepp på 0,03mm. 

6.3 Integrering med Industri 4.0 

Genom att bygga maskinen med färdiga standardiserade moduler går det att 

lätt bygga om maskinen för att anpassa den till flera produkter. Styrenheten 

till maskinen går att koppla till ett Ethernet (lokalt nätverk) för att sedan 

styras via exempelvis Rockwell Factorytalks moln. Genom att digitalt 

koppla maskinens fysiska infrastruktur till ett internetbaserat moln, går det 

få information snabbt och säkert om maskinens allmänna tillstånd, utan att 

behöva avbryta produktionen och stoppa hela robotcellen.  
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7. Diskussion och Slutsatser 

Följande kapitel kommer ta upp och diskutera resultatet och slutsatserna av 

detta arbete.  

7.1 Metoddiskussion 

Genom rådgivning med personer som besitter relevant kompetens inom 

olika delar av industrin och genom experiment av gradmetoderna, är tanken 

att detta genererar en högre tillförlitlighet till arbetet och de metoder som 

använts. Genom att ha involverat många olika personer inom många olika 

kompetensområden, har detta bidragit med olika idéer och tankesätt. Detta 

har vägts in och lett arbetet mot ett resultat som är baserat både erfarenheter, 

men samtidigt på tidigare teorier.  

Tanken med experimenten som gjordes, var att se hur de olika 

gradmetoderna fungerade i detta specifika fall. Genom detta då validera de 

olika metoderna samtidigt som de andra metoderna kunde falsifieras. 

7.2 Resultatdiskussion 

Arbetet består av två större delproblem som är tätt sammankopplade med 

varandra. Det första problemet är vilken typ av metod som ska användas för 

att avlägsna graderna. Den andra är om en robot eller en specialbyggd 

maskin som skall användas för att utföra arbetet. 

Att teoretiskt försöka läsa sig till allt som finns att veta om grader är svårt. 

Grader har så många olika mekaniska egenskaper som beror på allt från 

material till bearbetningsmetod. Det finns nästan uteslutande någon 

parameter som missas vid studier av dem. I tabell 7.1 visas en jämförelse av 

för och nackdelar som gjorts mellan de olika gradmetoderna som testats. 
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Tabell 7.1: För- och nackdelar av gradmetoderna 

Gradmetod Fördelar Nackdelar 

Borstning 

Kräver lägre 

precision Lägre 

rotationshastighet 

Ingen fas              

Måste rotera i olika 

riktningar            

Kräver robustare 

maskindelar             

Dyrare verktyg 

Slipning 

Kräver lägre 

precision Billiga 

verktyg 

Högt slitage          

Ingen fas        

Aggressiv 

avverkning av 

material runt kilspår 

Skärande bearbetning 
Fasbildning             

Hög noggrannhet 
Kräver hög precision 

Den föredragna gradmetoden efter all fakta vägts samman kommer vara att 

avlägsna graderna med hjälp av skärande bearbetning. Det ger ett repeterbart 

resultat som dessutom inte är lika känslig för verktygsförslitning.  

Som syntes i genomförandet så finns det flera gradmetoder som skulle 

kunna anpassas för att grada kilspåret. Fördelarna med borstgradning är att 

man inte behöver tillverka en maskin med så hög precision men däremot får 

man ingen fas, eller en nollfas vilket är väldigt nära yttre toleransgränsen. 

Därför gjordes bedömningen att maskinen borde fräsa en fas vilket betyder 

att maskinen behöver byggas så den klarar en högre precision.  

Hur vidare man borde välja att bygga en specialiserad maskin med kartesiskt 

koordinatsystem (PLC-styrt) för att grada eller investera i en robot är dock 

svårare att avgöra. Båda skulle rent konkret fungera, men roboten blir 

mycket dyrare att köpa in och det finns osäkerhet kring dess precision. 

