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Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver ett projektarbete som utfördes på KTH Södertälje våren 2018. Detta 
projekt är uppsatt av ISR Brakes AB. Företaget har ungefär fyra fleroperationsmaskiner som de 
bearbetar deras bromskomponenter i. Företaget har i dagsläget flera stora fleroperationsmaskiner som 
de anser tar onödigt mycket plats då de bara bearbetar med små detaljer. 
    
Målet med detta projekt är att kunna framställa en 3D CAD sammanställning på en 
fleroperationsmaskin som är mycket kompakt. För att nå målet behövde man undersöka om 
fleroperationsmaskiner samt studera lämpliga material och komponent specifikationer till dessa. En 
del relevanta olika verktyg sattes som sedan används till projektet.  
 
Efter förundersökningen har det undersökts om olika befintliga lösningar ute på marknaden. Sedan har 
det med hjälp av brainstorming framställts olika koncept som skulle kunna vara en potentiell lösning. 
Med hjälp av olika utvärderings metoder lyckades man sedan få ut en vinnande koncept för att 
utveckla. Med ett klar vinnande koncept kunde man gå vidare med visualiseringsfasen där konceptet 
realiseras med hjälp av diverse verktyg såsom CAD- modeller samt renderingar. Till slut analyserades 
konceptet med hjälp av finit element metoden för att kontrollera konstruktionen och även identifiera 
potentiella fel i designen. 
 
Resultatet samt slutsatsen sammanfattningsvis blev en mycket kompakt fleroperationsmaskin. Detta 
uppfyller företagets behov då deras mest kompakta fleroperationsmaskin är större i storlek.  
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Abstract 
This report describes a project work carried out at KTH Södertälje in spring 2018. This project has been 
prepared by ISR Brakes AB. The company has about four multi-operation machines, which are used to 
process brake components. The company currently has several large multi-operation machines which 
they consider take unnecessary space as they only process small details.  
 
The aim of this project is to be able to create a 3D CAD assembly on a multi-operation machine that is 
very compact. In order to reach the target, one had to investigate about multi-operation machines and 
study about the appropriate materials and component specifications for these. A few relevant tools 
were added to be used for this project.  
 
After the preliminary investigation, various existing solutions out on the market have been 
investigated. With the help of brainstorming, few different concepts were created that could be a 
potential solution. With the help of different evaluation methods, it was possible to get a winning 
concept for development. With a clear winning concept, it was possible to progress with the 
visualization phase where the concept is realized using various tools such as CAD models and 
renderings. Finally, the concept was analyzed using the finite element method to control the design and 
identify potential errors in the design. 
 
The result as well as the conclusion in short became a very compact multi-operation machine. This 
meets the needs of the company as their most compact multi-operation machine is bigger in size.  
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Multi-operation machine, CAD, FEM, Design 
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Nomenklatur och förkortningar 

CNC (Computer Numerical Control): Automatisering av ett maskininstrument vilket innebär att 

en maskin kan styras av en dator. 

CAD (Computer Aided Design): Program som tillåter en användare att skapa precisa 2D eller 3D 

modeller och göra ritningar för dessa modeller. 

WBS (Work Breakdown Structure): Metod för att strukturera projekt genom en hierarkisk 

trädstruktur. 

PUGH Matris: Beslutsmatris som används för att jämföra ett referenskoncept med flera olika 

koncept. 

Kesselring Matris: Ett beslutsmatris som används för att jämföra ett idealt koncept med flera olika 

koncept. 

DFMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis): Verktyg för att identifiera samt analysera 

ett potentiell designfel.  

RPN (Risk Priority Number): Mått som används vid bedömning av en risk för att därefter 

identifiera kritiska fel i samband med design. 

FEM (Finite Element Method): Simulerings mjukvara som används att undersöka och identifiera 

olika potentiella defekter på en modell. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta är ett examensarbete som utförs av två studenter från KTH Södertälje på uppdrag av ISR Brakes 

AB. Företaget tillverkar ett flertal mekaniska komponenter, dock ligger deras fokus på bromssystem till 

motorcyklar. Verksamheten startade 1968 och är ett litet företag med produktion av mindre mekaniska 

komponenter. 

1.2 Problembeskrivning 

ISR Brakes AB tillverkar idag komponenter för motorcyklar med hjälp av fleroperationsmaskiner. De 

maskiner som används är CNC-maskiner av större varianten vilket företaget anser är onödigt. 

Företaget vill ha en kompakt 3-axlig fleroperationsmaskin för att effektivisera tillverkningen och kunna 

utöka den fria ytan i verkstaden. Lösningsförslaget skall kunna hantera materialet aluminium, vilket 

gör att detta är en parameter som kommer ligga till grund för konceptframställningen. 

