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Sammanfattning 
Vårt examensarbete har utförts i samarbete med Bors Automation & Tool AB. Vi fick i 
uppgift att ta fram en ny servomotor-baserad röravklippningsmaskin med utgångspunkt i 
dagens hydrauldrivna röravklippningsmaskin Bors HYD 23. Målet med den nya 
konstruktionen är att få en mer energieffektiv lösning som kan sänka energiförbrukningen, 
samt möta marknaden stigande krav på miljömedveten produktion. 
Bors gav oss relativt fria händer för att möjliggöra nytänkande idéer utan att följa deras 
traditionella konstruktionslösningar.  
Vår lösning resulterade i en konstruktion bestående av en drivkälla i form av en 
servomotordriven rullskruv, vilken visar bättre energianvändning än den metod som Bors 
använder idag. 
 
Bors Automation & Tool AB har beslutat att tillverka en prototyp av E 23 under hösten 2007, 
som de tänker ställa ut på mässan Wire & Tube 2008 i Hannover. 
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Abstract 
 
Our Bachelor´s Thesis has been performed in co-operation with Bors Automation & Tool AB. 
Our task was to develop a servomotor powered tube cutting-machine with initial point from 
today's hydraulic driven tube cutting machine Bors HYD 23. The purpose with the new 
construction was to achieve a more power-efficient tube cutting machine which could lower 
the power consumption, and also meet the market continued growing demand for 
environmental-conscious production. 
 
Bors Automation & Tool gave us relatively free hands in order to enable new thinking ideas 
without following their traditional constructional solutions. 
Our solution resulted in a construction based on a power source existing of a servomotor- 
driven rollerscrew, witch provides a more rational use of energy compared with the current 
method. 
 
Bors Automation & Tool AB has decided to fabricate a prototype of Bors E 23 during  the 
autumn of 2007, which they are planning to revile at the Tube 2008 exhibition in Düsseldorf, 
Germany. 
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1. Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Bors Automation & Tool AB är ett privatägt familjeföretag som bildades 2006 i 
samband med ett generationsskifte inom familjen vilket mynnade ut i en 
omstrukturering inom företaget.  
Bors Automation & Tool AB är beläget i Bor, strax utanför Värnamo i Jönköpings 
kommun. De verkar huvudsakligen inom den svenska verkstadsindustrin men har som 
mål att etablera sig på den europeiska marknaden. Bors Automation & Tool är ett 
dotterbolag till Bors Verktyg AB som grundades redan 1958, och har därför ett stort 
arv av hantverkskunnande samt traditionellt verktygsmakeri i kombination med ny 
teknik. 
Bors Automation & Tool har specialiserat sig på att ta fram produktionslösningar för 
plåt- och rörbearbetning och använder sig uteslutande av skärande bearbetning i sin 
egen produktion. Företagets maskinpark består av ett antal fleroperationsmaskiner, 
gnistkapar samt en modern monteringshall.  

I dagsläget har Bors Automation & Tool AB 12 anställda och omsätter ca 20 miljoner 
kronor (2005). Företagets kunder finns främst bland underleverantörer till 
fordonsindustrin.  

1.2 Bakgrund 
Hösten 2006 fattade styrelsen på Bors Automation & Tool AB ett beslut om att 
utveckla en eldriven kraftkälla, baserad på företagets befintliga 
röravklippningsmaskiner HYD 21 samt HYD 23. Samtidigt beslutades det att detta 
skulle utföras av konstruktionsavdelningen samt en lämplig högskola som skulle 
kunna medverka i projektet. Tyngden bakom beslutet var de ökande kraven från 
omvärlden på miljömedveten produktion samt användning av modern energisnål 
teknik. Detta låg till grund för samarbetet som mynnade i vårt examensarbete.   

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram en konstruktion utifrån Bors HYD 23 
med eldriven kraftkälla. Syftet är också att Bors Automation & Tool AB skall kunna 
erbjuda ett alternativ till hydrauliken med miljömedvetenhet och energieffektivitet i 
fokus.  

Examensarbetets syfte är också att tillämpa de teoretiska kunskaperna som skaffats 
under vår tid på Maskiningejörsprogrammet på Högskolan i Halmstad samt få en bild 
av hur företag arbetar med konstruktionsprojekt, vilket kan gynna och förbereda oss 
för arbetslivet som ingenjör. 

Examensarbetet kommer att presenteras dels i en skriftlig rapport samt genom muntlig 
opponering. Resultatet av examensarbetet kommer även att ställas ut på Högskolan i 
Halmstad årliga utställning för examensarbete, UTEXPO-07.  
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1.4 Mål 
Målet med examensarbetet var att ta fram underlag för tillverkning av en prototyp 
som skall presenteras på mässan Tube 2008 i Düsseldoft, Tyskland.  
Samtidigt var vårt mål som studenter att få pröva våra teoretiska kunskaper och få en 
bild av hur företag arbetar med sina konstruktionsprojekt. 

2. Förstudie 

2.1 Produktdefinition 
Alla produkter Bors Automation & Tool tillverkar monteras och tillverkas i företagets 
lokaler i Bor, undantaget enklare delar som läggs ut till Baltikum. Före leverans görs 
tester och utvärderingar för att säkerställa funktion och kvalitet på maskinen som ska 
levereras. Detta gör att Bors Automation & Tool har stor kontroll på vad som 
levereras. 
Bors Automation & Tool tillverkar bland annat hydrauliska röravklippningsmaskiner i 
varierande storlekar och för olika tillämpningar. Bors HYD 23 använder en 
kombinerad klippteknik med spårhyvling före klippet, till skillnad från företagets 
enklare klippmaskiner. Spåret som uppstår vid hyvlingen har som uppgift att minska 
deformationen samt klippkraften som uppstår i arbetsstycket under klippförloppet. 
Under hela förloppet hålls arbetsstycket på plats med hjälp av två backar som fixerar 
profilen där klippet ska ske. 
Tre olika hydraulcylindrar behövs för att utföra de olika rörelserna. Tack vare 
hydrauldriften krävs det relativt mycket kringutrustning i form av slangar, ventiler, 
oljetank samt ett stort hydraulaggregat. Med tiden kan oljeläckage uppstå vilka kan ge 
upphov till driftstopp och sänkt verkningsgrad.  

Att klippa profiler är HYD 23:ans huvudprocess (HP) och delprocesserna (DP) är 
därav uppspänning, hyvling, klippa samt lossa röret. Delprocesserna drivs av tre olika 
hydraulcylindrar som verkar i olika skeden. 

Figur 1; Huvudprocess 

HP   Klippa rör
DP2        Hyvling av rör

DP3        Klippning av rör

DP4        Lossning av rör

DP1        Uppspänning av rör
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2.1.1 Huvudprocess 
Huvudprocessen är att klippa olikformade profiler i varierande material t ex stål, 
mässing och aluminium. Maskinen kan köras manuellt eller tillsammans med en 
industrirobot i en helautomatiserad bearbetningscell. Profilen som ska klippas kan 
antingen matas manuellt eller via ett magasin med automatisk matning. Profilerna 
som kan klippas illustreras i figur 2. Även grövre profiler upp till 30 mm ska kunna 
klippas, men maskinen är specifierad för max 25mm. Detta för att undvika 
verktygsbrott eller liknande vid felanvändning. 