Tyngden av gradutrustningen, matningen av verktyget samt andra yttre 

faktorer skulle kunna påverka robotens stabilitet och repetitionsnoggrannhet i 

en negativ riktning. För att minska risken för förslitning av robotens 

komponenter skulle en större robot med robustare konstruktion kunna 

införskaffas, men då kommer även slutkostnaden att öka avsevärt. Både 4-

axliga och 6-axliga robotar har ett relativt stort spann vad det gäller 

flexibilitet men den 6-axliga roboten kräver ett komplext kontrollsystem och 

dessutom behöver roboten ofta ett större utrymme [22].  

För att på bästa sätt avgöra bästa resultat, borde rapporten haft fyra olika 

resultat tillsammans med ekonomiska kalkyler som väger var gradmetod 

med olika maskinella system. För att göra en ekonomisk kalkyl byggd på 

empirisk data av hur mycket man kunnat förbättra ledtiden genom att sätta in 

en extra robot, så hade det krävts att man simulerar robotcellen. Ett sådant 

resultat skulle förvisso ligga till grund för många fler insikter om styrning av 



   

 

69 

Tönnesen & Nilsson 

parametrar, men den extra tid detta skulle innebära, hade inte varit 

försvarbart tidsmässigt. Detta förklarade professor Gunnar Bolmsjö under 

sin rådgivning med författarna. Gunnar har många års erfarenhet av 

simulering kring robotceller och därför respekterades hans invändning och 

robotcellen simulerades aldrig. Dock är det desto viktigare att låta Swepart 

själva få välja vilken lösning som ska tas fram då det inte med detta underlag 

går att säga exakt vilken lösning som är bäst, när flera metoder kan fungera.  

På förekommen anledning har bedömningen gjorts tillsammans med 

Swepart att en specialbyggd maskin baserat på modulärt linjärsystem är att 

föredra. Maskinen kommer vara baserad på komponenter från Festo. Man 

kan argumentera för att flera företag erbjuder modulära linjärsystem men 

beslutet till varför valet föll på att arbeta med Festo istället för andra företag 

togs på följande grunder: 

1. Festo är stora, (om inte världsledande) på modulära 

elektropneumatiska system. 

2. Festo har ett stort utbud av komponenter som alla finns att ladda ner 

som SolidWorks-ritningar. 

3. Festo finns representerade i närområdet och sedermera kunde ett 

möte bokas in omgående.  

4. Deras komponenter är standardiserade och är billiga att byta vid 

förslitning.  

5. Deras komponenter är kompatibla med Industri 4.0 

Materialet till kugghjulen är ett material som inte användas i någon större 

utsträckning och sedermera finns det inte mycket information om. Detta 

resulterade i att en approximation av varvtal och skärhastighet gjordes i 

samråd med Mats Almström på Linnéuniversitetet. För att säkerställa att inte 

verktyget slits mer än nödvändigt borde en mer exakt beräkning utifrån 

materialets egenskaper göras.  

Arbetet är från början begränsat till att bara testa tre gradmetoder, och om 

fler metoder hade testats hade kanske resultatet blivit annorlunda. Eftersom 

denna rapport bara testar tre gradmetoder, så valde författarna att undersöka 

de vanligaste metoder för att grada kilspåret med. Hade begränsningarna 

istället satts till minst sju olika gradmetoder hade kanske en mer 

okonventionell gradmetod kunnat visa sig fungera bättre. 

Det samma gäller produktavgränsningen, eftersom detta arbete bara har 

fokuserat på en detalj. Om fokus hade varit på flera detaljer, hade det 

eventuellt funnits potential för att designa en bättre generell lösning som 

hade kunnat vara bättre anpassad till fler detaljer, då lösningsförslaget i 
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dagsläget har specialdelar (exempelvis fixturen och gripklorna) för det 

specifika fall som detta arbete avhandlar. 

Viktigt att påpeka är att gradmaskinen som är framtagen är kompatibel med 

industri 4.0. I dagsläget saknar andra delar av produktionscellen 

kompatibilitet med industri 4.0. Detta gör att gradmaskinen är ett steg i rätt 

riktning, men att andra delar av produktionscellen behövts uppgraderas för 

att industri 4.0 skulle kunna uppnås. 

