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Förord 
Följande rapport är resultatet av mitt examensarbete i maskinteknik, som har 
utförts i samarbete med Koenigsegg Automotive AB. Examensarbetet är den 
avslutande delen av en treårig högskoleutbildning. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Koenigsegg Automotive AB, som 
utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande sportbilar. Företaget erbjuder fälgar 
tillverkade helt i kolfiberkomposit, som ger betydande viktbesparingar i 
jämförelse med traditionella metallfälgar. 

Efter tillverkningen kräver fälgarna viss bearbetning vid anläggningsytan mellan 
fälg och däck. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka möjligheten att 
utföra bearbetningen av fälgarna in-house i Ängelholm, och målet har varit att 
konstruera en maskin för detta ändamål. 

Projektet inleddes med en litteratursökning, där svårigheter och möjligheter 
gällande bearbetning av kolfiberkompositer undersöktes. Till följd av de 
undersökningar som gjordes, valdes bearbetningsmetoden svarvfräsning och ett 
antal konstuktionskoncept genererades. Genom ett antal utvärderingar utvecklades 
ett speciellt koncept vidare till ett komplett produktförslag. 

Produktförslaget är komplett med analyser, beräkningar samt 
tillverkningsunderlag, som ger uppdragsgivaren bättre insikt i sina möjligheter. 
Även underlag som tillåter en framtida CE-märkning har tagits fram. Projektet har 
följt Fredy Olssons konstruktionsmetod.    
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Abstract 
The following thesis has been performed in cooperation with Koenigsegg 
Automotive AB, which develops, manufactures and sells high-performance sports 
cars. Koenigsegg offers rims made completely from carbon fiber composite, 
which yields substantial benefits in stiffness and weight compared to their 
traditional metal counterparts. 

After the manufacturing of the rims, some trimming is necessary in the contact 
surface between rim and tire. The purpose of this thesis has been to examine the 
possibility of performing the necessary trimming in-house in Ängelholm, by 
designing a special tool.  

The project began with a literature study, where possibilities and difficulties of 
machining carbon fiber composites were examined. As a result of the study, the 
manufacturing process turn-milling was chosen, and a number of concepts were 
generated. Through a series of evaluations, one concept was further developed to 
a final product. 

The suggested product is complete with calculations, analyses and drawings, 
which gives Koenigsegg a better insight of future possibilities. A solid foundation 
for future CE-marking has also been produced. The project has followed Fredy 
Olssons methods of Engineering Design. 
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Terminologi 
CAD Computer Aided Design 

Datorstödd ritning och konstruktion 
CE Conformité Européenne  

”i överensstämmelse med EG-direktiven” 
CERMET Kompositmaterial bestående av keramer och metaller 

CFRP Carbon Fiber Reinforced Polymer/Plastic 
Komposit bestående av kolfiberarmerad plast/polymer 

CNC Computer Numerical Control 
Elektroniskt styrsystem för numerisk styrning av verkstadsmaskiner 

CVD Chemical Vapor Deposition 
Kemisk metod för att belägga bland annat verktyg 

DM Dry Machining  
Bearbetning utan skär-/kylvätska. 

EMC Electromagnetic Compatibility 
Elektromagnetisk Kompatibilitet, direktiv 2004/108/EC 

FRP Fiber Reinforced Polymer/Plastic  
Komposit bestående av fiberarmerad plast/polymer. 

HM Hard Metal 
Hårdmetall, verktygsmaterial 

HSS High Speed Steel 
Snabbstål, verktygsmaterial 

LVD Low Voltage Directive 
Lågspänningsdirektivet, 2006/95/EC 

PCBN Polycrystalline Cubic Boron Nitride 
Verktygsmaterial 

PCD Polycrystalline Diamond 
Syntetisk diamant 

PID Regulator inom reglerteknik, “proportionell, integrerande, deriverande” 

PLC Programmable Logic Controller 
Programmerbart styrsystem, används ofta inom industri 

PrePreg Kolfiberväv som förimpregnerats med exempelvis epoxi 

PVD Physical Vapor Deposition 
Metod för att belägga bland annat verktyg 

PWM Pulse Width Modulation 
Pulsbreddsmodulering, metod för att variera effekt/spänning 

NDM Near Dry Machining 
Bearbetning med begränsad användning av skär-/kylvärska 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Företagspresentation 
Koenigsegg Automotive AB konstruerar, tillverkar och säljer exklusiva sportbilar 
över hela världen, och de har sitt huvudkontor samt produktion i Valhall Park, 
Ängelholm. Företaget grundades 1994 av Christian von Koenigsegg, entreprenör 
och nuvarande VD för Koenigsegg. 

Företaget är världskänt för sina högpresterande bilar, och har flera världsrekord i 
ryggen. År 2014 introducerades modellen One:1, vars namn antyder ett 
vikt/effekt-förhållande på 1kg per hästkraft, vilket är unikt bland serieproducerade 
bilar. 

Ett av verktygen i den ständiga kampen mot högre prestanda hos sportbilar är 
viktminskning, och Koenigsegg presenterade år 2013 fälgar tillverkade helt i 
kolfiberkomposit. Detta ger en mycket låg vikt med bibehållen eller högre 
hållfasthet i jämförelse med traditionella gjutna eller smidda metallfälgar. 

1.2 Syfte och mål 
1.2.1 Problemdefinition 
Även om kolfiber är ett material med betydande fördelar i form av vikt, hållfasthet 
och utseende, är det också ett krävande material att bearbeta. Den inledande 
tillverkningsprocessen för fälgarna består av laminering med prepreg-material, 
samt härdning i autoklav.  

Efter slutförd härdning måste överflödigt kolfiberlaminat avlägsnas från fälgens 
anläggningsyta mot däcket, för att ge däcket en jämn yta att ligga an mot, samt ge 
ett homogent tvärsnitt hos fälgen. Om detta inte görs korrekt, riskerar luften i 
däcket att pysa ut genom ojämnheter, och dessutom kan obalans hos hjulet uppstå 
vilket kan skapa komfort- och säkerhetsproblem. 

För att uppnå en önskvärd profil lämnas fälgarna i dagsläget iväg till en mekanisk 
verkstad, som bearbetar dessa i en traditionell svarv. Detta har visat sig leda till 
vissa tidsmässiga och ekonomiska nackdelar, varför man nu vill undersöka 
möjligheten att bearbeta fälgarna in-house i Ängelholm. 

Problemet är således att bearbeta fälgar på ett sådant sätt att en önskvärd profil 
hos fälgen uppnås, utan att påverka materialegenskaperna hos resterande del av 
fälgen. Dessutom tillkommer vissa delproblem, såsom hur kolfiberdamm från 
bearbetningen ska hanteras. 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en maskin som tillåter 
uppdragsgivaren att bearbeta sina kolfiberfälgar in-house, för att uppnå en 
önskvärd profil. Resultatet ska vara repeterbart, och maskinen ska inte kräva 
några förkunskapskrav för att användas. 
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1.3 Avgränsningar 
Efter slutfört projekt ska komplett konstruktions- och tillverkningsunderlag 
överlämnas till uppdragsgivaren, som sedan kan välja att lämna iväg dessa för 
tillverkning. Utformning av styrsystem eller andra elektroniska komponenter är 
begränsade till komponentval, och eventuell funktionsbeskrivning.  

Underlag som möjliggör framtida CE-märkning för maskinen ska tas fram, men 
märkningen i sig kommer inte att genomföras. Detta är på grund av tidsmässiga 
hinder, och för att säkerställa att resterande delar av projektet inte kommer bli 
lidande.  
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2. Metod 
2.1 Metoddiskussion 
I inledningen av detta projekt genomfördes en undersökning av lämpliga metoder, 
inriktade på konstruktion och produktutveckling. Två metoder valdes ut och 
undersöktes på nära håll, The Mechanical Design Process, (Ullman 2010) samt 
Princip- och Primärkonstruktion, (Olsson 1995).  

De båda metoderna är väl beprövade, och har utbredd användning. 
Innehållsmässigt har The Mechanical Design Process av förklarliga skäl en något 
modernare tappning än Olssons metod, och fler stödverktyg är nämnda. 
Undertecknad kunde dock dra slutsatsen att de båda metoderna i stora drag följer 
samma grundläggande mönster, där konceptgenerering, utvärderingar och 
analyser är en del av arbetet.  