Figur 2; Specifierad profilstorlek 

2.1.2 Delprocess I 
För att förhindra att profilen ska rotera under 
huvudprocessen spänns arbetsstycket in mellan 
två backar. Dessa backar ser olika ut beroende 
på vilken profil som ska klippas. I detta skede är 
det viktigt att profilen ligger inom de toleranser 
som backarna är avsedda för. Om inte kan 
klippresultatet påverkas negativt. Se figur 3. 

             Figur 3; Backarna sluts 

2.1.3 Delprocess 2 
För att underlätta klippningen hyvlas ett spår  
i profilen. Under hyvlingen uppstår en spåna 
som  
hyveln skjuter framför sig.  Hyvelspåret 
medför  
lägre klippkraften samt minskar risken för  
deformation av profilen under klippförloppet.  
Se figur 4.   
        Figur 4; Hyvling



Johan Karlsson 
Andreas Ljung 
2007-05-31 

4 

2.1.4 Delprocess 3  
Klippet är den delprocess där det största 
arbetet utförs och även den största kraften 
erfordras. Klippet sker i det spåret som 
hyveln tidigare utfört i delprocess 2. 
Verktyget som klipper av profilen kallas för 
Kniv. Denna skjuvar av materialet i profilen 
och trycker ut spånan som uppstår på andra 
sida av profilen. Se figur 5.

        Figur 5; Klippning 
2.1.5 Delprocess 4 
Efter att klippet har genomförts går 
backarna isär och arbetsstycket plockas ut 
manuellt eller med en IRB1. En ny profil 
kan då på nytt placeras i backarna och 
processen börjar om vid Delprocess 1. Se 
figur 6. 

         
         
        Figur 6; Backarna öppnas 
        

2.2 Problemdefinition 
Vår uppgift i detta examensarbete har varit att ta fram en lösning på att driva 
röravklippningsmaskinen Bors HYD 23 med hjälp av el istället för hydraulik. Detta 
utan att påverka dess prestanda eller funktion negativt. Med prestanda menas krav på 
kraft, cykeltid, driftsäkerhet, säkerhet samt tillverkningskostnad bibehålls eller 
förbättras från den nuvarande konstruktionslösningen.  
I mån om tid skulle även en prototyp samt CE-märkning tas fram i samarbete med 
Bors Automation & Tool AB. 

2.3 Arbetsgång 
Examensarbetet är upplagt enligt metod framtagen av F. Olsson och A. Åkesson på 
Lunds Tekniska Högskola. Metodiken som kommer att användas baseras på tre 
moment som utförs i följd kallade Principkonstruktion, Primärkonstruktion och 
Tillverkningskonstruktion. Arbetsgången för metodiken är att först ta fram 
principiella lösningsförslag samt utvärdera dem inbördes, följt av att fördjupa sig på 
de mest lämpade förslagen för att slutligen ta fram en tillverkningskonstruktion på det 

                                                
1 Industrirobot 
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bästa förslaget. För att hålla fokus på det Bors Automation & Tool AB eftersträvar har 
vi valt att efter varje delmoment, lägga in konstruktionsgrindar2 för att utvärdera våra 
framarbetade förslag och lösningar i samtycke med Bors Automation & Tool AB. 
Efter varje konstruktionsgrind har vi enbart koncentrerat oss på de utvalda 
lösningarna. Utöver de möten som hållits med Bors Automation & Tool AB har även 
löpande möten ägt rum med vår handledare på Högskolan i Halmstad, Lars G 
Johansson. En tidsplan3 för examensarbetet upprättades även tillsammans med Bors 
Automation & Tool AB den 14/2-07, vilken har fungerat som en mall för vårt 
examensarbete. 

                                                
2 Avstämningspunkter, se bilaga 1 Tidsplan 
3 Se bilaga 1 
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3. Kriterieuppställning

Framställd den 1 februari 2007, Bor 

Generella kriterier 
• Servomotorer       K 
• Cykeltid 3 sek       K 
• Originalbackar och verktyg ska användas   K 
• Möjlighet att kunna tillverka detaljer inom företaget  Ö 
• Servicevänlig konstruktion     Ö 

  
Specifika kriterier 

• Hyvlingskraft 1 ton       K 
• Klippkraft 5 ton      K 
• Tillhållarkraft 2 ton       K 
• En drivkälla       Ö 

Ekonomiska kriterier 
• Rambudget eldrift 85 000 SEK     Ö 

K = Krav 
Ö = Önskemål   

Anders Henriksson   Johan Karlsson  Andreas Ljung 
Bors Automation & Tool  Högskolan i Halmstad  Högskolan i 
Halmstad 
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4. Principkonstruktion  

Under principkonstruktionsfasen togs ett antal principiella lösningar fram. Eftersom 
lösningen består av tre rörelser valdes att behandla dessa enskilt.. Vi har använt oss 
utav brainstorming för att komma fram till de lösningsförslag som kommer att 
hanteras i denna rapport. Vid vissa tillfällen har Anders Henriksson och Bengt 
Hallgard från Bors Automation & Tool AB varit med och kommit med förslag och 
idéer. 

I kriterieuppställningen finns kriteriet att lösningen ska innefatta servomotordrift. 
Detta medförde att servomotorns roterande rörelse måste omvandlas till en linjär 
rörelse. Ett antal linjära lösningar togs därför fram för att passa alla de tre olika 
rörelser som ska utföras i vår konstruktion. För att undvika upprepningar visas de 
linjära lösningarna som lösningar till delprocessen Klippning. De lösningar som 
beskrivs för delprocesserna Hyvling samt Tillhåll är dock unika för de delprocesserna.  
I och med detta fanns förhoppningar om att eventuellt kunna eleminera dess 
drivkällor. De unika lösningarna var tänkta att få dess kraft från delprocessen 
Klippning, vilket medför att viss modifikation av klipprörelsen i form av kraft och 
slanglängd behövs.  

Förslagen presenteras med hjälp av enklare beskrivning av det principiella förslaget. 
Skisser på förslagen finns under bilaga 2.1. 
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4.1 Framtagning av lösningsförslag 

Roterande till linjär rörelse - Klippning 

4.1.1 Lösning A Kuggstång 
Kuggstången är en beprövad metod som är tillförlitlig och driftsäker. De ingående 
delarna som ingår är en kuggstång samt ett kugghjul vars roterande tänder trycker på 
kuggstångens tänder och tvingar den att flytta sig linjärt.  

4.1.2 Lösning B Vevaxel 
Likt i en excenterpress omvandlar vevaxeln den roterande kraften till en linjär rörelse 
med konstant slaglängd.  

4.1.3 Lösning C Elektriskt ställdon 
Ett elektriskt ställdon är en relativt ny produkt som kombinerar en kulskruv och en 
elmotor i en kompakt enhet, vilken till utseendet och funktion är snarlikt en 
hydraulcylinder. 

4.1.4 Lösning D Linjärmotor 
Linjärmotorn fungerar som en utbredd elmotor där lindningen ligger utmed en platt 
bädd. Hög precision och verkningsgrad, men klarar enbart låg belastning. 

4.1.5 Lösning E Kulskruv 
En kulskruv fungerar likt en skruv och en mutter, där stigningen på skruven varierar 
utväxlingen. Skillnaden ligger i muttern som har kulor istället för gängor, vilka löper i 
gängorna på skruven. 

4.1.6 Lösning F Kedja
Två kedjehjul med en uppspänd kedja mellan dem kan utföra en linjär förflyttning. Ett 
stag kan då fästas på kedjan vilken kan överföra en kraft. Den största möjliga 
slaglängen blir centrumavståndet mellan kedjehjulen. 