7.3 Designdiskussion och rekommendationer  

Designen på lösningsförslaget har valts utifrån vad det finns för tillgängliga 

delar i Festos sortiment. Den modulbaserade lösningen gör att man lätt kan 

bygga om och anpassa maskinen. Därför bör man ta i beaktande att det finns 

utrymme för förbättringar av lösningsförslaget. 

Det finns en risk att kraften från den undre spindeln trycker kugghjulet uppåt 

så pass mycket att den glider uppåt i gripklon. Detta skulle kunna undvikas 

med alternativa designer av gripklorna. 

En alternativ design på gripklon skulle vara att göra ett utskjut på ovansidan 

av gripklon för att förhindra att kugghjulet pressas uppåt i fixturen av den 

undre frässpindeln (Se figur 7.1). 

 

Figur 7.1: alternativ design på gripklo med utskjut  

En enklare lösning hade även varit att sätta en enkel gängad låsskruv som 

låser fast gripklon mellan kuggarna i kugghjulet i stängt läge enligt figur 7.2. 

Snedkuggarna och fixturens fixering av kilspåret skulle då gjort att 

kugghjulet låstes stadigt fast i höjdled. 
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Figur 7.2 Gripklo med låsskruv 

Ett tredje alternativ skulle vara att kombinera dem båda. Dock bör man ta i 

beaktande att en låsskruv skulle vara billigare lösning än utskjutet på grund 

av tillverkningsmetoderna. Dessutom skulle en låsskruv också enkelt kunna 

byggas dit i efterhand om man upptäcker att dessa problem uppstår. 

De låga skärkrafterna som uppstår vid en sådan operation som maskinen är 

tänkt att utföra bedömdes av författarna inte skulle ge någon större 

vibrationsrisk. Detta eftersom gripdonet hjälper till att hålla kugghjulet 

under operationen. Men då denna lösningen inte är testad än, så finns det 

alltid en ökad risk för att problem likt dessa kan uppstå.  

Vill man försäkra sig om att inga större vibrationer ska uppstå så går det att 

istället för en fixtur låsa fast kugghjulet med hjälp av två pneumatiska 

Destacospännare 

 

Figur 7.3 Pneumatisk spännare av märket Destaco [44] 

En annan möjlig lösning som hade reducerat kostnaden för maskinen hade 

eventuellt kunnat vara att låta montera den mellersta alcaplusplattan  på ett 

linjärsystem, vilket hade inneburit att enbart ett system hade behövts till 
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maskinen. Dock måste fortfarande spindlarna vara rörliga i z-led så det finns 

osäkerhet kring hur mycket detta skulle påverka slutkostnaderna och den 

stabiliteten ett sådant system. Men detta är ändå något man bör ta i 

beaktande och kanske även undersöka närmare.  

En stor osäkerhet finns kring tiden som systemet skulle ta på sig att grada 

varje detalj. Skulle systemet kunna grada en detalj på exempelvis 20 

sekunder så hade det kanske bara behövt ett övre linjärsystem för att grada 

och ett system för att vända detaljen. En sådan lösning skulle även minska 

risken med att spånor faller ner på det undre linjärsystemet och skadar dess 

komponenter.  

Det är viktigt att ta dessa alternativa lösningar i beaktande när maskinen 

byggs eftersom maskinens design grundar sig i teori och inte i empiri. Om 

det skulle visa sig att det uppstår vibrationer och ett tryck uppåt från den 

undre spindeln som inte gripdonet klarar av att hålla mot, så är det billigare 

att redan vid designfasen bygga dit Destacospännare.  