1.3 Mål 

 Arbetet går ut på att framställa en cad-sammanställning på en 3-axlig vertikal 

fleroperationsmaskin som visar komponenternas placering. Utifrån huvudkomponenter 

(styrsystem, motorer till varje axel, spindelmotor) ska resten av delarna på maskinen utformas 

på CAD.  

 Producera ritningar på namngivna komponenter med översiktsmått.  

 Kostnadsaspekten kommer att beaktas i konstruktionsarbetet. 

1.4 Lösningsmetod 

 Litteraturstudie. 

 Work Breakdown Structure för att planera projektets struktur. 

 Brainstorming. 

 Beslutsmatriser i form av PUGH och Kesselring. 

 DFMEA för person säkerhet. 

 Modellering i form av CAD. 

 

1.5 Krav  

 Ett styrsystem för 3-axlig fleroperationsmaskin skall framföras. Leverantörer för styrsystemet 

skall vara Fanuc eller Mitsubishi. Specifikationer för systemet är: 

- Vridmoment för motorer(axlar): 6-8 Nm 

- Spindeleffekt: 5-8 KW 

- Max spindelhastighet: 10000 varv/minut 

- CNC-chuck:BT40, precision 0,001 mm 

- Servo-motor för z-axel skall vara inbyggd med broms.  
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 En översiktlig prislista som omfattar vitala komponenter skall framställas för 

operationsmaskinen. 

 Kapitel 2 - Arbetsmiljöns beskaffenhet 

5 §  

Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade och placerade och 

brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. 

1.6 Avgränsning 

 Ritningar skall endast framställas på några komponenter som företaget väljer utifrån design av 

fleroperationsmaskinen. 

 Arbetet kommer inte fokusera på var och hur kablage ska anslutas eller placeras. 

 Ekonomisk översikt samt applicering av förbandsteknik skall ej tas hänsyn till.   
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2 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt beskriver de verktyg som använts för att stödja de beslut som kommer ligga till grund för 

examensarbetet. 

2.1 Work Breakdown Structure (WBS) 

Work breakdown structure, förkortat WBS, är en metod som används för att strukturera och organisera 

processer och aktiviteter som utförs under ett projekt. Strukturen WBS skapas genom att använda en 

hierarkisk trädstruktur. Genom att dela upp uppgifter till mindre aktiviter leder det till en bättre 

översyn av projektets faser. (Booz, Allen, & Hamiton, 2011) 

Figur 1 visar de 4 olika planerade faserna som ligger till grund för examensarbetet och dess 

huvudområden. 

 

Figur 1 - Work Breakdown structure. 

2.2 Pugh matris 

PUGH matrisen används för att välja det mest lämpliga koncept som skall gå vidare för utveckling. 

Första steget i en PUGH-matris är att konstruera en matris och identifiera kriterierna. Dessa kriterier 

ges olika värden mellan 1-5, beroende på hur viktiga de är för kunden. Med hjälp av kriterierna, väljs en 

referens koncept som sedan skall jämföras med resterande koncept. Varje koncept markeras med 

bättre (+), samma (0) eller sämre (-). Efter att alla koncept har markerats, summeras antal plus 

respektive minus och därefter multipliceras dessa med kriteriernas vikt. Det konceptet med högsta 

poäng indikerar den bästa koncept enligt matrisen. (R, 2015) 

2.3 Kesselring matris 

Likt PUGH matris, är Kesselring matrisen också en beslutsmatris. Matrisen används för att kontrollera 

vilket koncept som är lämpligast. Matrisen fungerar på samma sätt som PUGH-matris, detta innebär 

att kriterierna samt antal vikt som är uppdelade är samma. Det som skiljer dessa två matriser med 

varandra är att i Kesselring matrisen jämförs de olika koncepten med ett ideal koncept som har max 

antal poäng på varje kriterium. (Bligård, 2011) 

2.4 Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 

Design Failure Mode är ett verktyg som används för att identifiera risker. DFMEA är en process för att 

identifiera alla möjliga fel i en konstruktion, tillverkning eller design. DFMEA är ett av de bästa sätten 

att analysera felmöjligheter i början av utvecklingscykeln vilket gör det lättare för tillverkarna att 

minska felen. (Rausand & Hoylan, 2004) 
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Med hjälp av verktyget är det möjligt att förutsäga felmöjligheter, felorsaken samt feleffekt. För att 

genomföra DFMEA på komponenterna måste dessa tre kriterierna graderas från 1-10: 

1. Sannolikhet till fel: Hur ofta felen uppstå. 

2. Allvarlighetsgrad: Uppskatta allvarlighetsgraden om felet skulle uppstå. 

3. Upptäckssanolikhet: Uppskatta förmågan att upptäcka felet. 

Dessa tre kriterier är poängsatt från skala 1-10, där 1 är ”bäst” och 10 är ”sämst”. När alla dessa siffror 

är bestämda kan riskprioritetstal (RPN) beräknas genom att multiplicera siffrorna. Desto högre RPN 

desto större är felet och desto allvarligare konsekvenser.  