Hyvling (DP2) 

Som nämnts tidigare är de lösningar som beskrivs för Hyvlingen unika för denna 
delprocess och avser att använda klipprörelsen som kraftkälla.  

4.1.7 Lösning G Kuggstång  
En vertikal kuggstång drivs av klipprörelsen vilken får en horisontell kuggstång att 
röra sig via ett kugghjul som förbinder stängerna. Hyveln som sitter på den 
horisontella stången förflyttar sig in eller ut, beroende på utformning. 

4.1.8 Lösning H Spårstyrning  
Klipprörelsen trycker nedåt på en vertikal axel vilken i sin tur trycker på en axel som 
löper i ett spår mellan C-plåtarna. Hyveln är förbunden med axeln som följer spåret 
via en länk som drar hyveln ut och in.  
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4.1.9 Lösning I Kamaxel 
En excentrisk kam roterar ett halvt varv och trycker på hyvelns bakkant vilket får den 
att åka ut. Hyveln som är fjäderbelastad åker tillbaka in när kamen roterar vidare. 

4.1.10 Lösning J Vevaxel 
En Vevaxel översätter en rotation till en linjär rörelse tack vare sin geometriska 
utformning. Den roterande rörelsen tas från samma motor som till klipprörelsen via t 
ex en kedja. 

4.1.11 Lösning K Länkarmar
Länkarmar förbinder klipprörelsen och hyveln, vrids runt en fast axel vilket får hyveln 
att åka ut. Ett spår i hyveln måste göras att kniven skall kunna löpa igenom hyveln 
utan att skadas. 

Tillhåll (DP1, DP4) 

Som nämnts tidigare är de lösningar som beskrivs för Hyvlingen unika för denna 
delprocess och avser att använda klipprörelsen som kraftkälla. 

4.1.12 Lösning L Tryckande gasfjädrar 
En eller flera gasfjädrar fästs i linje med kniven ovanför backarna. När kniven rör sig 
mot backarna och gasfjädrarna komprimeras uppstår en tillhållskraft. Efter klippet 
åker kniven tillbaka och trycket släpper. 

4.1.13 Lösning M Dragande gasfjädrar 
I knivens startläge vill gasfjädrarna trycka samman backarna samtidigt som kniven rör 
sig neråt. När backarna är ihop finns fortfarande en viss förspänning kvar mellan 
backarna vilket ger en tillhållskraft. Efter klippet drar kniven isär backarna och 
förspänningskraften ökar.   
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4.2 Utvärdering av lösningsförslag 
För att utvärdera lösningsförslag finns olika metoder, där en vanlig variant är Boston-
matrisen. I Boston-matrisen vägs lösningsförslagen och lösningarnas egenskaper 
samman med hjälp av ett poängsystem, där den lösning som får högst poäng är den 
som lämpar sig bäst med hänsyn till de önskade egenskaperna. Lösningens 
egenskaper kan vara hämtade från kravspecifikationen och baserad på t ex 
omgivningen, människan eller ekonomi. För att en Boston-matris ska vara 
meningsfull måste poängen som delas ut vara anknutna till verkligheten och därför är 
det viktigt att poängsättningen genomförs av någon med erfarenhet nog att bedöma 
egenskaperna. Istället valdes att diskutera fram de lämpligaste lösningsförslagen 
tillsammans med Anders Henriksson och Bengt Hallberg på Bors Automation & Tool 
AB, baserat på deras erfarenheter. Efter presentationen fick Anders och Bengt 
möjlighet att kommentera vad de ansåg om de olika lösningsförslagen. De lösningar 
som presenterades för Bors Automation & Tool AB under utvärderingen samt 
resultatet av denna visas i figur 7, 8, 9. Hela utvärderingen finns i bilaga2.2.. 

   Principlösning  Vidare till 
Primärlösning Sammanfattning

A.  Kuggstång X  Beprövad metod 

B.  Vevaxel  Klumpig lösning 

C. 
 Elektriskt 
ställdon X  Ny teknik 

D.  Linjärmotor  För klena 

E.  Kulskruv X 
 Hög 
verkningsgrad 

F.  Kedja  Gammalmodig 
Figur 7; Utvärdering Generella lösningar 

   Principlösning 
 Vidare till 
Primärlösning Sammanfattning 

G.  Kuggstång X  Beprövad metod 

H.  Spårstyrning X  Flexibel lösning 

I.  Kamaxel   
 Fjädrande 
återgång 

J.  Vevaxel    Skrymmande 

K.  Länkarmar    Stel 
Figur 8; Utvärdering Unika lösningar, Hyvel 

   Principlösning 
 Vidare till 
Primärlösning Sammanfattning

L.  Tryckande gasfjädrar  Skrymmande 

M.
 Dragande 
gasfjädrar X Effektbesparande

Figur 9; Utvärdering Unika lösningar, Tillhåll 

Som tabellerna ovan beskriver gick förslag A, C, E, G, H och M vidare till 
primärkonstruktionen.  
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5. Primärkonstruktion
I primärkonstruktionen kommer förslagen vidareutvecklas och kombineras för att 
slutligen ligga till grund för en produktsammanställning. I produktsammanställningen 
kommer den slutliga lösningen att presenteras tillsammans med dess ingåeende 
komponenter i rätta dimensioner.  

Lösning A Kuggstång 
Kontakt togs med Per Adrian Dahl på Alpha drives för att undersöka om de hade 
någon kuggstång som klarade våra uppsatta krav. Han presenterade ett förslag på en 
kuggstång med kugghjul som han ansåg var lämplig. Förslaget innebar en 58 mm bred 
kuggstångslösning med modulen 64 och tillhörande lagerhus. Utöver detta skulle det 
även krävas ytterligare en vinkeltransmission eftersom motorn annars skulle placeras 
axiellt med kugghulet.  

Lösning C Elektriskt ställdon 
De elektriska ställdon som presenterades för Bors Automation & Tool AB var från 
amerikanska EXLAR Den svenska generalagenten var Aratron i Stockholm där 
kontakt togs med  Knut Stangenberg, som fann ett elektriskt ställdon som klarade våra 
kriterier. Dock blev den relativt stor då baslängden var ca 400 mm plus önskad 
slaglängd. En prisuppgift på ett ställdon med betäckningen SLT-80 skulle kosta ca 
145 000:- plus moms i grundutförande. Priset på ett elektriskt ställdon gjorde det 
ointressant att fortsätta arbeta vidare på en lösningen med den tekniken. 

Lösning E Kulskruv
Under primärkonstruktionen besöktes Motec5 på Elmia i Jönköping. Där diskuterades 
vårt problem med ett stort antal tillverkare som ansåg sig ha en kulskruv för vår 
tillämpning. Generellt för kulskruvarna var att dimensionen som behövdes på skruven 
i vår applikation medförde en diameter på minst 50 mm. Istället för en kulskruv 
undersöktes alternativet rullkulskruv som är en vidareutveckling av kulskruven. En 
rullkulskruv har mycket högre bärighetstal än motsvarande kulskruv samt längre 
livslängd. En lösning med rullskruv skulle medföra en diameter på max 36 mm. Även 
en lagerenheter som passade bra till konstruktionen hittades av samma leverantör. 
Utförda beräkningar gjordes utefter tillverkaren SKF:s rekommendationer ur deras 
rullskruvskatalog6.    