Det bör även finnas någon form av skydd för spånor för det undre 

linjärsystemet. En flexibel gummimatta hade kunnat erbjuda ett visst skydd 

samt regelbunden städning, okulära kontroller och förebyggande underhåll.  
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BILAGA 1: Val av borste 

Tabell 1.1:Val av borste 
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Tabell 1.2: Val av borste 
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BILAGA 2: Gripkraft 

 

Figur 2.1: Gripkraft på gripdon 
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BILAGA 3: CNC- program för skärande bearbetning 

 %0207 G71 * 

N10 T1 G17 S20000 M06 * 

N20 G17 G40 G90 * 

N30 G30 G17 X+25 Y+25 Z-20 

N40 G31 X+25 Y+25 Z+0 

N50 G00 Z100 

N60 X+0 Y+0 

N70 Z+2 

N80 G01 Z-0.04 F150 M03 

N90 G41 X+2.675 Y+1.4 

N100 G01 Y-1.7 

N110 X-2.675 

N120 Y+1.4 

N130 G40 X+0 Y+0 

N140 Z+200 M00 
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BILAGA 4: Resultat av experiment 

 Tabell 4.1: Resultat av exeriment 

Gradmetod Resultat Kommentar 

Koppborste Ej enligt ritning Grader förekommer på 

insidan av kilspår 

Xebec, sänkborstning Ej enligt ritning Grader förekommer på 

insidan av kilspår. En 

mängd av slipmaterial 

återfinns på detaljen. 

Xebec, borstning i X-led 

med olika 

rotationsriktningar 

Enligt ritning Fas 0mm En mängd av slipmaterial 

återfinns på detaljen. 

Xebec, medborstning i en 

riktning 

Ej enligt ritning Grader förekommer på 

insidan av kilspår. En 

mängd av slipmaterial 

återfinns på detaljen. 

Xebec, flytande hållare, 

borstning i X-led med 

olika rotationsriktningar 

Enligt ritning Fas 0mm En mängd av slipmaterial 

återfinns på detaljen. 

Smärgelduk Enligt ritning Fas 0mm Förslitning av sliprondell 

Lamellskiva Enligt ritning Fas 0mm Förslitning av sliprondell 

Non-woven Enligt ritning Fas 0mm Förslitning av sliprondell 

Skärande bearbetning Enligt ritning Fas 0,3mm  
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BILAGA 5: Ritningar 

1.  Sammanställning - Maskin 

1.1 Sammanställning - Övre linjärsystem 

1.1.1 Hållare inre uppe 

1.1.2 Hållare yttre 

1.1.3 Alca Plus-platta Ö&U 

1.2 Sammanställning – Stativ 

1.2.1 VKR bakstöd 

1.2.2 VKR sidostöd uppe och nere 

1.2.3 VKR frontstöd mitten 

1.2.4 VKR sidostöd mitten 
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1.3.1 Alca plus mellanplatta 

1.3.2 Fixtur 

1.3.3 Bussning rotationsmodul 

1.3.4 Sammanställning - rotationsmodul 

1.3.4.1 Gripklo höger 

1.3.4.2 Gripklo vänster 

1.3.4.3 Adapterplatta 

1.4 Sammanställning - Undre linjärsystem 

1.4.1 Hållare inre nere 
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1. Sammanställning – Maskin 
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1.1 Sammanställning - Övre linjärsystem 
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1.1.1 Hållare inre uppe 
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1.1.2 Hållare yttre  
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1.1.3 Alca Plus-platta Ö&U 
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1.2 Sammanställning – Stativ 
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1.2.1 VKR bakstöd
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1.2.2 VKR sidostöd uppe och nere 
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1.2.3 VKR frontstöd mitten 
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1.2.4 VKR sidostöd mitten 
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1.3 Sammanställning - Fixturplan 
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1.3.1 Alca Plus Mellanplatta 
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1.3.2 Fixtur 
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1.3.3 Bussning rotationsmodul 
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1.3.4 Sammanställning Rotationsmodul 
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1.3.4.1 Gripklo höger 
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1.3.4.2 Gripklo vänster 

 



 

Bilaga 5: sid19: (21) 

Tönnesen, Nilsson 

1.3.4.3 Adapterplatta 
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1.4 Sammanställning - Undre linjärsystem 



 

Bilaga 5: sid21: (21) 

Tönnesen, Nilsson 

1.4.1 Hållare inre nere 
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BILAGA 6: Maskinspecifikation 

 Tabell 6.1: Specifikation övrelinjärsystem 

 

 

Tabell 6.2:Specifikation undrelinjärsystem 
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Tabell 6.3: Specifikation rotationsmodul 
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