2.5 Finita elementmetoden 

FEM är en mjukvara som hjälper den som designar att se var på modellen det är en hög sannolikhet att 

ett defekt uppstår.  Genom att göra detta, skapar man möjligheten att genomföra nödvändiga analyser 

för att kunna kontrollera till exempel vart designen av fleroperationsmaskinen kan börja deformeras 

vid specifikt utsatta krafter. Detta hjälper användaren att identifiera potentiella fel i en design tidigt i 

processen för att minimera tidsåtgången. (Toogood, 2012) 
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3 Fallstudie 

Detta avsnitt ska ge en inblick på hur en fleroperationsmaskin fungerar samt förklara kortfattat om de 

viktiga komponenter som används för en fleroperationsmaskin.  

Fräsningsmaskiner kan klassificeras i olika kategorier beroende på deras konstruktioner, 

specifikationer samt operationer. Valet av en viss maskin bestäms primärt av karaktären av det arbete 

som ska utföras, dess storlek, geometri och operationer som ska utföras. (Jarfors, 2010) 

3.1 Komponent specifikationer 

3.1.1 Computer Numerical Control (CNC) 

Computer numerical control förkortad (CNC) är automatisering av ett maskininstrument vilket innebär 

att maskinen styrs av en dator. Tekniken utnyttjar datorer för att styra bearbetningsmaskinen. Detta är 

motsatsen till maskiner som hanteras manuellt av handhjul eller spakar.  

I moderna CNC-system är designen av en mekanisk del och dess tillverkningsprogram mycket 

automatiserad. Komponentens mekaniska dimensioner definieras med hjälp av datorstödd design 

(CAD) programvara och översätts sedan till tillverkningsdirektiv genom datorstödtillverkning (CAM) 

programvara. (Jarfors, 2010) 

3.1.2 Operatörspanel 

De flesta CNC-maskiner har en rad kontroller för manuell användning vilket sker med hjälp av 

operatörspanel. Operatörspanel används för kommunikation med styrsystemet via bildskärm och 

knappsats. De fundamentala kontrollerna är återställ knappen, manuell kontroll och stoppknapp. 

(Jarfors, 2010) 

3.1.3 Spindel 

En spindel är en roterande axel på en maskin där verktyget fästas. Själva skaftet kallas en spindel, men 

ordet används ofta för att referera till hela rotationsenheten inklusive allt som är knutet till det, 

exempelvis chuck. (Hoffman & Eric Hopewell, 2012) 

Spindeln består av en inbyggd motor med en verktygshållare. För CNC-maskiner finns det flera 

varianter av verktygshållare som till exempel BT verktyg. Det finns en skalad serie med beteckningar 

som BT-30. 40, 50 etc. BT är en förkortning för ”Body taper”. Enligt företaget är verktygshållare BT-40 

ett krav. De verktyg som skall användas under bearbetningen kommer infästas med BT-40.  

3.1.4 Axlar 

Information om hur arbetstycket och verktyget skall röra sig ges i form av siffror som kallas numerisk 

styrning. Informationen matas in i ett NC-program vilket översätter data i programmet till flyttbara 

gränser kring axlar. Varje rörelse i en axel beskrivs med koordinater i ett kordinatsystem.  I en 3-axlig 

fleroperationsmaskin, har axlar rätlinjiga rörelseriktningar som betecknas med X, Y och Z. En axels 

konstruktion kan variera beroende på val av komponenter.  
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Figur 2 - Rörelseriktningar för X, Y och Z axel. 

I en fleroperationsmaskins axel finns dessa följande standardkomponenter: kulmutterskruv, 

skenstyrning, motor, lagerhus och koppling. I första varianten är motorn linjärt kopplat till 

kulmutterskruven och mellan dessa komponenter finns en axelkoppling. Variant 2 består av samma 

komponenter men istället för en axelkoppling finns det två kugghjul och en drivrem för att överföra 

rotationsrörelse mellan motorn och kulmutterskruv.  