Unika Lösningar 

                                                
4 Storlek på kuggarna 
5 Del i mässan Days of Industry där ytterligare tre mässor ingick 
6 SKF Rollerskrews, Publication 4351 EN 2005
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Lösning G Kuggstång 
En lösning med kuggstänger som Alpha drives tidigare presenterat blev skrymmande 
och klumpig. Detta skulle blivit ytterligare ett problem då lösningen ska få plats 
mellan C-plåtarna.  

Lösning H Spårstyrning 
Tre olika typer av spårstyrning togs fram; en som  hyvlar utåt, en som hyvlar inåt samt 
en som hyvlar utåt men sedan återgår till sitt startläge. Det som skiljer dem åt är hur 
mycket kraft relativt slaglängd som åtgång från klipprörelsen. Spårstyrningen kom att 
kombinera länkarmar med lagrade knutpunkter för att uträtta hyvelarbetet.

Lösning M Dragande gasfjädrar 
Lösningen innefattade två dragande gasfjädrar valdes att placeras där den 
ursprungliga hydraulcylindern var placerad. Att ha gasfjädrarna förspännda i sina 
arbetslägen innebar att motorn ej behövde ge tillhållskraft under hyvlel- och 
klipprocessen. Detta skulle isåfall medföra att motorn får en jämn belastning under 
arbetscykeln. Dock bör hänsyn tas till personsäkerheten vid backbyten eller liknade då 
klämrisk kan uppstå vid strömavbrott vilket kan medföra att motorns hållbroms7 inte 
fungerar. 
  
Efter samtal med Bors Automation & Tool AB under presentationen av ovanstående 
fakta beslutades att de slutliga lösningen skulle bestå av förslag E, G och M.  

5.1 Nya förutsättningar – Säkerhet 
Efter närmare eftertanke beslutade Bors Automation & Tool AB att dragande 
gasfjädrar innebar en uppenbar risk för personskador, vilket ändrade förutsättningarna 
för tillhållslösningen. Istället för dragande gasfjädrar fanns alternativ L med tryckade 
gasfjädrar eller använda en av de generella lösningarna t ex en kulskruv. Med hänsyn 
till den givna rambudgeten valdes dock alternativ L. 

5.2 Produktutkast och funktionsbeskrivning 
En profil placeras mellan backarna som går ihop då Rullskruven förflyttats sträckan 
Y1. Rullskruven som är monterad på Släde A trycker på Släde B via Gasfjädrarna. 
När den övre backen som sitter på Släde B når den undre backen på ramen börjar 
Gasfjädrarna att komprimeras och en tillhållskraft uppkommer. I detta skede börjar 
Släde A att röra sig i förhållande till Släde B då avståndet mellan dem minskar. Detta 
medför att Hyvelarmen som är sitter samman med Släde A rör sig inåt (horisontellt) 
och gör ett spår i profilen. Samtidigt som Hyvelarmen rör sig inåt fortsätter Släde A
neråt och Kniven når profilen. I detta skede har Hyvelarmen förflyttat sig tillräckligt 
mycket för att inte träffas av Kniven som klipper av profilen. När Kniven är i 
bottenläget stannar motorn och processen går baklänges tills den är i startläget där den 
stannar och profilen kan tas ut. Processen är då  
redo att starta om. Under bilaga 3 finns en skiss över produktutkastet med dess 
ingående detaljer. 

                                                
7 Elektromagnetisk broms 
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5.3 Detaljkonstruktion 
För att underlätta beskrivningen av Bors E 23 arbetsgång redovisas de olika 
momenten i den ordningsföljd som maskinen utför under en arbetscykel. 
Beräkningarna finns i bilaga 4.

5.3.1 Tillhåll 
Det största avståndet mellan backarna på Bors HYD 23 är 31,5mm vilket blev 
dimensionerande för vårt tillhåll. Detta blir det avståndet som måste avklaras innan 
tillhållskraften uppstår och hyvlingen kan påbörjas. Gasfjädrarna illustreras i gult. 
Sammanställningsritning över de ingående delarna i tillhållet finns i bilaga 9.3.

    
Figur 10; Tillhåll start    Figur 11; Tillhåll klart 

5.3.2 Hyvling 
För att hyvlingen ska avklaras krävs en hyvlekraft enligt kravspecifikation på 1 ton. 
Bors Automation & Tool AB har dock på pekat att denna siffra är i lägsta laget, därav 
beslutades att lägga en säkerhetsfaktor på 1,5 för att garantera en tillräcklig 
hyvlingskraft. För att komma fram till den minsta sträckan som hyveln behöver röra 
sig för att inte bli träffad av kniven, gjordes tester i 3D-modellen vilket gav en minsta 
sträcka på 58mm. För att få hyveln att röra sig sträckan 58 mm med hjälp av en 
minimal tillskott på den vertikala rörelsen gjordes olika beräkningar för att ta fram de 
optimala vinklarna på länkarmarna. Resultatet blev en hyvlingskraft på 15 kN som 
kräver maximalt 18,6 kN och sträckan 72 mm från den vertikala rörelsen. Efter 
kontroll i 3D-modellen fick dessa värden justeras för att passa den övriga 
konstruktionen. Hyvelkraften blev dock oförändrad. Hyveln illustreras i blått. 
Sammanställningsritning över de ingående delarna i hyvlingen finns i bilaga 9.3.

                   
Figur 12; Hyvling start    Figur 13; Hyvling klart 
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5.3.3 Klippning 
Klippet består av huvudsakligen av samma vertikala rörelse som för HYD 23:an, dock 
är hydraulcylindern utbytt mot en rullskruv. Slaglängden och kraften för klipprörelsen 
fick anpassa för att klara driva tillhållet samt hyvlingen. Detta har medfört att 
kraftåtgången blir som högst 78 kN och slaglängden 147,5 mm. Kniven illustreras i 
rött. 
Sammanställningsritning över de ingående delarna i klipprörelsen finns i bilaga 9.3.

    
Figur 14; Klipp start    Figur 15; Klipp klart 

Utifrån detta får vi följande dimensioneringsunderlag. För övriga värden, se bilaga 
4.1 &  bilaga 4.7. 

Gasfjäderlängd   Sv= 116 mm 
Länkarmsresultant   Rmax = 24 kN 
Maximal rullskruvskraft  Fmax= 78 kN 

5.3.4 FEM-beräkning 
För att kontrollera de spänningar som uppstår under belastning utfördes FE-analyser 
på olika delar av konstruktionen. Analyserna utföres med hjälp av FEM-modulen 
Generative Structural Analysis i Catia V5R16. 
Resultatet av FE-analysen blev att inga större spänningar uppstår i konstruktionen, 
trots förändringarna. Resultatet finns i bilaga 4.2.

5.3.5 Spånavledning 
På dagens Bors HYD 23 skjuts spånan som uppstår under hyvlingen ut framtill på 
maskinen, men i vårt fall kommer hyvlingen att ske inåt vilket medför att någon form 
av spånavledning krävs. Spånorna kan annars samlas vid maskinens rörliga delar 
vilket kan försämmra maskinens funktion. Problemet löstes genom ett vertikalt spår i 
bakkant på detaljen överbacksupport8, där spånavledning kan ske. Spånorna leds ner 
under maskinen där de sammlas upp. De spånor som uppstår i sammband med klippet 
faller likt dagens lösning ner genom backarna.  

                                                
8 Ritning nr A3-230-010-1 
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5.4 Komponentval 
Komponentvalen är arrangerade i den ordning de är dimensionerade. Följande 
beskrivning av krav på komponenten gäller. P, Produktkrav. O, Omgivningens krav. 
E, ekonomiska krav.  