Till följd av resultatet från undersökningen föreföll det sig naturligt att välja den 
metod med mest praktisk erfarenhet sedan utbildningen, för att effektivt kunna 
påbörja konstruktionsarbetet. Den huvudsakliga metoden som använts för att driva 
detta projekt framåt är därför ”Principkonstruktion” samt ”Primärkonstruktion” 
av Fredy Olsson (1995).  

Metodens första fas, principkonstruktionen, är uppdelad i fem 
konstruktionsetapper. 

 
Metoden inleder med att produktdefinition genomförs. Här undersöks vad 
produktens användningsområde och uppgifter är, samt de delar som troligen 
kommer ingå. Man fastställer också var produkten kommer användas, och av vem. 
Dessutom ska interaktionen mellan människa och produkt klarläggas. 

I nästa konstruktionsetapp undersöks varför produkten tas fram – är det en helt ny 
produkt, eller en förbättring av en tidigare produkt? Bakomliggande behov och 
tidigare lösningar studeras. Här kan det också vara relevant att undersöka hur 
marknaden och konkurrenter ser ut. I denna fas utarbetas en kriterieuppställning, 

 

Figur 2-1: Konstuktionsetapper i Principkonstruktion 

•Produktdefinition

•Produktundersökning och kriterieuppställning

•Framtagning av produktförslag

•Utvärdering av produktförslag

•Presentation av valt produktförslag
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som beskriver vad som krävs och önskas från produkten. Här rangordnas och 
prioriteras det dessutom bland kriterier/önskemål. 
 
I den tredje fasen tas ett antal principlösningsförslag fram, som beskriver 
uppbyggnad och funktion hos produkten. Dessa presenteras som ritningar och 
eller text. Dessa produktförslag utvärderas och bedöms sedan mot 
kriterieuppställningen, för att sålla bort de mindre lämpade förslagen. 
 
Det förslag som finns kvar, och således är bäst lämpat för vidare utveckling, 
presenteras noggrant med skisser och beskrivningar. Detta förslag kommer sedan 
att utvecklas vidare i Primärkonstruktionen.  

Figur 2-2 beskriver hur förloppet i primärkonstruktion fortskrider. Arbetet inleds 
med ett produktutkast, som har förts vidare från principkonstruktionen. Här 
beskrivs hur produkten ska se ut och vilka delar som ingår.  

 
Vidare bestäms det vilka delar som finns sedan tidigare, och om dessa kan 
behandlas rutinmässigt eller måste undersökas noggrannare. Även för produkten 
unika detaljer kan finnas, och även dessa delas in efter huruvida de kan behandlas 
rutinmässigt eller kräver mer omsorgsfull undersökning. 

Resultatet av primärkonstruktionen blir en produktsammanställning, där 
konstruktionen presenteras i helhet och detalj. Produktsammanställningen 
utvärderas sedan mot kravspecifikationen, för att se till att dessa är uppfyllda. 

2.2 Metodologi i detta examensarbete 
Som ett komplement till metoderna som beskrivs av Olsson (1995) har CAD varit 
en tätt integrerad del i detta arbete. Enkla modeller skapades redan vid 
konceptgenereringen, för att bedöma rimlighet och lämplighet. Detta har visat sig 

P
ro

d
u

kt
u

tk
a

st

P
ro

d
u

kt
sa

m
m

a
n

st
ä

lln
in

g

Unika delar

Färdiga delar

Rutinbehandling

Specialbehandling

Rutinbehandling

Specialbehandling

Detaljkonstruktion

Komponentval

 
Figur 2-2: Arbetförlopp i Primärkonstruktion 
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vara mycket positivt då modifikationer längre fram i utvecklingsprocessen i stor 
grad kan undvikas, och således finns stora tidsbesparingar att hämta. 

För att på ett effektivt sätt kunna avgöra om ett koncept var rimligt för vidare 
utveckling, och om det vidareutvecklade konceptet lever upp till de 
hållfasthetsmässiga förväntningar, har ett antal konstruktionsanalyser i Catia V5 
genomförts med hjälp av arbetsbänken Generative Structural Analysis. 

2.3 Förberedelser och insamling av data 
I den mån det var möjligt kontaktades Koenigseggs leverantörer, för att undersöka 
hur den nuvarande bearbetningsprocessen såg ut, och vilka svårigheter som var 
förknippade med den. 
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3. Teoretisk referensram 
3.1 Bearbetning av kolfiberkompositer 
Huvudområdet för detta projekt är bearbetning av kolfiberkompositer, vilket är ett 
område som det ännu finns begränsat med litteratur inom. Genom en grundlig 
litteraturstudie upptäcktes dock tre verk med speciell inriktning inom området.  

I dessa tre verk har författarna sammanfattat information som finns tillgänglig i ett 
stort antal vetenskapliga rapporter, samt tillfört sina egna kunskaper och resultat 
genom empiriska studier. 

Då informationen som återspeglas i de tre böckerna till stor del överensstämmer, 
samt är författade av internationellt erkända experter inom området, ansågs 
litteraturen vara av god kvalitet. 

3.1.1 Inledning 
Skärande bearbetning av kolfiberkompositer är ett förhållandevis nytt, och på 
många sätt outforskat område i jämförelse med bearbetning av isotropa material 
såsom metaller. Detta är något som flertalet författare påvisar (Sheikh-Ahmad 
2009, Davim 2010, Hocheng 2012). 

Sheikh-Ahmad (2009) påpekar att det ännu inte finns några vedertagna standarder 
eller djupgående information angående bearbetning av polymerbaserade 
kompositer. Detta tros vara på grund av kompositernas tillverkningsteknik, som 
ofta möjliggör formning på ett sådant sätt att konventionell bearbetning inte krävs 
i samma utsträckning som hos metaller. Detaljer kan alltså tillverkas nära den 
önskvärda formen direkt vid laminering, och endast mindre finbearbetning krävs. 

Det finns också stora skillnader i hur själva bearbetningsprocessen ser ut mellan 
mer konventionella, isotropa material och CFRP. Här förklarar Sheikh-Ahmad 
(2009) att det skärande verktyget vid bearbetning av konventionella material 
skapar en plastisk deformation, som avlägsnar spånor från arbetsstycket. Vid vissa 
givna parametrar uppstår en jämvikt, och man kan då med relativt god 
noggrannhet förutspå vilka krafter som verkar på arbetsstycket, vilka temperaturer 
som uppstår, samt vilken ytjämnhet som erhålls. 

I fiberförstärkta kompositer är det dock okontrollerad och intermittent, spröd 
fraktur som avlägsnar flisor av materialet. Här är det betydligt svårare att förutspå 
vilka effekter som bearbetningens indata kommer ha på arbetsstycket, då man inte 
når en lika stabil jämvikt som vid bearbetning av isotropa material. Effekten 
förstärks ytterligare då en kolfiberkomposit inte sällan har många lager med 
varierande fiberriktningar, vilket leder till att skärkrafterna varierar kontinuerligt 
varefter verktyget rör sig genom arbetsstycket. 

Vidare beskriver Sheikh-Ahmad (2009) att det finns vissa egenskaper hos 
kolfiberlaminat som kan vara försvårande och rent av negativa vid bearbetande 
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procedurer. En av de mer påtagliga egenskaperna är kolfibrernas elektriska 
ledningsförmåga, vilka kan vålla stora problem vid bearbetning då stora mängder 
finkornigt damm frigörs. Detta damm kan ta sig in i och kortsluta elektroniska 
komponenter. 

En annan negativ egenskap är att dammet är mycket abrasivt, och kan därför 
framkalla slitage hos rörliga komponenter och maskinelement. Sheikh-Ahmad 
(2009) påpekar därför att man noggrant måste tänka över konstruktioner som kan 
komma i kontakt med kolfiberdamm. 

Flera författare (Sheikh-Ahmad 2009 & Davim 2010) förklarar vidare att den 
begränsande faktorn vid bearbetning av CFRP ofta är matrisens 
värmebeständighet, då matrisen kan ta permanent skada av höga temperaturer. Det 
är därför av stor vikt att man inte överstiger den så kallade glastemperaturen Tg, 
(Ullman 2003) hos polymeren. Vid denna temperatur minskar härdplasters styvhet 
drastiskt, nedbrytning kan ske. (Sheikh-Ahmad 2009) 

Temperaturerna som uppstår består till stor del av vilken fibersort som bearbetas 
samt dess riktning. Kolfiber har på grund av sin högre värmeledningsförmåga 
bättre möjligheter att transportera bort värme från bearbetnings-zonen än 
exempelvis glasfiber. 