3.1.4.1 Servomotor 

För varje tre axlar behöver man en servomotor. Servomotorn möjliggör exakt styrning av linjär 

position, hastighet och acceleration. Servomotor består av en inre motor som är kopplad till en sensor 

för positionsåterkoppling. När det gäller en fleroperationsmaskin, servomotorn skall styras av ett 

styrsystem. Olika tillvalen på servomotor kan förekomma som till exempel broms. (Suh, Kand, Chung, 

& Stroud, 2008) 

3.1.4.2 Kulmutterskruv 

Kulmutterskruv används för omvandling av rotationsrörelse till linjär förflyttning. Kulmutterskruv 

består av en skruv och en mutter där båda har matchande spiralformade spår och bollar som rullar 

mellan dessa spår. (Jarfors, 2010) 

3.1.4.3 Lagerenhet 

För att kulmutterskruv ska infästas på axlar, behövs det lagerenheter. Lagerenheter består av kullager 

för att kulmutterskruv ska ha möjlighet att rotera fritt. På en axel behöver man två lagerenheter, en på 

varje ände. (SKF, 2013) 

3.1.4.4 Skenstyrning  

Skenstyrning används för linjära rörelse för att flytta fram och tillbaka komponenter (exempel spindel) 

runt hela axeln. Skenstyrning funktionerar med kullmutterskruvens rörelse. Skenstyrning består av en 

linjärrörelsebana samt olika antal vagnar beroende på arbetsområde.   (Jarfors, 2010)  
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Komponent Funktion 

Skenstyrning Skenstyrning används för linjära rörelse vid förflyttning av 

tunga saker.  

Kullmutterskruv Ett mekanisk linjärt manöverorgan som översätter 

rotationsrörelse till linjär rörelse med liten friktion. 

Drivrem Ett flexibelt material som används för att länka servo motor 

till kulskruv 

Lagerenhet Lagerenhet används för att minska kullmutterskruvs 

rotationsfriktion samt för att stödja radiella och axiella 

belastningar. 

Servomotor Servomotor möjliggör exakt styrning av linjär position, 

hastighet och acceleration. 

Tabell 1 - Komponenternas funktion för axlar. 

3.1.4.5 Verktygsväxlare 

En automatisk verktygsväxlare används för att förbättra maskinens bearbetning. Verktygsväxlaren 

växlar verktyg väldigt snabb och detta reducerar sedan bearbetningstiden. Genom att flera verktyg 

lagras på ett och samma plats, blir det mycket effektivare då maskinen kan arbeta med flera olika 

verktyg utan operatör. (Obrea & Pascu, 2012) 

3.1.4.6 Skärvätska  

Skärvätska som även kallas kylvätska används vid metallbearbetning som fräsning. För att minska 
friktionen mellan verktyg och arbetsstycket, behövs smörjmedel som sedan också kyler arbetsstycket.  
Skärvätskan hjälps även åt att ta bort spånor från arbetsbordet. Skärvätskor samlas sedan i en 
behållare som återanvänds med hjälp av en vattenpump. (Montelius, 2017) 

3.2 Befintliga lösningar  

Fanuc Robodrill är en effektiv kompakt fleroperationsmaskin. Dess egenskaper som inkluderar en hög 

styvhetsmekanism och en bra styvhet hos spindeln möjliggör förmågan att ge bra resultat vid både 

fräsning och även borrning. Denna maskin används i nuläget av företaget ISR Brakes AB. Fanuc 

Robodrill är deras mest kompakta fleroperationsmaskin som bearbetar komponenter för bromssystem 

av materialet aluminium. Fanuc robodrill har ett stort styrskåp bakom själva maskinen som tar onödigt 

med plats eftersom halva skåpet är tomt. Den har dessutom en låda bakom maskinen där det är tänkt 

att spånorna samt kylvätskan skall samlas. Kylvätskan samlas i lådan som det ska men problemet ligger 

med spånorna som inte åker in till lådan som den ska. Spånorna samlas istället under arbetsbordet och 

fylls på. (Fanuc) 

Datron Neo är en höghastighets fräsmaskin. Datron Neo är konstruerad på ett speciellt sätt för att ge 

användaren enkel tillgång till höghastighetsfräsning. Den mjukvara som manövrerar maskinen 

möjliggör att användaren kan få full kontroll över en 3 axel fräsmaskin utan någon tidigare erfarenhet. 

Den har tillräckligt med plats för snabb och säker tillgång till arbetsstycket. (Datron, u.d.) Den har en 

snabb och exakt bearbetning. Trots allt detta så sägs det att den passar att åka genom en standarddörr 

vilket gör detta till en kompakt maskin. Datron Neo har ett mått på 1290mm längd och 805mm i bredd.  
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3.3 Material 

3.3.1 Material i fleroperationsmaskin 

Det finns flera typer av material i verktygsmaskiner. Det vanligaste material i verktygsmaskiner är 

gjutjärn. Gjutjärn är järn med en kolhalt mer än 2 %. Grått gjutjärn är karakteriserat av sin grafitiska 

mikrostruktur vilket gör att materialet har ett grått utseende. Materialet har god inre dämpning och 

utformas ganska lätt. Fördelen med gjutjärn är att det är lätt att tillverka gjutna maskiner i större serier 

även om det har låg elasticitetsmodul. (Jarfors, 2010)  

Betong är en typ av material som används för maskinfundament. Betong innehåller bergmaterial som 

blandas med vatten och cement. Betongtyper som epoxi och akryl har mycket bra dämpning, små 

temperaturrörelse och en enkel enstyckstillverkning. Betong har relativt hög tryckhållfasthet, men 

mycket lägre draghållfasthet. Av denna anledning förstärks det vanligtvis med material som är starka i 

spänning (ofta stål). Betongens elasticitet är relativt konstant vid låga stressnivåer men börjar minska 

vid högre stressnivåer när sprickbildning utvecklas. Alla betongkonstruktioner spricker i viss 

utsträckning på grund av krympning och spänning.  