5.4.1 Komponentval - Gasfjädrar 

Gasfjäderns funktion är att utöva ett tryck på backarna för att profilen inte skall 
roterar under hyvelrörelsen. Fyra gasfjädrar placerades symmetriskt runt kniven för 
minskad snedbelastning vilket kan minska livslängden på både gasfjädrarna och 
rullskruven.  

Figur 16; Belastningsfall, Gasfjäder 

Gasfjädrarna  skall ha en initialkraft på minst 20 kN     P1 
Gasfjädrarna  skall ha en kraftökning på max 10 kN     P1 
Gasfjädrarna  skall ha en slaglängd på minst 116 mm    P1 
Gasfjädrarna  skall ha en livslängd på minst 1milj cykler    P1 
Gasfjädrarna  skall vara stöt- och beröringssäkert     O1 
Gasfjädrarna  skall klara en kolvhastighet på 0.10 m/s     P1 
Gasfjädrarna  skall ej kosta mer än 10 000 Kr      E1 
  

  Tillverkare Modell Initialkraft [daN] Kraftökning [%] Pris / styck 
A. Dadco L.500.125 500 35 2450 

B. Special Springs SC500-125 470 33 2060 

C. Kaller K.500.125 490 40 2050 
 Figur 17; Alternativa gasfjädrar 

Vi valde Special springs SC-500-125 gasdämpare för att de klar de uppsatta kraven 
och att Bors Automation & Tool AB redan har den svenska generalagenten som 
underleverantör. Bors Automation & Tool AB har tidigare använt gasfjädrar från 
Specialsprings med bra resultat. Tillsammans har de fyra gasfjädrarna en initialkraft9

på ca 2 ton, vilket blir den minsta tillhållskraften. Maxkraften kommer att uppstå till 
ca 2.8 ton i slutet av klippet. Specifikation för den valda gasdämparen finns under 
bilaga 5.1.

                                                
9 Kraft ”i början” av slaglängden 
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5.4.2 Komponentval – Kul/Rullskruv 

Kulskruven har som uppgift att förflytta den kraft som åtgår att klippa en profil.  

  
      Figur 18; Belastningsfall, Rullskruv

Kulskruven skall klara den antagna belastningen     P1 
Kulskruven skall ha en livslängd på minst 8 år     P2 
Kulskruven skall klara ett varvtal på minst 2000 rpm    P3 
Kulskruven skall ha inbyggnadsmått under kriven infästning   P4 
Kulskruven skall klara verkstadsmiljö      O1 
Kulskruven får kosta maximalt 25000 kr      E1 

  Tillverkare Modell 
Ca 
[kN] 

Stigning 
[mm] 

D 
[mm] 

Livslängd 
[år] 

A. SKF SX 63x10 R 91,7 10 63 16,7 

B. SKF SRF 30x6 R 90,45 6 30 11,1 
Figur 19; Alternativa Kul/Rullskruvar 

Båda alternativen uppfyllde ställda krav dock blev inbyggnadsmåtten för kulskruven 
för stora med tanke på att muttern och lagerenheten blir större. 

Specifikation för den valda rullskruven finns under bilaga 5.2 samt beräkningar under 
bilaga 4.3. 
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5.4.3 Komponentval - Transmission 

För att driva en kulskruv med en servomotor behövs en transmission. Denna var i vårt 
fall relativt enkelt på grund av de två parallella vertikalaxlarna som ska förbindas 
horisontellt. Servomotorn är mycket känsliga för glapp och därför bör transmissionen 
monteras med ett KP-förband10. 

    Figur 20; Belastningsfall, Transmission 

Transmissionen skall klara en kalkyleffekt på minst 20 kW    P1 
Transmissionen skall klara minst 100 Nm i momentöverförin   P1 
Transmissionen skall verkningsgrad över 95%     P1 
Transmissionen skall vara underhållsfri      P1 
Transmissionen skall klara ett varvtal på minst 4000 rpm     P1 
Transmissionen skall klara av industrimiljö inomhus     O1 
Transmissionen för ej kosta mer än 2000 kr      E1 
  

  Transmissionstyp   

A. Kedjedrift 
B. Vinkelväxlar  
C. Remdrift 

Vinkelväxlar är inte ekonomiskt försvarbara i förhållande till remtransmission och 
kedjetransmission. Ofta används vinkelväxlar i skrymmande utrymmen och när lite 
högre utväxlingar krävs. En kedjetransmission kräver ett ständigt underhåll i form av 
smörjning och klarar inte lika höga hastigheter som motsvarande remtransmission. 
Detta kan kombineras med det smörjsystem som används i dag. Vi valde att använda 
remtransmission. Remtransmissionen uppfyller alla de uppställda kraven för 
transmissionen. Vi valde en kuggrem från OEM med STS-profil11 vilket medför att 
överkuggningsrisken minimeras. Priset på en rem och två remhjul som behövs för en 
komplett remtransmission ligger på ca 1200 kr. I figur 21 är olika 
utväxlingsförhållande för transmissionen listade. 

                                                
10  Krymp & Press förband 
11 Se bilaga 5.3 
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Vridmoment, Nm***

Utväxling* Varvtal, Rpm** F=80kN F=50kN 

1;1 1330 91 57 

1;1,5 1995 60,7 38 

1;2 2660 45,5 28,5 

1;2,5 3325 36,4 22,8 

1;3 3990 30,3 19 
* Avser remtransmission 

** Varvtal på motoraxeln 

*** Avser rullskruv med stigningen Ph=6mm, se bilaga 4.3 
Figur 21; Olika utväxlingsförhållanden 

Specifikationen av vald kuggrem finns under bilaga 5.3 samt beräkningar under 
bilaga 4.4.
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5.4.4 Komponentval - Spårstyrning 

Spårstyrningens uppgift är att styra hyvelmekanismen och överföra det vridande 
momentet som uppstår in i ramen på Bors E 23. Den måste kunna rulla i spåret och 
uppta de krafter som uppstår med god livslängd. 

Spårstyrningen skall klara den antagna belastningen     P1 
Spårstyrningen skall ha en livslängd på minst 5 år     P2 
Spårstyrningen ska kunna rulla i spåret med låg friktion    P3 
Spårstyrningen ska ha ett litet inbyggnadsmått     P4 
Spårstyrningen skall vara underhållsfri      P5 
Spårstyrningen skall bestå av standardkomponenter     E1 

  
Leverntör/ 
Tillverkare Typ 

Bärighet, 
dynamisk 

[kN] 
Ytterdim 

[mm] 
Innerdim 

[mm] 

A. SKF Rullager 5,4 30 10 

B. SKF 
Lörullar, 
Sfäriska 7,15 32 10 

C. INA 
Löprullar, 
Cylindriska 9,5 30 10 

D. INA 
Löprullar, 
Sfäriska 6,8 32 10 

E. 
Egen 

tillverkning Solid axel * 30  

 * Uppskattningsvis betydligt högre än de andra alternativen, redovisas därför 
ej 

Figur 22; Alternativa förslag till spårstyrning 

Ett vanligt rullager är inte gjort för att ta upp radiella krafter utan lagerhus. 
Ytterringen på rullager är relativt tunn och deformation som uppstår när rullagret 
belastas kan medföra att lagret slits ut i förtid. Löprullar är anpassade för att ta upp 
radiell kraft utan lagerhus. De har en betydligt tjockare ytterring som dessutom är 
bomberad12 på mantelytan. 