Vidare förklarar Sheikh-Ahmad (2009) att man bör vara försiktig vid användandet 
av kylmedium då man bearbetar fiberarmerade polymerkompositer, då fibrernas 
absorptionsförmåga kan påverka detaljens formriktighet och styrka. Dessutom kan 
spänningar uppstå till följd av skilda värmeutvidgningskoefficienter hos matrisen 
och fibrerna.  

Vidare är kylning med tryckluft sällan ett gott alternativ till kylvätska, då det 
luftburna dammet då ytterligare sprids och kan således förstärka de problem som 
tidigare diskuterats. 

3.1.2 Verktygsmaterial 
På grund av kolfiberkompositernas inhomogena struktur, höga styrka samt dess 
abrasionsförmåga, ställs det mycket höga krav på verktygsmaterialet. Detta dels 
då verktygsslitaget ska hållas vid ett minimum för att öka produktivitet och 
minska omkostnader, samt för att se till att den bearbetade ytan har en hög 
ytjämnhet utan defekter. 

Flera författare (Sheikh-Ahmad 2009, Davim 2010, Hocheng 2012) är överens om 
att egenskaperna som efterfrågas hos verktygsmaterialet är hög hårdhet och 
seghet, för att stå emot de abrasiva fibrerna samt de intermittenta skärkrafterna 
som uppstår vid bearbetningen. Detta i sig skapar en viss konflikt, då material 
med hög hårdhet ofta har låg seghet, och vice versa. (Hocheng, 2012)  
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Vid bearbetning av metaller och andra konventionella material används ofta 
verktyg av snabbstål (HSS), som består av stål tillsammans med diverse 
legeringsämnen såsom exempelvis volfram, krom och molybden. (Hågeryd et al. 
2002) Då verktyg av HSS är enkla att tillverka, är dess pris förhållandevis lågt. 

Verktyg av HSS kännetecknas av en mycket hög seghet, men i gengäld har de en 
mycket låg hårdhet. Detta leder till en låg nötningsbeständighet, även i belagt 
tillstånd. I praktiken innebär detta att verktyget nöts ner väldigt snabbt, och 
verktyget sliter då av fibrerna istället för att skära av dem. Detta leder till 
delaminering och andra defekter hos den bearbetade ytan. 

Flertalet författare (Davim 2010 & Sheikh-Ahmad 2009) menar därför att 
snabbstålsverktyg på grund av dessa faktorer sällan är att rekommendera vid 
bearbetning av FRP.  

Ett annat alternativ är verktyg av hårdmetall, HM. Dessa består ofta av 
volframkarbid sammanbundet av kobolt (tillsammans med ytterligare ämnen), och 
har en förhållandevis hög hårdhet som består även vid förhöjda temperaturer. I 
jämförelse med snabbstål har hårdmetall lägre seghet.  

För att öka segheten hos HM-verktyg beläggs dessa ofta med tunt lager slitstarkt 
material genom en process som kallas CVD, eller Chemical Vapour Deposition. 
Vanliga material som används för ytbeläggning kan vara TiN, TiAlN eller TiC, 
men även beläggningar av PCD förekommer. (Sheikh-Ahmad 2009)  
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Figur 3-1: Förhållandet mellan hårdhet och seghet hos ett antal verktygsmaterial 
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Ytbeläggningen kan höja verktygets prestanda markant, och är därför en ofta 
använd metod. (Hågeryd et al. 2002) Detta bekräftas också av de empiriska tester 
som presenterats av Davim. (2010) 

Diamant har högst hårdhet av alla kända ämnen, och passar därför utmärkt som 
verktyg vid skärande bearbetning. PCD har dock nackdelen att dess seghet är 
mycket låg, och riskerar därför brott. I övrigt har PCD mycket god 
värmeledningsförmåga, och kan därför hjälpa till att transportera bort värme från 
bearbetningszonen. Den största nackdelen med PCD är kostnaden, vilket gör att 
verktyg av detta material vanligtvis bara lönar sig i speciella fall. 

Sheikh-Ahmad (2009) och Davim (2010) förklarar att man genom CVD kan 
skapa en kompromiss mellan de goda egenskaperna hos PCD och egenskaperna 
hos HM, för att ta fram ett verktyg med mycket goda egenskaper till ett betydligt 
lägre pris än hos ett rent PCD-verktyg. Davim (2010) förklarar också att 
livslängden visat sig vara betydligt längre hos PCD-belagda HM-verktyg i 
jämförelse med konventionella beläggningar. 

Vidare visar Sheikh-Ahmad (2009) på att det inte bara är materialvalet som 
predikterar verktygets livslängd – detta beror till stor del på vilken skärdata som 
används. (Det vill säga vilken skärhastighet, matningshastighet samt skärdjup som 
används.) Dessutom påverkar det skärande verktygets geometri slutresultatet. 

Sammanfattningsvis skriver Hocheng (2012) att verktygets livslängd förkortas när 
skärhastigheten, matningshastigheten eller skärdjupet ökar. (Eller en kombination 
av dessa.) Han menar också på att skärhastigheten har störst inflytande över 
verktygets livslängd, och spekulerar i att detta kan bero på förhållandet mellan 
skärhastighet och temperatur. 

3.1.3 Bearbetningskvalitet och ytjämnhet 
Enligt Sheikh-Ahmad (2009) finns det flera faktorer som påverkar kvaliteten och 
ytjämnheten vid skärande bearbetning hos kolfiberkompositer. Som tidigare 
nämnt bör man försöka minimera upphettningen i bearbetningsområdet, för att 
inte skada matrismaterialet. Stor uppvärmning (till följd av icke-optimal skärdata) 
kan också leda till att matrismaterialet smälter, och sätter igen verktyget. Detta 
kan ha påtagliga konsekvenser i form av skador hos ytan. 

Vidare förklarar han att en av de vanligaste defekterna och stora svårigheterna 
med att bearbeta FRP är delaminering, det vill säga att bindningarna mellan ett 
eller flera lager i kompositen släpper. Förekomsten av delaminering är 
proportionell mot spåntjockleken, som i sin tur styrs av skärdjupet. 

Vidare beror uppkomsten av delaminering på fibrernas riktning i laminatet, och 
enligt Sheikh-Ahmad (2009) är laminat med fiberriktning 0/90º minst känslig för 
delaminering. Sheikh-Ahmad (2009) förklarar vidare att medfräsning visats 
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minska förekomsten av delaminering samt förbättra ytjämnheten i jämförelse med 
den mer traditionella motfräsningen. 

Sheikh-Ahmad (2009) sammanfattar med att ytjämnheten styrs av 
matningshastighet, skärhastighet, verktygsutformning och verktygsförslitning. Det 
tydligaste sambandet kan ses vid en ökad matningshastighet, som resulterar i en 
försämrad ytjämnhet. Det är alltså fördelaktigt att minska matningen per tand, 
vilket kan göras genom att öka skärhastigheten, antalet tänder hos verktyget, eller 
minska matningshastigheten.  

Ingen av de tre författarna (Sheikh-Ahmad 2009, Davim 2010, Hocheng 2012) ger 
några specifika detaljer angående lämplig skärdata, men i de empiriska tester som 
presenteras i dessa böcker används i allmänhet en skärhastighet Vc av 100-500 
m/min, samt matning fz mellan 0,020-0,065 mm. 

Fördelaktiga förutsättningar för att erhålla en god ytjämnhet vid bearbetning av 
CFRP är således att använda sig av ett litet skärdjup, låg matningshastighet samt 
hög skärhastighet.  

3.1.4 Hälsoaspekter 
Dammet som uppstår vid bearbetning av FRP är inte bara skadligt för maskiner, 
det kan också vara farligt för människor som kommer i kontakt med det. Damm 
och andra aerosoler från FRP kan irritera hud och ögon vid kontakt, samt orsaka 
invärtes skador vid inandning. Detta gäller framförallt kolfiber, som flisar sig på 
längden vilket ger upphov till damm som är litet nog för att vara respirabelt. 
(Sheikh-Ahmad 2009 & Hocheng 2012) 

Sheikh-Ahmad (2009) förklarar att den effektivaste metoden att undvika kontakt 
med dessa aerosoler är att utnyttja ett utsugssystem, som forslar bort aerosolerna 
direkt vid källan. Man kan också kapsla in hela maskinen för att undvika att 
föroreningar tar sig ut i omgivningsluften.  