3.3.2 Bearbetning av Aluminium 

Aluminium är det materialet som företaget kommer bearbeta med för deras produkter. Aluminium är i 

en form av legering som har goda egenskaper när det gäller skärbarhet. För aluminiumlegering kan 

höga skärhastigheter användas och temperatur för bearbetning är låg.  Materialets skärkrafter är låga. 

När det gäller verktygslivslängd, spånformning och ytstruktur är skärbarheten god. 
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4 Konceptframtagning och urvalsprocess 

Det viktigaste för detta projekt är konceptframtagningen samt konceptutvärderingen. Här diskuteras 

de olika koncept som har framställts och vad som är unik med dem. 

4.1 Ide generering 

För idégenerering användes verktyget brainstorming, detta för att få fram olika idéer på koncept och 

hur de eventuellt skulle kunna spara plats.  

Koncept A (Lutande X axel) 

Tanken med detta koncept är att den ska ha en lutande X axel som man ser på figur 4. Anledningen till 

detta är att kunna undvika spånor från att samlas på plattan. Det är tänkt att alla spånor ska falla ner i 

en behållare som skall kunna tömmas på ett enkelt sätt. Koncept (Lutande X axel) har sin servomotor 

direkt fastspänd mot kulskruven.  

 

Figur 3 - Koncept A (Lutande X axel). 
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Koncept B (Fast spindel) 

Tanken med detta koncept är att spindeln inte sitter i någon axel utan att axeln bär resterande två axlar 

inklusive arbetsbordet, figur 5. Det är tänkt att servo motorn skall sitta under arbetsbordet med 

drivrem kopplat till servomotorn.  

 

Figur 4 - Koncept B (Fast spindel). 
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Koncept C (Sandlådan) 

Koncept Sandlådan är tänkt att ha behållaren på arbetsbordet. Lådan skall kunna tömmas direkt efter 

bearbetning. I detta fall blir det flera underhållningsintervaller men maskinen kommer att vara ren 

ifrån spånor. Servomotorn på samtliga axlar är tänkt att sitta antingen bredvid eller under axeln med 

hjälp av drivrem kopplat till servomotorn. 

 

Figur 5 - Koncept C (Sandlådan).  
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Koncept D (Drivrem) 

Detta koncept är likt flera olika lösningsförslag redan existerande på marknaden. Eftersom att företaget 

ville ha en kompakt CNC design är denna lösning optimal. Med servomotorn antingen under eller 

bredvid axeln kan det spara plats för varje axel, figur 7. 

 

Figur 6 – Koncept D (Drivrem),  
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Koncept E (Kombination av drivrem & lutande X axel) 

Detta koncept är en blandning på Koncept A (Lutande X axel) och Koncept D (Drivrem). Konceptet är 

tänkt att kunna undvika spånor från att samlas på axeln, därefter skall servomotor sitta bredvid eller 

bakom axeln för att spara plats.  

 

Figur 7 - Koncept E (Kombination av drivrem & lutande X axel). 

4.2 Konceptutvärdering 

Konceptutvärdering utfördes för att kunna sålla ut koncept och hitta den som är mest lämplig för 

kunden. Fem kriterier valdes: Kostnad (Kostnad för komponenter som behövs för anslutning mellan 

servomotor till kulskruven), Kompakt (Längd och bredd på maskinen), Hantering (Lätt Hantering av 

spån/skärvätska), Underhåll (Underhåll av rem band/kugghjul) och Säkerhet (Säkerhet för 

användaren). Samma kriterier har använts till båda metoder. I båda matriser har samtliga koncept fått 

samma resultat för kriteriet ”Säkerhet” då det anses som en viktig faktor vid tillverkning/design av en 

ny maskin. Bra säkerhet är också ett viktigt krav som har ställts från arbetsmiljöverket samt själva 

företaget.   
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Tabell 2 - Kriterier för utvärderingsmetod. 

4.2.1 Pugh matris 

För att välja mellan flera olika koncept framställdes en Pugh-matris. Pugh matrisen innehåller fem 

kriterier och är poängsatta från 1–5, efter hur viktiga de är för företaget. Kriterierna identifierades efter 

företagets krav om vad deras prioritering på fleroperationsmaskinen är. Koncept A valdes som ett 

referenskoncept. Detta innebär då att resten av koncepten kommer att jämföras med koncept A.  