Specifikationer för den valda löprullern finns i bilaga 5.4 samt beräkningar under 
bilaga 4.5.

                                                
12 Ytbehandling som innebär att tryckspänningar byggs in för lagret ska kunna ta upp större laster 
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5.4.5 Komponentval - Lager 

Hyvlingens konstruktion medför att lagring till hyveln samt länkarmarnas leder 
behövs för att inte glapp och onödig friktion ska uppstå.   

Figur 23; Belastningsfall, Lager 

Lagring skall klara en belastning på minst 25 kN     P1 
Lagring skall vara så glapp lägre än 0.5mm      P1 
Lagring skall ha en friktion lägre än 0.1my      P1
Lagring skall vara underhållsfri       P1 
Lagring skall klara minst 0.102 mm/s       P1 
Lagring skall klara av industrimiljö inomhus      O1 
Lagringen får ej kosta mer än 1000kr       E1 

Alternativ 
  Lager typ   
A. Kullager  
B. Glidlager  
C. Stål mot stål  

Johnson Metall beskriver för och nackdelar med kul- och glidlager enligt följande. 

  Kullager Glidlager

Underhåll + - 

Vibrationer - + 

Pendelrörelse - + 

Inbyggnadsmått - + 

Känsliga för korrosion - (+) 

Temperaturkänslighet (+) + 

Startfriktion + - 

Ljudnivå - + 

Kostnad - + 

Vikt - + 
Figur 24; Jämförelse Kul-/Glidlager 
    

Vi valde att i första hand lösa lagerproblemet med hjälp av glidlager. Vi beslutade att 
använda stål mot stål med smörjning som alternativ lösning vilket i sig är en form av 
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glidlager. Glidlager var ett lämpligt alternativ till länkarmarna tack vare de små 
inbyggnadsmåtten och att de passar vår applikation som kan liknas vid en 
pendelrörelse. På dagens maskin finns det ett smörjsystem som förser kniv och 
hyvelverktygen med smörjning. Detta system kan användas till att förse glidlagerna 
med extern smörjning. Kontakt togs med Johnson Metall AB i Örebro för att välja 
lämplig glidlager typ. FRIMET är ett självsmörjande glidlager med glidyta av PTFE13

vilket motverkar stick-slip effekten14. Enligt ett test hade ett av denna typ hade med 
belastningsfall liknande vårt uppnått en livslängd på minst 6 år (600 000 cykler) med 
högre belastning än vad som krävs av våran applikation.  
   
Specifikation på valt glidlager finns under bilaga 5.5 samt beräkningar under bilaga 
4.6. 

                                                
13 Teflon 
14 Innebär att friktionen är högre i startläget än under rörelsen 
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5.4.6 Komponentval - Servomotor 

Drivkällan till vår konstruktion skulle enligt kriterieuppställningen bestå av en 
servomotor15. Dess uppgift är att driva rullskruven som utför maskinens arbete. Den 
sammankopplas med rullskruven via den valda transmissionen. 

Motorn skall vara en servomotor       P1 
Motorn skall klara ett maximalt moment på 100 Nm 16    P2 
Motorn skall kunna avge en kraft på 78kN      P3 
Motorn skall ha en absolutgivare       P4 
Motorn skall inte ha större arbetseffekt än 7,5 kW     P5 
Motorn skall kunna köras med remdrift      P6 
Motorn skall ha en hållbroms        P7 
Motorn skall tåla normal verkstadsmiljö      O1 
Motorn får inte kosta mer än 25000 kr      E1 

  
Leverntör 

/Tillverkare Typ 

Nom. 
Vridmoment 

[Nm] 

Max. 
Vridmoment 

[Nm] 

Max. 
Varvtal 
[rpm] 

Ca pris 
[exkl. 

moms]

A. Östergrens Servomotor 40 136 3000 29400

B. SEW Servomotor 45 158 4500 20900

C. Lust 
Asynkron-
motor 

40 130 1500 25000

D.
Bosch-
Rexroth Servomotor 38 148 3500 19000

Figur 25; Alternativa motorer 

Samtliga förslagna motorer uppfyller kraven på vridmoment, vilket är det viktigaste 
kravet. Däremot har förslag C. bara ett maximalt varvtal på 1500 rpm vilket innebär 
att motorn skulle behöva växlas upp för nå samma hastigheter på rullskruven som de 
övriga motorerna. Detta innebär att den kommer att få ett minskat vridmoment som 
resultat. Alternativ C. är en asynkronmotor17 vilken är den vanligaste elmotortypen. 
En asynkronmotor är generellt billig att tillverka men har betydligt sämre 
positioneringsnoggranhet jämfört med en servomotor, samtidigt som de ofta är 
mycket tyngre. En asynkronmotor saknar även absolutgivare 18. Kravet på en 
servomotor och absolutgivare gör att alternativ C försvinner, men även den större 
vikten är en bidragande faktor. Alternativ A från Östergrens är det dyraste alternativet 
och klarar inte krav E1, därför tas det alternativet också bort. De kvarvarande 
alternativen B och D är snarlika i prestranda och pris, men Bors Automation & Tool 
AB tidigare sammarbete med Bosch-Rexroth gör att alternativ D väljs.  

                                                
15 Elmotor med permanentmagneter i dess rotor iställert för lindning 
16 Beräknat med utväxling 1:1 
17 Elmotor med lindning i både dess stator och rotor 
18 Optisk givare som anger motoraxelns position  
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Bosch-Rexroth har i skriften Servosystem i praktiken angivit följande 
användningsområden samt fördelar med ett servomotorsystem, som alla passar väl i 
på den aktuella applikationen.  

Servomotorsystem 

Positionering med varierande och stora laster 

Positionering där kraft och läge kombineras 

Positionering med höga hastigheter 

Positionering med återkoppling 

Används med fördel i följande applikationer 

Robotar 

Valsverk 

Verktygsmaskiner 

Tryckpressar 

Optimering av servomotorn 
Ett servosystem är en komplicerad sammansättning av komponenter som måste kunna 
samverka. Tyvärr var det inte möjligt för oss att få den kunskap som krävs för att 
optimera ett komplett servosystem under detta examensarbete, samtidigt som ingen 
direkt erfarenhet fanns hos någon av oss. Ett försök gjordes ändå att optimera 
servomotor med hjälp av Bosch-Rexroths dimensionsprogram, Indrasize19. I Indrasize 
fördes våra framräknade parametrar20 in, och ut kom konfigurationer på servosystem 
som passade indatan. Indrasize räknar själv ut de driftspunkter och vridmoment som 
krävs, samt visar effektbehovet för att utföra det önskade arbetet med det valda 
systemet. Resultatet av vårt första försök visas nedan.  

Figur 26; Försök till dimensionering med Indrasize 

Diagramet visar driftpunkterna (Vit punkt) i vårt system, effektivt vridmoment/varvtal 
(Röd punkt), kontinuerligt vridmoment21(Röd linje), intermittent vridmoment22(Grön 
linje) samt maximalt vridmoment23(Blå linje). 