Vidare förklarar han att med hjälp av ett kraftigt utsugningssystem behöver man 
sällan använda andningsskydd. Det är fördelaktigt att slippa använda 
skyddsutrustning i den mån som är möjligt, och istället konstruera bort källorna 
till fara. Han förklarar också att man kan minska skärhastigheten för att minska 
dammutvecklingen, men detta kan ha negativa effekter på ytjämnhet och 
produktivitet. 

3.2 Fräsning 
3.2.1 Fullradiepinnfräs 
En fullradiepinnfräs har per definition en halvrund botten, och dess effektiva 
fräsdiameter beror därmed på vilket skärdjup som används. Följande formel från 
Sandvik beskriver förhållandet mellan den effektiva skärdiametern och 
skärdjupet; 
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𝐷𝑐𝑎𝑝 = √𝐷3

2 − (𝐷3 − 2 ∗ 𝑎𝑝)
2

[𝑚𝑚] 
 

𝐷𝑐𝑎𝑝 = 𝑓𝑟ä𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑠𝑘ä𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚𝑚] 
𝐷3 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑙𝑙𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑝𝑖𝑛𝑛𝑓𝑟ä𝑠 [𝑚𝑚] 
𝑎𝑝 = 𝑎𝑥𝑖𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑠𝑘ä𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚𝑚] 
 

(1) 

Avverkningshastigheten Q, dvs med den hastighet som material avverkas från 
arbetsstycket ges av följande formel; (Hågeryd et al 2002) 

 𝑄 =
𝑎𝑝∗𝑎𝑒∗𝑣𝑓

1000
 [𝑐𝑚3/𝑚𝑖𝑛]   

 
𝑎𝑝 = 𝑎𝑥𝑖𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑠𝑘ä𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚𝑚] 
𝑎𝑒 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑠𝑘ä𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚𝑚] 
𝑣𝑓 = 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑠𝑚𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛⁄ ] 
 

(2) 

3.2.2 Skärvätskor 
Kalpakjian & Schmid (2009) påvisar att diverse vätskor är ofta förekommande vid 
skärande bearbetningsoperationer, med syftet att minska friktion, förslitning av 
verktyg, skärkrafter och effektbehov.  

De förklarar vidare att man på senare tid insett att det finns betydande fördelar 
med att undvika vätskor, eller minimera användningen av dessa vid skärande 
bearbetning. Fenomenet kallas för NDM, som står för Near Dry Machining. 
Några av de mest framstående fördelarna är: 

 Kostnaden för bearbetningsproceduren kan sänkas, då inköpskostnad, 
bortforslingskostnad och underhållskostnad (av maskiner) minskar eller 
elimineras. 

 Ytkvaliteten hos den bearbetade detaljen kan i vissa fall förbättras. 
 Miljöpåverkan som uppstår vid framställning och bortforsling av vätskor 

minskar eller försvinner. Även arbetsmiljön vid bearbetningen kan 
förbättras, vilket leder till minskade hälsorisker. 

3.3 Svarvfräsning 
Genom att kombinera de traditionella bearbetningsoperationerna svarvning och 
fräsning, kan man erhålla fördelar som inte annars uppstår. Kombinationen kallas 
svarvfräsning, och innebär att både det skärande verktyget samt arbetsstycket 
roterar. 

Fördelarna är många, och Zhu, Li & Wang (2013) beskriver hur man genom 
svarvfräsning kan sänka bearbetningstemperaturerna och skärkrafterna. Detta i sin 
tur leder till bättre precision hos den tillverkade detaljen, och betydande fördelar 
hos ytfinheten. (Choudhury & Mangrulkar 2000) 
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Författaren (Zhu et al. 2013) förklarar också att man kan undvika eventuella 
formfel som uppstår till följd av flera operationer på samma detalj, då man med 
svarvfräsning ofta kan uppnå önskat resultat med endast en bearbetningsoperation. 

Det finns flera typer av svarvfräsning, co-axial är då det bearbetande verktygets 
och arbetsstyckets rotationsaxlar är parallella, och ortogonal då rotationsaxlarna är 
vinkelräta mot varandra. (Choudhury & Mangrulkar 2000) Det finns även en 
tredje typ, tangentiell svarvfräsning. Här är det skärande verktyget som namnet 
antyder tangentiellt placerat mot arbetsstycket. (Karagüzel et al. 2015) 

Författaren (Karagüzel et al. 2015) förklarar att det skärande verktyget följer en 
spiralformad bana vid ortogonal svarvfräsning, till följd av rotationsrörelsen hos 
arbetsstycket. På grund av detta finns det vid ortogonal svarvfräsning en högsta 
möjlig axiell matningshastighet, famax.  

Om denna matningshastighet överstigs, kommer inte verktyget att ”hinna med” att 
bearbeta hela arbetsstyckets yta, och man får då en gängliknande form hos ytan. 
Vid bearbetning utan radiell förskjutning hos det skärande verktyget i förhållande 
till arbetsstyckets rotationsaxel, kan det axiella arbetsingreppet maximalt vara 
hälften av den effektiva fräsdiametern per varv hos arbetsstycket. (Zhu et al. 
2013) 

Zhu (et. al 2013) förklarar att det finns fler parametrar att ta hänsyn till vid 
ortogonal svarvfräsning i jämförelse med traditionell fräsning. Skärhastigheten 
bestäms av följande formel; 

 𝑣𝑐 = 𝑟 ∙ 𝜔1 = 𝑟 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑛1 [𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ] 
 
𝑟: 𝑠𝑘ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 [𝑚𝑚] 
𝜔1: 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔 [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ] 
𝑛1: 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔 [𝑟 𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

(3) 

 
Vidare visar han att den tangentiella matningshastigheten (till följd av 
arbetsstyckets rotationsrörelse) bestäms av följande formel; 

 𝑣2 = 𝑛2 ∙ 2𝜋 ∙ (𝑅 + 𝑎𝑝) = 𝜔2 ∙ (𝑅 + 𝑎𝑝) [𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ] 
 
𝑛2: 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒 [𝑟 𝑚𝑖𝑛⁄ ] 
𝑅: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 ℎ𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒 [𝑚𝑚] 
𝑎𝑝: 𝑠𝑘ä𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚𝑚] 
 

(4) 

Eftersom det finns en matningsrörelse både i arbetsstyckets rotationsriktning samt 
i dess axiella riktning, kan man beräkna fram en kombinerad matningshastighet. 
Detta är en komposant som bestäms av formel; 
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|𝑣𝑓| = √|𝑣𝑓𝑎|

2
+ 𝜔2

2 ∙ (𝑅 + 𝑎𝑝)
2

 [𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

 
𝑣𝑓𝑎: 𝑎𝑥𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

𝜔2: 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒 [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ] 
 

(5) 

Slutligen visar Zhu (et al 2013) att matning per tand ges av formeln; 

 

𝑓𝑧 =
|𝑣𝑓|

𝑧 ∙ 𝑛1
=

𝑛2√𝑓𝑎
2 + [2𝜋 ∙ (𝑅 + 𝑎𝑝)]

2

𝑧 ∙ 𝑛1
[mm z⁄ ] 

 
𝑧: 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑔𝑔 ℎ𝑜𝑠 𝑠𝑘ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔 

 

(6) 

Flera författare (Zhu et al. 2013 & Choudhury et al 2000) drar följande slutsatser 
från sina studier; 

 Ytkvaliteten hos den bearbetade detaljen vid ortogonal svarvfräsning 
förbättras med en ökning av rotationshastigheten och antalet skäreggar hos 
verktyget, och försämras med en ökning i axiell matningshastighet. 
 

 Även om skärhastigheterna är lägre hos ortogonal svarvfräsning än hos 
traditionell svarvning, kan betydligt bättre ytfinhet uppnås. 
 

 Svarvfräsning är ett lämpligt alternativ för större, rotationssymmetriska 
arbetsstycken, där en låg rotationshastighet med fördel kan anvädas. 

Då många av slutsatserna som presenteras i de olika studierna överensstämmer 
anses källorna vara trovärdiga. 

3.4 Reglerteknik – PID 
Ett kontrollsystem beskrivs av Dorf & Bishop (2011) som ett antal 
sammankopplade komponenter som verkar för ett speciellt mål.  