Koncept E fick högsta viktad poäng vilket innebär att koncept E är det lämpligaste koncept att gå vidare 

med enligt Pugh-matris. 

 

Tabell 3 - Pugh Matris. 

 

Tabell 4 - Beskrivning av koncept. 

4.2.2 Kesselring Metod  

För att säkerställa resultatet från Pugh-matris, utfördes Kesselring matrisen.  Kesselring matrisen 

innehåller samma fem kriterier och viktning som Pugh-matris. I detta fall är alla koncept jämförda med 

ett idealt koncept för dessa fem kriterier. Det koncept som fick högsta poäng är koncept E vilket 

stämmer överens med Pugh-matrisen. 
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Tabell 5 - Kesselring matris. 

4.3 Val av komponenter 

En fleroperationsmaskin består av ett flertal komponenter. Det är viktigt att välja rätt komponenter 

med korrekta specifikationer. Ett rätt styrsystem måste väljas ut för att konstruera 

fleroperationsmaskinen. För att välja de komponenterna, har kravet från företaget tagits hänsyn till. 

Dessa krav är att bland annat välja rätt styrsystem från antigen företaget Fanuc eller Mitsubishi. Urval 

för komponenter mellan de två företag kommer ske med hänsyn till priset. Styrsystem med lägre pris 

kommer väljas.  

Styrsystem är ett paket med följande komponenter:  

CNC-paket 

 CNC-hårdvara 

 Operatörs-panel med display layout typ 10,4” 

 Subpanel för säkerhet (Manuel knappar) 

Spindel 

 1 In-byggd spindelmotor 

 1 drivenhet för spindel  

X, Y, Z-axel 

 2 Servomotor för X, och Y axlar  

 1 Servomotor för Z axel med broms inbyggd 

 2 drivenheter för X, Y och Z 

Alla dessa komponenter har olika priser beroende på leverantör och tillverkare. Enligt Mitsubishi, är 

kostnaden för deras styrsystem ca 143 000kr, för Fanuc är kostnaden 180 000 kr. Eftersom ISR-Brakes 

föredrar att använda de billigaste komponenter, är Mitsubishis styrsystem det lämpligaste att gå vidare 

med.  

Utöver styrsystem finns det flera komponenter som kompletterar hela fleroperationsmaskinen. 

Leverantörer som företaget föredrog för dessa komponenter är SKF. Komponenter som skenstyrning, 

kullmutterskruv, lagerenheter valdes ut från SKF med rätt specifikationer.   
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För maskinfundaments är det valda materialet betong. Gjutjärn kommer att användas som materialet 

för axlarnas bas, där alla skenstyrningar ska infästas. 
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5 Realisering 

5.1 Visualisering 

5.1.1 CAD-modellering 

Enligt överenskommelse med företaget, var det tänkt att använda CAD för att modellera samt 

sammanställa alla komponenter. Den programvara som ligger till grund för dessa modelleringar är 

Creo Parametric 3.0 på grund av tidigare erfarenheter. Mjukvaran kommer vara till hjälp att designa 

komponenter och sedan sammanställa dessa. Denna mjukvara skall även användas för simuleringar.  

Nedan visas hur X-axeln är konstruerad. När servomotorn roterar, överförs rörelsen till 

kulmutterskruven med hjälp av kugghjul och kugg rem.  Kulmutterskruven översätter rotationsrörelse 

till linjär rörelse. Detta gör att skenstyrnings block flyttar sig linjärt. Y och Z axlar är designade med 

samma princip. 

 

Figur 8 - Komponenter i X axel. 
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Arbetsbordet som är kopplat i x-axeln visas i figuren nedan. Detta består av en Capto där arbetsstycket 

ska fästas. Capton är sammanställt i en bas. Basen är utformat med tanke att spånorna inte kommer 

fastna på arbetsbordet.  Formen skall leda till att spånorna hamnar under arbetsbordet och in i 

spånlådan med hjälp av kylvätskan. 

 

Figur 9 – Arbetsbordet. 

Spindeln består av en spindellåda som håller fast spindelmotorn och verktygshållare.  

 

Figur 10 - Spindel låda. 
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Spånlådans funktion är att samla alla spånor under bearbetningen. Lådan skall fungera som ett filter 

för att överföra skärvätskan under spånlådan och in i kylvätskalådan. På grund av detta har lådan 

skapats med små hål som kommer hindra spånorna att åka ner men ändå låta kylvätskan flöda. 

Spånlådan har skapats med ett handtag för att kunna dras ut enkelt, tömmas och sedan sättas tillbaka. 

 

Figur 11 – Spånlådan. 

Under bearbetning av maskinen kommer skärvätska användas. Kylvätskelådan är en simpel fyrkantig 

låda där kylvätskan kommer samlas. För rengörings skäl, är lådan modellerad med ett handtag. För 

återanvändning av vätskan finns det även pump.  