                                                
19 Indrasize 03V11 – Software for Sizing Drives 
20 Se bilaga 4
21 Vridmoment som motorn kan ge utan avbrott 
22 Vridmoment som motorn kan ge under en kortare tid 
23 Vridmoment som motorn maximalt kan prestera 
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Indrasize räknade ut att ett maximalt vridmoment på ca 55 Nm kommer att behövas 
för att driva vår rullskruv. Motorn som vi valde har ett maximalt vridmoment på 148 
Nm vilket är mer än vad som tydligen krävs. För att få reda på om vårt motorval 
stämde eller om en optimering kunde göras kontaktades Magnus Månsson, 
försäljningchef Bosch-Rexroth. Han hade tidigare haft kontakt med Bors Automation 
& Tool AB i ett liknande projekt och är mycket kunnig på servosystem. Magnus 
förklarade grunderna i hur ett servosystem fungerar och bad oss ta kontakt med Jonas 
Coltén, försäljningsingenjör på Bosch-Rexroth, Helsingborg. En schematisk skiss 
över ett servosystem finns i bilaga 5.6.

Ihop med Jonas Coltén gick vi igenom programmet Indrasize och vårt motorval. Han 
konstaterade att vårt val skulle fungera men var en aning överdimensionerat och 
därför onödigt dyrt. Genom att utnyttja en motors intermittenta vridmoment (generellt 
under max 0,4 s) blev resultatet en mindre motor som bara använder det höga 
vridmomentet under en kort stund. Hänsyn togs även till att motorn får en vilotid 
mellan arbetscyklerna24 vilket medför motorns effetktiva vridmomentet under hela 
cykeln blir betydlig lägre. Jonas Coltén rekomenderade oss till att ändra utväxlingen 
till 1:2 istället för 1:1,5 för att utnyttja motorns egenskaper bättre.  

Resultatet av optimeringen av motorn blev en betydligt mindre motor med ett 
maximat vridmoment på 84 Nm. Även en mindre servoförstärkare25 kunde användas, 
vilket gjorde stor inverkan på priset. En specifikation på det nya servosystemet finns 
under bilaga 5.7. 

  Figur 27; Optimerad motorprofil 

                                                
24 Se bilaga 7 
25 Servosystemets kraftkälla, även kallat drivsteg 
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5.4.7 Komponentval - Mätsystem 

Eftersom den aktuella konstruktionen består av olika rörliga delar måste det finnas ett 
system för mätning av var de olika delarna befinner sig. Som nämnts tidigare har den 
valda servomotorn en inbyggd absolutgivare som håller reda på var motoraxeln 
befinner sig. Denna funktion fungerar enbart på ”halva” vår konstruktion eftersom 
servomotorn enbart indirekt kontrollerar tillhållets position genom gasfjädrarna. Detta 
innebär att absolutgivaren inte kan hålla reda på i vilket läge backarna befinner sig, 
eller om något befinner sig emellan dem. Om något kläms mellan backarna kommer 
de inte att gå ihop tillräckligt för att hyveln ska kunna snitta profilen, vilket kommer 
att påverka klippresultatet negativt. Som en följd av att backarna inte går ihop kan 
också ett vridmoment uppstå kring linjärstyrningen vilket inte är önskvärt då det kan 
skada maskinen. För att undvika att maskinen startar om backarna inte är ihop behövs 
därför ett system för att kontrollera att detta. 

Mätsystemet skall ha en hög repeterbarhet (minst 50µm)    P1 
Mätsystemet skall ha bättre noggranhet än 500µm     P2 
Mätsystemet skall vara stöt- och beröringssäkert     O1 

  Mätsystemstyp       

A. Induktiva givare    

B. Optiska givare    

C. Integrerat mätsystem i kulskenstyrningen, IMS26

Induktiva givare används flitigt av Bors Automation & Tool AB i nuläget vilket gör 
dem billiga och driftsäkra, Men ger inte den noggrannhet som behövs. Optiska givare 
har högre noggranhet än de induktiva men eftersom de kommer att placeras nära 
backarna finns en risk att spånor mm fastnar på dess lins och funktionaliteten minskar. 
Både de induktiva och optiska givarna är även relativt känsliga för berörning och 
stötar vilket gör att valet av mätsystem faller på den integrerade mätsystemt (IMS) 
från Bosch-Rexroth AB. Även Bors Automation & Tool AB tycker att detta system 
verkar intressant eftersom det är relativt nytt system som går att integrera med den 
befintliga kulskensstyrningen. Eftersom givaren till mätsystemet placeras på en av 
åkvagnarna är systemet helt skyddat från yttre påverkan och noggrannheten och 
repeterbarheten är överlägsen de andra alternativen. Ett IM-system är 
ihopkopplingsbart med styrenheten för servomotorn (PLC), vilket innebär att systemet 
hela tiden kan ha kontroll på vad som händer i maskinen. Detta innebär i teorin att 
systemet kan upptäcka om något blockerar backarna och stanna maskinen innan 
hyveln utför sitt arbete. 

Specifikationer för IM-systemet finns i bilaga 5.8. 

                                                
26 Integrated Measuring System 
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5.5 FMEA 

För att ta reda på potentiella konstruktionsproblem användes en konstruktions-FMEA, 
Feleffektsanalys. Syftet för en FMEA är att undersöka risken för fel redan i 
konstruktionsstadiet. I vår FMEA har vi listat ett par av de potentiella fel som kan 
uppstå under konstruktion samt drift av Bors E 23. Analysen går ut på att hitta de fel 
som ger de största effekterna om de uppstår. I analysen har vi valt att rekommendera 
en åtgärd för alla fel som uppnår en risk på över 50. 

Den utförda feleffektanalysen ligger under bilaga 6.
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6. Tillverkningskonstruktion 

Fortlöpnader genom princip och framförallt primärkonstruktionen har anpassaning av  
konstruktion gjorts så att detaljerna i stösta möjliga utsträckning ska kunna tillverkas 
hos BORS. Detta medför att tillverkningsdelen redan till största del är avklarad.  
Det enda som Bors Automation & Tool AB saknar möjlighet att utföra är 
iläggsplattorna till spårstyrningen. Dessa ska först bearbetas på Bors Automation & 
Tool AB, för att sedan skickas till Värnamo Stålservice för vakuumhärdning.  

6.1 Skärande bearbetning 
Alla detaljer som ska genomgå skärande berarbetning i form av fräsning, svarvning, 
borrning samt gängning är genomgående av Uddeholms verktygsstål UDH1127, vilket 
har goda egenskaper vid skärande bearbetning. Undantaget är dock iläggsplattorna 
som skall tillverkas av härdstålet Rigor28. All montering samt provning kommer att 
ske hos Bors Automation & Tool AB. 

6.2 Vakuumhärdning 
Vakuumhärdning är en modern härdningsmetod som används med fördel då hög 
ytfinhet samt låg formändring eftersträvas. Efter härdningen behövs ingen bearbetning 
av iläggsplattorna eftersom formändringen på detaljen handlar om tiondelar29. 
Metoden går ut på att eliminera alla föroreningar på stålets yta. Vakuumhärdning är 
även en miljövänlig metod vilket går hand i hand med projektet. Företaget Värnamo 
Stålservice AB kan utföra vakuumhärdningen för 530 kr enligt bilaga 7.5.

6.3 Programmering av styrsystemet 
Eftersom servosystemet levereras i lösa komponenter har ingen förprogramering av 
styrsystemet utförts. Programeringen får enbart utföras av personal certifierad av 
Bosch-Rexroth. Eftersom ett servosystem är helt digitalt kan programeringen sparas 
för att sedan kopieras till nästa enhet via PLC:n, som har en minneskortläsare.     

6.4 Driftkostnader 
Driftkostnaderna uppskattades bli låga tack vare att Bors E 23 förväntas bli mer 
energisnål jämfört med dagens Bors HYD 23. Elkostnaderna för att bearbeta 100 000 
detaljer30 beräknades bli ca 200 kr31. På grund av smörjsystemet kommer även en viss 
mängd olja att gå åt, men mängden förväntas bli lika som hos Bors HYD 23.  