De förklarar vidare att den mest grundläggande principen för ett styrsystem 
använder så kallad öppen styrning (eng. open-loop), där styrsystemet skickar en 
signal till ställdonet, som i sin tur omvandlar signalen till en rörelse. Det finns 
ingen återkoppling till styrsystemet, som bekräftar om rörelsen har inträffat 
korrekt. 

Detta sorts system är ofta otillräckligt då det kan uppstå fel eller störningar på 
vägen, som förhindrar att det önskvärda målet uppnås. Med en eller flera sensorer 
kan man skapa ett slutet system (eng. closed-loop), där man med hjälp av 
sensorernas mätsignaler skapar en återkoppling till styrsystemet.  
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Kontrollsystemet kommer då att jämföra det verkliga värdet med det önskvärda, 
och på så sätt få fram ett mätfel. Med hjälp av mätfelet kan styrsignalen regleras, 
för att uppnå den önskade utsignalen.  

 

Dorf & Bishop (2011) förklarar vidare att en vanlig använd regulator är den så 
kallade PID-regulatorn. Namnet står för att regulatorn har en proportionerlig, en 
integrerande och en deriverande del.  

De tre delarna undersöker och korrigerar nuvarande, föregående och framtida fel i 
mätvärdet. I vissa fall krävs bara en eller två av dessa operationer, och kontrollern 
kan då exempelvis kallas en PD-kontroller.  

3.5 Hastighetsstyrning av DC-motorer 
Vid användning av elmotorer behövs inte sällan någon slags styrning för att 
möjliggöra variabel hastighet hos motorn. 

Herman (2012) förklarar att den enklaste principen av hastighetsstyrning hos DC-
motorer är att begränsa spänningen genom motorn med en resistor eller en 
potentiometer. Metoden är enkel och billig, men har nackdelen att effektiviteten är 
förhållandevis låg då den minskade effekten förbrukas som värme. En ytterligare 
nackdel är att motorns moment kan minska betydligt då spänningen minskas. 

Ett annat alternativ för att styra hastigheten hos likströmsmotorer är att använda 
sig av pulsbreddsmodulering (PWM). Metoden innebär att spänningen till motorn 
slås av och på med hög frekvens, vilket motorn uppfattar som en lägre spänning 
än den verkliga. Hastigheten beror då på vilken tillslagstid som används. 

Regulator Process

Sensor

Målvärde +/- Mätsignal

Feedback

Störning

 
Figur 3-2: Schematisk bild över ett återkopplat styrsystem 
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Fördelarna gentemot att variera spänningen är att endast en liten, eller ingen 
energi förloras i värme. På grund av att mindre ström förbrukas, blir styrningen 
ofta fysiskt mer kompakt. Dessutom bibehålls motorns moment i större grad vid 
lägre varvtal. Oavsett vilken metod av hastighetsstyrning man väljer, kan man 
växla motorns rotationsriktning genom att vända dess poler. 

Herman (2012) förklarar vidare att likströmsmotorns hastighet är beroende av 
vilken last den utsätts för. När lasten ökar kommer varvtalet sjunka, och vice 
versa. Vid hastighetsstyrning av likströmsmotorer i situationer då en exakt 
hastighet är viktigt, används därför ofta ett styrsystem med återkoppling till 
motorns verkliga rotationshastighet.  

Yeadon & Yeadon (2001) berättar att det finns flera sorters givare som är 
lämpliga att använda i kombination med en motor för ett sådant styrsystem. Om 
noggrannheten är av stor vikt kan optiska givare eller enkodrar användas, som ger 
en mycket exakt information om motorns hastighet och riktning.  

Om noggrannheten inte är fullt så viktig, och/eller om kostnaden är en faktor, kan 
en enklare givare av Hall-typ användas. Hall-sensorn används ofta i kombination 
med ett tandat hjul, och då sensorn reagerar på magnetfält kan den känna av 
skillnaden mellan då en tand eller ett tomrum roterar förbi. Styrsystemet kan då 
räkna om sensorns antal pulser per sekund till en rotationshastighet. 

3.6 Rörelseskruvar 
En så kallad rörelseskruv används för att omvandla en roterande rörelse till en 
linjär rörelse. (Mott, 2003). Det finns två förhållandevis vanliga varianter av 
rörelseskruvar, de som är uppbyggda med en trapetsgängad stång, och de som 
använder en kulskruv. 

Den förstnämnda varianten använder sig av en enkel gängad stång (med en 
trapetsprofil) samt en mutter. I kulskruvens gängprofil finns istället ett 
återcirkulerande system av stålkulor som muttern rullar mot. Detta ser till att 
friktionen mellan mutter och stång blir betydligt lägre än hos motsvarande 

0V

24V

umedel

t

U

 
Figur 3-3: Schematisk bild över funktionen av pulsbreddsmodulering 
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trapetsgänga. På grund av detta blir effektiviteten högre, och kräver således ett 
lägre moment för att förflytta lasten. Kulskruven har också mindre glapp mellan 
mutter och stång, och således högre precision. 

En konsekvens av kulskruvens låga friktion kan upptäckas vid vertikala 
applikationer, då den uppburna lasten kan vara tillräcklig för att skruven roterar av 
sig själv. (Med följd att lasten sjunker.) Det krävs alltså en bromsmekanism för att 
lasten inte ska falla oavsiktligt, vilket kan innebära en säkerhetsrisk. 

Problemet kan också märkas vid trapetsgängade stänger, men visar sig inte lika 
tydligt då den högre friktionen i allmänhet innebär att anordningen blir 
självhämmande. (Olsson 2006 & Mott, 2003) 

Vid höga varvtal kan rörelseskruvar på grund av resonans komma i 
självsvängning, vilket kan innebära att skruven går sönder. Detta varvtal kallas det 
kritiska varvtalet (Mott 2003), och kan räknas ut med följande formel (Mekanex 
Maskin AB):  

 𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∗
𝑑𝑖

𝐿𝑘
2 ∗ 106 [𝑟𝑝𝑚]  

 
𝑑𝑖 = 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 [𝑚𝑚] 
𝐿𝑘 = 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑙ä𝑛𝑔𝑑, 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 [𝑚𝑚] 
𝑘𝑑 = 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 1.55, 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  

(7) 

 
Som allmän rekommendation bör man inte överstiga 80 % av det kritiska 
varvtalet. (Mott, 2003) Lagringskonstanten är vald efter en fast lagring, och en 
radiell lagring av skruven. (För att tillåta expansion till följd av upphettning.) 
 

På grund av en rörelseskruvs ofta slanka profil, behöver man också ta hänsyn till 
knäckning. Om en ände av skruven är fast inspänd, och den andra endast lagrad, 
bestäms knäcklasten Pk av Eulers tredje elementarfall, som beskrivs av Dahlberg 
(2001): 

 
𝑃𝑘 =

2,05 ∗ 𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝐿2
 [𝑁] 

 
𝐿: 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑓ä𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 [𝑚𝑚] 
𝐼: 𝐵ö𝑗𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 
𝐸: 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 [𝐺𝑃𝑎] 

 

(8) 

3.7 Toleranser 
Det finns variationer mellan så gott som alla tillverkade detaljer. Vissa variationer 
kan vara acceptabla, men andra kan vara katastrofala då flera detaljer ska 
monteras samman. Fischer (2011) förklarar att det av dessa skäl finns toleranser, 
som beskriver vilken avvikelse från den tänkta geometrin som är acceptabel. 
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Vid produktsammansättningar är det därför klokt att göra en analys över hela 
toleranskedjan, om det resulterande måttet är kritiskt och saknar egen tolerans. 
Fischer (2011) beskriver metoden ”worst-case”, där man förutsätter att alla mått 
ligger på gränserna av sina tillåtna gränsmått. Metoden innebär att man följer 
toleransernas väg från en begynnelsepunkt till en slutpunkt, och adderar alla 
toleranserna där emellan.  

Beroende på utfallet av toleransanalysen kan modifikationer på komponenter och 
dess toleranser krävas. 

3.7.1 Aluminiumprofiler – SS-EN 12020:2-2008 
Standarden SS-EN 12020-2:2008 ”Aluminium och aluminiumlegeringar – 
Strängpressade precisionsprofiler i legering EN AW-6060 och EN AW-6063 – 
Del 2: Toleranser dimension och form” beskriver hur form- och lägestoleranserna 
ser ut för vissa aluminiumprofiler.  