 

Figur 12 - Skärvätska med pump. 
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5.1.2 Grafisk framställning/Sammanställning 

Creo Parametric 3.0 användes för att kunna skapa en sammanställning av hela fleroperationsmaskinen. 

I denna sammanställning finns flera del-sammanställningar för att göra hanteringen mycket smidigare. 

En fördel med att använda sig av CAD programmet är att sammanställningsfunktionerna är mycket 

starka samt mycket anpassningsbara. De olika typerna av vyer samt anpassningsbara färger för 

komponenter är till stor hjälp vid hantering av komplexa, stora samt flera delar i en sammanställning.  

5.2 FEM-analys  

När hela sammanställningen var färdig, FEM-analys skapades på Creo Parametric Simulate för att 

visualisera deformationen som sker under belastning. FEM-analysen utfördes på de komponenter som 

kan deformeras för att underlätta analysen. 

Första steget var att analysera vilka material komponenterna har. För hela simuleringen var betong, 

gjutjärn och rostfritt stål de material som valdes för de flesta komponenter. Flera olika krafter 

applicerades på spindeln från olika riktningar för att analysera spindelns kraft mot arbetsbordet. 

Krafter som applicerades var mellan 100 – 100 000 N för varje riktning, X,Y och Z, för att kunna 

visualisera påverkan. Resultatet visade sig att fleroperationsmaskinen  deformation var mycket låg.    

5.2.1 Statik analys 

Statik analys beräknar effekterna av stabila belastningsförhållanden på maskinen. Flera olika krafter 

applicerades på spindeln från riktningar X, Y och Z för att beräkna den statiska avböjningen mellan 

spindeln och arbetsbordet. figur 21 visar att deformationen sker mest hos spindellådan. 

 

Figur 13 - Total deformation över hela maskinen med statiskt kraft Fx = 1000 N Fy = 1000 N Fz = 1000 N. 
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5.2.2 Dynamik analys 

Modal analysen bestämmer de grundläggande vibrations ” mode former” och frekvenser. Detta studien 

handlar om de första 5 naturfrekvenserna och deras modeformer. De första frekvenserna är den 

grundläggande frekvensen och det indikerar maskinens känslighet för vibrationer.   

 

Figur 14 - 6 olika modeformer av fleroperationsmaskinen. 
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Modeformer Frekvens (HZ) Placering av max 

deformation 

Mode 1 95 Spindellåda, Z-axelbas 

Mode 2 100,6 Spindellåda, Z-axelbas 

Mode 3 222,1 Spindellåda 

Mode 4 227,9 Spindellåda 

Tabell 6 - Max deformation under olika frekvenser. 

5.3 Prislista 

Prislistan är viktigt för att fastställa grundläggande kostnaden. Prislistan behövs för att kunna utveckla 

lönsamhet och hjälper mycket när det gäller att göra investeringsbedömningar.  

5.4 DFMEA 

DFMEA användes för att identifiera potentiella fel för en produkt design och effekterna samt 

konsekvenserna för detta. I detta fall har DFMEA använts för att kunna hitta felet på kyltanken som 

förvarar kylvätskan. En annan komponent är glaset på dörren som skulle kunna träffas av detaljen som 

bearbetas ifall något går fel i processen. Denna metod är mycket givande för projektet då den upptäcker 

enkla fel som kan resultera till en farlig situation.  

 

Tabell 7 - DFMEA av de två möjliga fel i fleroperationsmaskinen. 
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6 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av projektet, vilket är hela sammanställningen av koncept E 

”Kombination av drivrem & lutande X axel”.  

Efter att ha modellerat alla komponenter för fleroperationsmaskin, kunde man se hur mycket plats allt 

tog med hjälp av sammanställningen. Figur 20 visar hela sammanställningen för fleroperationsmaskin 

där det också visas komponenternas placering. 

Figur 19 är en bild som illusterar hur fleroperationsmaskin skulle kunna se ut i verkligheten. Alla 

komponenter är redigerade med korrekt materialval.  

Alla komponenter är placerat så tätt så möjligt men har ändå tillräckligt med plats för alla 

komponenters rörelse utan något hinder.  

 

Figur 15 - Sammanställning av fleroperationsmaskin. 
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Figur 16 - Insidan av fleroperationsmaskin. 

Då spånor var ett stort problem för alla maskiner i verkstaden, bestämdes det att man skulle ta hänsyn 

till detta. Resultatet blev en låda under arbetsbordet som samlar alla spånor samt kylvätska. Tanken 

med denna fleroperationsmaskin är att alla spånor ska falla på lådan och det är därför flera delar av 

maskinen har avrundningar som hjälper spånorna att rulla ner istället för att sätta sig där de inte skall 

vara. X- axeln på maskinen är designat så att det lutar sig. Tanken är främst att spånor inte skall fastna 

i skenstyrningen eller arbetsbordet men även för att kunna spara lite plats då arbetsbordet inte är så 

stor. 