6.5 Kostandskalkyl 
För att uppskatta tillverningskostanden för Bors E 23 har olika kostnadsposter 
sammanställts. Kostnadsposterna är i några fall uppskattade medan andra är baserade 
på offerter från leverantörer. Kostnadskalkylen i sin helhet finns i bilaga 8.  

                                                
27 Motsvarar SS-1650 
28 Motsvarar SS-2260 
29 Leif Salmien, Värnamo Stålservice 
30 Uppskattad maximal årsproduktion 
31 Baserat på 75 öre/(kW/h) 
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6.6 Slutgiltig konstruktion 
Den slutgiltiga konstruktionen finns i sammanställningsritning nr A3S-300-010-1 till 
AS3-300-070-1 under bilaga 9.3. Övriga detaljritningar finns i bilaga 9.2.
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7. Validering mot kravspecifikation 

Generella kriterier        Uppfylld 
• Servomotorer       K JA 
• Cykeltid 3 sek       K JA 
• Originalbackar och verktyg ska användas   K JA 
• Möjlighet att kunna tillverka detaljer inom företaget  Ö NEJ 
• Servicevänlig konstruktion     Ö JA 

  
Specifika kriterier 

• Hyvlingskraft 1 ton       K JA 
• Klippkraft 5 ton      K JA 
• Tillhållarkraft 2 ton       K JA 
• En drivkälla       Ö JA 

Ekonomiska kriterier 
• Rambudget eldrift 85 000 SEK     Ö NEJ 

K = Krav 
Ö = Önskemål   

Alla krav som ställts på Bors E 23 är i dagsläget uppfyllda. De önsklemål som 
däremot ej uppnåts är enligt ovan möjligheten att tillverka alla detaljer inom företaget 
samt rambudgeten. Detta har diskuterats med Bors Automation & Tool AB som har 
accepterat att dessa önskemål ej är uppfyllda eftersom det endast var en mindre detalj 
som ej kunde tillverkas, samt att kostnadskalkylen låg under 100000 kr.   
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8. Resultat

Resultatet av detta examensarbete är ett tillverkningsunderlag för Bors E 23. I 
rapporten konstaterades att det är möjligt att konstruera en typisk 
hydrauliktillämpning, med energieffektiv servoteknik.   

Med hjälp av Bosch-Rexroths dimensioneringsprogram Indrasize togs den 
genomsnittliga effektförbrukningen för en arbetscykel på 12 sekunder fram. Effekten 
visade sig sluta på ca 0,7 kW vilket är mindre än en normal dammsugare. Detta kan 
jämföras med dagens 4 kW32 för samma cykel. Det betyder att Bors E 23 enbart 
kräver 18 % av den effekt som Bors HYD 23 gör i dagsläget. För att få en mer exakt 
uppgift på Bors HYD 23 effektbehov bör en uppmätning av elförbrukningen göras.  
En stor del av Bors E 23 lägre effektbehov är till följd av att tomgångsförlusterna i 
hydraulsystemt elimierats och att motorn enbart behöver arbeta under 25 % av en 
arbetscykel. Med dagen stigande elpriser kan denna aspekt bli mycket aktuell i 
framtiden. 

  Figur 28; Diagram över effektförbrukning 

Ur kostnadssynpunkt blev Bors E 23 13% dyrare att framställa jämfört med Bors 
HYD 23. Priset ökade med 49594 kronor vilket kompenseras med ett ökat mervärde i 
och med de positiva miljöaspekterna.   

På ett stryrelsemöte hos Bors Automation & Tool AB togs nyligen beslutet att under 
hösten 2007 bygga en fungerande prototyp av Bors E 23. 

                                                
32 Siffra framtagen i diskussion med BORS 
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9. Diskussion

Synen på energiförbrukning har ökat mycket de senaste åren, inte minst på grund av 
den rådande klimatfrågan. Många av de stora företagen har under längre tid utvecklat 
produktionen för att bli så energieffektiv som möjligt, vilket ofta syns i tidningen Ny 
Teknik och övrig facklitteratur. Allt större krav på energiförbrukning och 
miljömedveten produktion ställs därför på underleverantörer av såväl produkter som 
maskiner. Vad många underleverantörer gjort för att nå högre krav på den egna 
produktionen är att bl a förbättra flöden i deras befintliga produktionsanläggningar 
med hjälp av olika kvalitetsverktyg och Lean Production, utan att kombinera med ny 
teknik som dessutom kunnat sänka energiförbrukningen. Idag har däremot synen på 
produktionsutveckling ändrats från att enbart se till produkten mot att även fokusera 
på hur produkten produceras. Denna fråga har blivit mer aktuell i samband med att 
fler företag blir ISO 1400133 certifierade. Eventuellt är vi i början av ett teknikskifte 
där den energikrävande pneumatiken och hydrauliken kommer att ersättas av mer 
energisnål elektromekanik. 
  
De resultat som kommit fram i detta arbete är baserat på uppgifter från BORS vilket 
medför att detta inte är en allomfattande bild av hur energiförbrukningen kan sänkas 
för varje tillämpning. Mycket finns att ta hänsyn till varvid varje tillämpning är unik. 
Ett generellt antagande är dock att hydraulik ofta kommer att vara mer energikrävande 
än dess elektriska motsvararenhet, förutsatt att en sådan finns.  
De siffror på energiförbrukning som redovisats för den hydrauliska lösningen är 
däremot inte helt korrekta eftersom det saknas en uppmätt förbrukning samt att våra 
siffror enbart är estimerade. För att få en mer exakt jämförelse de två metoderna 
emellan krävs därför att Bors Automation & Tool AB mäter upp energiförbrukningen 
med ett mätinstrument.  
Även om energiförbrukningen för Bors E 23 minskat drastiskt emot Bors HYD 23 är 
minskningen i kronor inte speciellt stor. Ur ett försäljningsperspektiv lär den 
minskade energikostnaden inte få kunder att välja E 23, då skillnaden i inköpspris 
motverkar. Däremot kommer tekniken med största sannolikhet bli mindre kostsam 
med tiden. I det avseendet kan utvecklingen av Bors E 23 bidra med en hel del, då 
tekniken kan komma att tillämpas på företagets större maskiner, vilket kan leda till 
större summor i minskade elkostnader för kunden.  

                                                
33 Miljöcertifiering enligt ISO standard 



Johan Karlsson 
Andreas Ljung 
2007-05-31 

32 

10. Fortsatt arbete 
Vi anser att detta examensarbete är relativt omfattande där vi redogjort för en stor del 
av hur Bors E 23 kan komma att fungera. Trots detta finns faktorer som inte kan 
räknas fram, utan kräver tester för att verifieras. Eftersom ingen tid funnits att 
tillverka en prototyp under vårt examensarbete, har det inte varit möjligt att utföra 
dessa tester. Livslängder på maskinens ingående delar är ett tydligt exempel där 
skillnaden mellan teoretiska och verkliga värden kan vara stora och enbart kan prövas 
via tester. Nedan finns en lista på saker som bör ses över för att få en bra slutprodukt. 

• Fästelement  
• Fortsatt beräkning av ingående detaljer 
• Momentupptagning kring Släde A 
• Ytterliggare motoroptimering  
• CE-märkning 
• Prototypframtagning 
• Återgången av hyveln 
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