Följande är ett utdrag ur standarden, som beskriver mått-toleranser hos alla 
generella basmått hos profilens tvärsnitt, förutom mått gällande väggtjocklek. 
Utdraget har anpassats för de mått som är mest intressanta för detta projekt. E är 
mått för längd på öppna profiländar. 

 
3.7.2 Generella toleranser – SS-ISO 2768-1  
För detaljer som inte kräver några högre krav på toleranser kan en generell 
tolerans med fördel användas, såsom SS-ISO 2768-1 ”Toleranser – Generella 
toleranser – Del 1: Toleranser för linjära mått och vinkelmått utan direkta 
toleransangivelser” 

Standarden är indelad i fyra toleransklasser, F (fin), M (medel), C (grov) och V 
(mycket grov). Följande är ett utdrag ur toleransklassen M, som beskriver 
generella toleranser för basmått; 

Dimension H Tolerans på H 
(slutna ändar) 

Toleranser på H (öppna 
ändar) 

Över Upp till och 
inklusive 

E ≤ 60 60 < E ≤ 120 

- 10 ± 0,15 ± 0,15 - 

10 15 ± 0,20 ± 0,20 - 

15 30 ± 0,25 ± 0,25 - 

30 45 ± 0,30 ± 0,30 ± 0,45 

45 60 ± 0,40 ± 0,40 ± 0,55 

60 90 ± 0,45 ± 0,45 ± 0,65 
 

Figur 3-4: Utdrag ur SS-EN 12020:2-2008 
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3.8 Maskindirektivet och CE-märkning 
Maskindirektivet är ett direktiv som beskriver vilka krav gällande hälsa och 
säkerhet som en maskin måste uppfylla för att användas och släppas inom EU.  
Alla sammansatta enheter som inte drivs med direkt kraft från en människa eller 
ett djur, anses vara en maskin och måste således uppfylla kraven i 
Maskindirektivet.  

Syftet med Maskindirektivet är att minska eller eliminera risker och skador som 
kan uppstå vid arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har implementerat 
Maskindirektivet i den svenska lagstiftningen med föreskriften AFS 2008:3, som 
grundar sig på 2006/42/EG från Europeiska Kommissionen. 

För att uppfylla kraven i Maskindirektivet ska bland annat en riskbedömning 
genomföras, som undersöker vilka risker och konsekvenser som kan uppstå vid 
korrekt eller felaktigt bruk av maskinen, hur allvarliga dessa är, samt hur de kan 
undvikas. Även risker under montering, transport och demontering ska övervägas. 

I första hand ska risker konstrueras bort, och om det inte är möjligt ska 
nödvändiga skyddsåtgärder tas fram. Om inget av dessa är möjligt ska varningar 
om kvarvarande risker finnas. Även en bruksanvisning och monteringsanvisning 
ska tas fram. 

Det kan finnas flera direktiv som går att applicera på en produkt, utöver 
Maskindirektivet. Produkten ska sedan CE-märkas, för att visa att kraven i dessa 
direktiv är uppfyllda. (Lenner 2011) 

3.9 FMEA 
FMEA som står för ”Failure Modes and Effects Analysis” eller på svenska 
”feleffektanalys” är en metod som används för att undersöka tillförlitligheten hos 
en produkt eller en process. (Bergman & Klefsjö 2012). Metoden används för att 
systematiskt analysera potentiella fel, och för att påvisa var man på mest effektiva 
sätt kan fokusera sina arbetsinsatser. 

Syftet med en feleffektanalys är att undersöka och frambringa vilka fel som kan 
uppstå i produkten/processen, och hur dessa kommer påverka övriga delar. 
Genom att tidigt i konstruktionsprocessen kartlägga potentiella fel, kan man 
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Figur 3-5: Utdrag ur SS-ISO 2768-1 
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konstruera bort fel eller förmildra dess konsekvenser, vilket i förlängningen 
reducerar antalet olyckor och kostsamma modifikationer på en färdigtillverkad 
detalj. 

De ingående steg som genomförs i en FMEA beskrivs av Ullman (2010); 

Metoden inleder med att alla funktioner där ett fel kan uppstå listas, varefter man 
undersöker hur fel kan uppstå. Vidare undersöks vilken effekt varje fel har på 
resterande process/konstruktion, eller om felet kan leda till ytterligare problem. 
Därefter undersöks källan till problemet, och slutligen hur felet kan undvikas eller 
förmildras. 

Bergman & Klefsjö (2012) förklarar också att man kan rangordna de olika 
feleffekterna med vissa variabler, och exempel på några vanliga variabler är 
sannolikheten att ett fel uppstår, dess allvarlighetsgrad samt sannolikheten att ett 
fel upptäcks. Dessa variabler multipliceras för att erhålla ett risktal, RPN. (Risk 
Priority Number.) Målet med feleffektanalysen är att minimera risktalet. 
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4. Resultat 
4.1 Principkonstruktion 
4.1.1 Produktdefinition 
Produkten som efterfrågas är en maskin för bearbetning av anläggningsytan 
mellan däck och fälgbana hos kolfiberfälgar. Eftersom fälgens ytterbana är 
rotationssymmetrisk, är det ett självklart val att bearbeta fälgen då den roteras 
kring sin egen centrumaxel, för att uppnå koncentricitet.  
 
De ingående delarna bör således vara: 

 Rotationsanordning för fälg 
 Bearbetande verktyg 
 Positioneringsanordning för verktyg 
 Inkapsling eller annan anordning för säkerhet och minskad dammspridning 

En operatör ska kunna montera fälgen manuellt, för att sedan övervaka och styra 
maskinen för att bearbeta fram den önskvärda profilen hos fälgen. 

Maskinen kommer att vara placerad fritt stående i Koenigseggs fabrikslokal i 
Ängelholm. I närheten finns ett utsugssystem kopplat. Personer som kommer att 
använda eller komma i kontakt med maskinen är anställda på företagets 
kompositavdelning. 

4.1.2 Produktundersökning 
Vid de inledande träffarna med uppdragsgivaren undersöktes produktens 
bakomliggande behov, och varför man nu hade valt att överge sin tidigare 
tillverkningsmetod. 

Det framgick att den nuvarande lösningen som bestod av att skicka fälgarna för 
svarvning hos en mekanisk verkstad, hade visat sig vara både tidsödande och dyr. 
Dessutom fanns det svårigheter i att hitta alternativa verkstäder som kunde tänka 
sig att ta över bearbetningen, delvis på grund av svårigheterna med 
kolfibermaterialet, samt på grund av fälgarnas otympliga storlek. 

Detta i kombination med en planerad ökning av antalet producerade enheter hade 
gjort situationen problematisk, och uppdragsgivarens önskan var nu att bedriva 
bearbetningen in-house, för att få bättre kontroll över processen och kortare 
tillverkningstider. 

4.1.3 Kriterieuppställning 
För att kunna ha tydliga mål att rikta in och styra projektet mot, ställdes ett antal 
kriterier och önskemål upp. Dessa kategoriserades sedan enligt POME-metoden, 
beroende på vilket område de påverkade. Önskemålen har genom metoden parvis 
jämförelse viktats för att ge en rättvis bild av deras inbördes förhållanden. 
Kravspecifikationen samt viktningsmatris finns i bilaga 1. 
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4.1.4 Konceptgenerering 
Med hjälp av metoden brainstorming kunde ett stort antal mer eller mindre 
genomförbara lösningsförslag ställas fram. I detta stadie undersöktes vilken 
generell bearbetningsmetod som skulle lämpa sig bäst, och det beslutades att en 
konventionell bearbetningsmetod har bäst förutsättningar för kostnad och resultat. 

De metoder som ansågs vara värda att undersöka närmare var fräsning och 
svarvning. Här resonerades det att svarvning potentiellt kan innebära färre 
komponenter (vilket är positivt), men det lär krävas högre rotationshastighet på 
fälgen för att uppnå erforderlig skärdata, vilket innebär högre kraftutveckling och 
säkerhetsrisker för operatör och omgivning. 
 
På grund av detta fokuserades det på att använda ett roterande arbetsverktyg (fräs) 
tillsammans med en rotationsanordning för fälgen, för att minska krafter och 
risker. Den kombinerade beatbetningsmetoden blir således svarvfräsning. Vid en 
rimlighetsbedömning sållades ett antal inledande förslag bort, och kvar fanns tre 
grundläggande principkonstruktionsförslag. Se figurer och funktionsbeskrivning 
av koncepten i bilaga 2. 