Rätt specifikationer valdes på styrsystemet med hjälp av intervjuer med Fanuc och Mitsubishi. En 

översiktlig prislista över alla komponenter har även tagits fram genom jämförelse mellan Fanuc och 

Mitsubishis styrsystem.  

Kravet från arbetsmiljöverket togs hänsyn till med hjälp av DFMEA. Syftet med detta var att analysera 

risker för personsäkerhet och förebygga felet. Två fel på fleroperationsmaskin framställdes som skulle 

kunna skada användaren. Under modellering av komponenter hade man resultatet av DFMEA i 

omtanke.  

Ritningar med översiktsmått som efterfrågades från företaget var spånlåda, samt kylvätskalådan. Dessa 

ritningar finns i bilaga. Ritningar består av alla mått som behövs för att kunna återskapa 

komponenterna i CAD. Dessa ritningar kan användas för att produceras senare i framtiden.  
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7 Slutsats och diskussion 

En kompakt fleroperationsmaskin har framställts, i enlighet med det satta målet för examensarbetet. 

Detta genom tillämpningen av ett flertal verktyg som är tillämpbara i projekt. 

Koncept ”Kombination av drivrem & lutande X axel” blev en kompakt fleroperationsmaskin som tar 

hänsyn till spån hantering. Konceptet har en längd på 850mm, bredd på 1300mm och en höjd på 

2200mm. Konceptet jämfördes med företagets minsta fleroperationsmaskin som är Fanuc Robo drill 

med en längd på 1300mm, bredd på 2680mm och en höjd på 2667mm. Fanuc Robo drill har en stor 

styrskåp som sitter bakom maskinen. Styrskåpet tar onödigt mycket plats och hälften av skåpet är tom. 

Konceptet som framställdes har styrskåpet på en tom yta vid sidan av maskinen vilket leder till 

sparande av plats för maskinen.  

De metoder som användes i projektet var relevanta med tanke på omfattningen av examensarbete. 

Förutom att uppfylla ISR Brakes AB’s krav var projektets syfte också att lära sig mer om 

produktutvecklingsprocess. Det har varit fördelaktigt och värt att använda utvärderings metoder såsom 

Kesslering matris.  

Resultatet är en rekommenderad design på en kompakt fleroperationsmaskin. Då projektet 

avgränsades från var och hur kablage ska anslutas eller placeras så rekommenderas det att undersöka 

vidare inom dessa områden ifall fleroperationsmaskinen skall konstrueras. Projektet avgränsades även 

från lämplig förbandsteknik som skall appliceras. Detta bör man tänka på vid konstruktion av 

fleroperationsmaskinen. 

  



 

 
 

26 

 

 

  



 

 
 

27 

 

8 Litteraturförteckning 

Arbetsmiljöverket. (u.d.). Hämtat från www.av.se 
Bligård, L.-O. (2011). Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv. Chalmers Tekniska 

Högskola. 
Booz, Allen, & Hamiton. (2011). Earned Value Malagement tutrial Module 2: Work Breakdown 

Structur. Hämtat från http://science.energy.gov/opa/projectmanagement/tools-and-
resources/ 

Datron. (u.d.). Hämtat från https://www.datron.com/cnc-machines/datron-neo.php 
Fanuc. (u.d.). Hämtat från https://www.fanuc.co.jp/en/product/robodrill/alphadib.html 
Hoffman, p., & Eric Hopewell, K. S. (2012). Precision Machining Technology.  
Jarfors, A. E. (2010). Tillverkningsteknologi.  
Montelius, J. (2017). Vetenskapligt Underlag.  
Obrea, C. F., & Pascu, M. (2012). Design Of An Automatic Tol Changer System For Milling Machining 

Centries.  
R, B. (2015). Generating value by using a Pugh matrix. Hämtat från 

https://vgpblog.wordpress.com/2015/05/03/generating-value-by-using-a-pugh-matrix/ 
Rausand, M., & Hoylan, A. (2004). System Reliability Theory.  
SKF. (2013). 
Suh, S.-H., Kand, S., Chung, D.-H., & Stroud, I. (2008). Theory and Design f CNC Systems.  
Toogood, R. (2012). Creo Simulate Tutrial Releases 1,0 & 2,0.  
 

  



 

 
 

28 

 

 



 

 

I 

 

Bilaga I – Översiktlig prislista 

 

  



 

 
 

II 

 

Bilaga II – CAD Ritning (VATTENTANK) 
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Bilaga III – CAD Ritning (SPÅNLÅDA) 
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Bilaga IV – Material Definition 
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