4.1.5 Vidareutvecklat produktförslag: 
Efter enklare överslagsberäkningar gällande kostnad samt rimlighetsbedömning 
av förslagen utvärderades dessa enligt bilaga 2. Som utvärderingsmatrisen visar 
har det tredje konceptet bäst förutsättningar för att uppfylla kraven i 
kravspecifikationen. För att få en bättre uppfattning om de ingående delarna, 
modellerades ett första utkast upp i Catia V5.  

 
 
Detaljutformning samt ritningar och beskrivningar över det vidareutvecklade 
konceptet finns i bilaga 3. 

 
Figur 4-1: Detaljbild på vidareutvecklat koncept 



RESULTAT 

23 
 

4.2 Primärkonstruktion 
4.2.1 Verktygsstål och skärdata 
En förutsättning för maskinens funktion är att använda en så kallad 
fullradiepinnfräs, för att effektivt kopiera formen som återfinns hos mallen. Med 
anledning av detta har tillgänglighet och utbud undersökts bland 
verktygstillverkare genom kataloger och personliga samtal. De modeller som 
ansågs lämpliga presenteras i bilaga 4. 

Enligt vad som presenterats i kapitel 3.1.2 valdes ett diamantbelagt 
hårdmetallverktyg från Seco, med fyra skäreggar. Detta huvudsakligen på grund 
av den betydligt längre förväntade livslängden jämfört med ett obelagt verktyg, 
som balanserar upp det högre priset. 

I samband med verktygssökandet undersöktes också tillverkarnas 
rekommendationer för skärdata vid bearbetning av CFRP, som visade sig vara 
ofullständig och motstridig leverantörerna sinsemellan. En ytterligare källa till 
osäkerhet som uppstod var leverantörernas materialindelningar, som i vissa fall 
endast klassificerades som "fiberarmerad plast”.  
 
På grund av detta togs de rekommenderade uppgifterna med en nypa salt, och 
tillsammans med uppdragsgivaren beslutades det att man hellre skulle prova sig 
fram till optimala skärdata då maskinen var färdigtillverkad. 

Detta beslut föranledde att en viss justering av maskinens hastigheter skulle vara 
möjlig. Med hjälp av tillverkarnas skärdata samt teorin i kapitel 3.1 ställdes 
följande, ungefärliga krav upp gällande skärdata; 

150 < Vc < 350 [m/min] 

10 000 < nspindel < 30 000 [rpm] 

2000 < Vf < 10 000 [mm/min] 

Ett relativt litet axiellt skärdjup (ap) har valts, 0.5mm, för att undvika risken att 
flisor och delaminering uppstår i närhet av fälgens yttersida, som är synlig då 
fälgarna är monterade på bilen. Bearbetningen sker istället i flera steg. 

I bilaga 5 finns beräkningar på hur de olika skärparametrarna påverkar varandra 
vid svarvfräsning, samt vilka varvtal som är lämpliga hos de båda motorerna. 
Utfallet från dessa beräkningar har legat till grund för komponentval av bland 
annat motorer och elektronisk styrning. Se bilaga 6 för jämförelse av frässpindlar. 

4.2.2 Kylmedium 
Med hänsyn till de aspekter som tagits upp i 3.1 samt 3.2.2 ansågs det vara bäst att 
använda torr bearbetning med ett punktutsug för att fånga upp dammutvecklingen 
vid dess källa innan det får möjlighet att sprida sig i inkapslingen. En förutsättning 
för att detta ska vara möjligt är att vara försiktig vid val av skärdata, för att 
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bearbetningszonen inte ska nå för höga temperaturer, som begränsas av matrisens 
glastemperatur. 

4.2.3 Inkapsling 
För att kraven på säkerhet, dammspridning samt ljudnivå skulle uppfyllas, har ett 
komplett ramverk med inkapsling av maskinen konstruerats. Majoriteten av 
ramverket är uppbyggt av aluminiumprofiler, som levereras kapade och 
anodiserade från leverantören. Det finns också färdiga fästelement och 
inkapslingstillbehör att tillgå.  

Ett alternativ som undersöktes var att använda sig av stålrör, men bearbetning och 
ytbehandling hade troligtvis resulterat i en dyrare lösning. Värt att poängtera är 
aluminiumets högre beskaffenhet för fortplantning av vibrationer. Det ansågs 
dock vara acceptabelt med en viss prestandabegränsning hos maskinen till följd av 
detta. 

Ramverkets sidor samt framsidan av den öppningsbara dörren täcks med 
Hammerglass, som ger god insyn över bearbetningsprocessen utan att riskera 
operatörens säkerhet. Dörren är utrustad med gasdämpare för att underlätta vid 
öppningen. 

4.2.4 Styrsystem 
Maskinens styrsystem är tänkt att vara halvautomatiskt, som innebär att 
operatören monterar fälgen och sedan med enkla medel kan välja önskad 
bearbetningsåtgärd. Beskrivande flödesschema över användning finns i bilaga 7. 

Inledningsvis fanns förhoppning om att använda en enklare mikrokontroller som 
styrsystem för att hålla kostnaderna till ett minimum. Det fanns dock oro 
angående hur tillförlitlighet och möjlighet till framtida omprogrammering skulle 
se ut. På uppmaning av uppdragsgivaren valdes därför ett så kallat PLC-system 
istället, trots det betydligt högre priset. Se följande avsnitt för kommentarer till 
budgeten. 

Styrenheten får information om frässpindelns position genom två induktiva 
givare, som agerar ändlägesbrytare. Dessa valdes framför enklare mikrobrytare, 
för sin motståndskraft mot damm och andra föroreningar. Operatören väljer 
genom tryckknappar den önskade bearbetningsriktningen, och kan genom ett vred 
ställa in skärdjupet för de olika bearbetningsetapperna. 

Styrenheten är utrustad med en analog expansionsmodul, som i sin tur kan styra 
en PWM-kontroller för de båda motorerna. Detta möjliggör steglös justering av 
matningshastigheterna, och med hjälp av rotationsgivare på motorerna kan PID-
styrning utnyttjas. Detta försäkrar om korrekt skärdata oavsett belastningsfall. 

Operatören interagerar med styrsystemet genom tryckknappar, samt får visuell 
information via en lysdiod. 
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4.2.5 Budget 
Då det första utkastet av budgetspecifikationen framställdes uppstod vissa tvivel 
angående huruvida det uppsatta budgetkravet var rimligt. Kravet skulle innebära 
att undermåliga och potentiellt osäkra komponenter behövde väljas, vilket inte 
skulle uppfylla de oskrivna förväntningarna som fanns på tillförlitlighet och 
kvalitet. 

Detta togs upp med uppdragsgivaren, som beslutade att stryka kravet helt. Detta 
under förutsättningen att budgeten skulle hållas inom en rimlig nivå. En 
budgetspecifikation på de färdiga komponenterna hos konstruktionen finns i 
bilaga 8. 

Ett större antal komponenter kräver specialtillverkning, och enligt de offerter som 
erhållits uppgår kostnaden för dessa till cirka 35 000 kr. 

4.2.6 Tillverkning och toleranser 
Generella toleranser enligt SS-ISO 2768-1 har använts på majoriteten av 
detaljerna, förutom aluminiumprofilerna som faller under en egen standard. (SS-
EN 12020:2-2008)  Speciell hänsyn har tagits till toleransvägen mellan fälg och 
mall, då eventuell förskjutning i vertikalt led mellan dessa komponenter innebär 
fel i bearbetningen.  

En toleransanalys enligt ”worst-case” har utförts. Till följd av toleransanalysen 
konstruerades mallens undre fäste om, för att tillåta justering med hjälp av shims. 

4.2.7 CE-märkning 
För att tillåta en framtida CE-märkning och för att upptäcka eventuella 
säkerhetsbrister, har en FMEA genomförts på process och konstruktion. Analysen 
finns bifogad i bilaga 9. 

Till följd av resultatet i analysen har diverse säkerhetsåtgärder tagits, såsom att 
utrusta luckans gasdämpare med säkerhetsspärrar. Även en säkerhetsbrytare har 
monterats, som bryter strömmen vid öppning av luckan. 

4.2.8 Modellering, simulering och prediktering av resultat 
En fullständig digital modell av maskinen har skapats i Catia V5, och bifogat till 
rapporten i bilaga 14 finns fullständiga tillverkningsritningar på modellen, med 
undantag för vissa delar som är sekretessbelagda. Renderingar med tillhörande 
funktionsbeskrivningar på maskinen finns i bilaga 10. 

FEM-beräkningar har utförts på de komponenter och sammanställningar som 
ansågs vara kritiska för maskinens funktion, se bilaga 11.  Även beräkningar på 
rörelseskruven har utförts, se bilaga 12. 

Med resultat från FEM- och handberäkningarna anses maskinen klara de 
belastningar som uppstår vid användning, med god marginal. 
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En slutgiltig utvärdering av produktförslagets kriterieuppfyllelse finns i bilaga 13, 
och alla kriterier har uppfyllts, med undantag för M1, vars uppfyllelse inte kan 
säkerställas innan en prototyp har tillverkats. Med tanke på komponentval och 
inkapsling förväntas detta inte blir något problem. 

 

 
Figur 4-2: Färdigutvecklad konstruktion, där inkapsling dolts för bättre synlighet. 
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5. Slutsatser 
Detta projekt har resulterat i att ett komplett tillverkningsunderlag för maskinen 
har tagits fram, och under projektets gång har flera funderingar uppkommit. 
Följande är de slutsatser som kan dras av projektet; 

 Alla kriterier har uppfyllts, med undantag för M1 som kräver tillverkning 
av prototyp för säkerställande. Komponentval samt utformning anses dock 
vara positivt för kravets uppfyllelse. 
 

 Budgetmålet som sattes upp i den inledande kravspecifikationen var starkt 
begränsande vid komponentval för maskinen. För att uppfylla detta krav 
skulle stora kompromisser i form av tillförlitlighet, säkerhet och kvalitet 
behöva genomföras. 
 

 Trots den reviderade kravspecifikationen där budgetkravet ströks, har den 
generella bearbetningsmetoden goda förutsättningar för att uppfylla målen. 
Det finns goda möjligheter att utrusta maskinen med ett CNC-system i 
framtiden om så önskas, med förutsättningen att budgeten utökas 
ytterligare. 
 

 Till följd av sin relativt låga budget kommer maskinens uppbyggnad 
innebära en viss prestandabegränsning, då den saknar det stabila 
fundament som en större konventionell svarv eller fräs har. Detta bör 
finnas i åtanke vid användandet av maskinen. 
 

 Det har visat sig mycket svårt att prediktera vilka skärkrafter som uppstår 
vid bearbetning av kolfiberkompositer. På grund av detta har stora 
marginaler vid komponentval och dimensionering av komponenter 
utnyttjats. 
 

 De valda komponenterna i form av motorer och styrsystem, kommer ge 
stor möjlighet i att variera processparametrarna vid bearbetning. De 
möjliggör också att både mot- och medfräsning kan användas, för att 
minimera uppkomsten av delaminering. 
 

 Maskinens ramverk har på grund av uppbyggnaden med 
aluminiumprofiler goda förutsättningar för framtida justeringar och 
modifieringar, beroende på framtida behov och krav. 
 

 Munstycket som omsluter frässtålet bör på ett effektivt sätt ta hand om det 
damm och gaser som uppstår vid bearbetningen. Om allt damm inte sugs 
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ut korrekt, kommer inkapslingen se till att det inte sprids till omgivningen. 
 

 Det krävs praktiska tester för att avgöra hur fort förslitningen av 
fräsverktyget kommer att ske, och det är således inte möjligt att avgöra 
vilka löpande kostnader som kommer uppstå vid bruk av maskinen i detta 
skede. 

5.1 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 
Innan maskinen tas i bruk krävs det att vissa aktiviteter genomförs, som legat 
utanför målet i detta projekt; 

 Styrsystemet behöver programmeras för att interaktionen mellan PLC, 
expansionsmodul, motorstyrning, rotationsgivare, ändlägesbrytare, 
tryckknappar och visuell indikering fungerar som tänkt. Förslag på 
styrsystemets logik har tagits fram. 
 

 En komplett CE-märkning behöver genomföras. De steg som saknas är 
framför allt att undersöka om övriga direktiv utöver Maskindirektivet 
gäller för maskinen. Några direktiv som kan vara aktuella är LVC samt 
EMC. 
 

 I samband med CE-märkningen av maskinen ska en bruksanvisning 
skapas, där eventuella riskmoment uppmärksammas för operatörer. 
 

 Vid tillverkningen av maskinen kommer en komplett kalibrering och 
inställning att krävas, för att säkerställa att maskinen fungerar som tänkt. 
Ett antal provbearbetningar rekommenderas också starkt, då korrekt 
skärdata kan bestämmas. 

Då det inte är möjligt att förutspå vilka rörliga kostnader som kommer uppstå vid 
brukandet av maskinen, och då vissa ytterligare bearbetningsoperationer 
fortfarande behöver genomföras hos fälgarna, är det upp till uppdragsgivaren att 
avgöra om byte av bearbetningsmetod är lönsamt.  

Oavsett kostnad kommer metoden sannolikt att innebära en större flexibilitet för 
uppdragsgivaren, då man får större kontroll över processen.



KRITISK GRANSKNING 

29 
 

 

6. Kritisk granskning 
Särskild omsorg har tagits för att se till att maskinen ska vara så trygg som möjligt 
för en eventuell operatör, och genom en feleffektanalys har ett antal stora 
riskmoment konstruerats bort. En del risker går dock inte att konstruera bort, och 
det är därför viktigt att personer som kommer i kontakt med maskinen 
uppmärksammas på dessa risker. 

Det finns alltid en viss risk för kontakt med kolfiberdamm, speciellt vid 
montering/demontering av arbetsstycke, rengöring och underhåll. På grund av de 
ofta underskattade riskerna som uppstår vid kontakt med sådant damm, är det 
starkt rekommenderat att operatören använder lämplig skyddsutrustning i form av 
mask, skyddsglasögon, heltäckande kläder samt handskar. 

Vidare har maskinen inget eget filtreringssystem för att avskilja damm eller andra 
aerosoler från omgivningsluften. Dock har lokalen enligt uppgift redan ett sådant 
system installerat, som maskinen ska anslutas till. Det är därför upp till 
uppdragsgivaren att se till att det bortfiltrerade dammet hanteras och forslas bort 
på ett korrekt sätt, för att inte naturen eller människor ska komma till skada. 

För att maskinen ska kunna brukas av personer med olika fysiska förutsättningar 
kan luckans öppningsvinkel justeras genom att förflytta gasdämparnas 
infästningspositioner. Det är även möjligt att justera dämparnas kraft. 

Interaktionen mellan operatören och maskinens styrsystem görs genom 
manöverdon med tydliga symboler, och visuella indikationer finns för de olika 
etapperna vid bearbetningen. Detta ger goda förutsättningar för en enkel 
manövrering av maskinen.  

Maskinen är utformad för att inte kräva något vätska vid bearbetningen av 
fälgarna, vilket har ekonomiska fördelar. Det är också av stor fördel för 
arbetsmiljön, då potentiellt farliga kemikalier inte behöver hanteras, men också då 
dessa inte riskerar att ha någon negativ påverkan på naturen. 

Materialen som används i maskinen är vanligt förekommande såsom rostfritt stål 
och aluminium, som utan större problem kan återvinnas. Detta minskar maskinens 
belastning på naturen. 

Vid maskinens utformning och komponentval har säkerheten för operatörer och 
andra människor som kan komma i kontakt med maskinen gått före de inledande 
kraven som ställdes gällande budgeten. 

Om företaget väljer att tillverka maskinen kommer de kostnader och 
miljöpåverkan som är förknippad med dagens frakt av fälgarna att upphöra. 
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Huruvida om det är etiskt korrekt att bidra till tillverkningen av lyxartiklar 
kommer inte diskuteras i detta projekt. Projektet, företaget och dess produkter 
bidrar dock med ett större antal arbetstillfällen i såväl Sverige som internationellt.  

Även om detta projekt inte aktivt bidrar till vidareutvecklingen av fälgar i 
kolfiberkomposit, är det en nödvändig och passivt bidragande faktor. 
Viktminskning i fordonsbranschen är mer intressant än någonsin, då reducering av 
bränsleförbrukning är en ren nödvändighet för att fördröja förbrukningen av de 
fossila bränslen som finns, och för att bidra till en hållbar utveckling. 

Traditionellt sett har motorsporten och sportbilstillverkarna varit pionjärer inom 
utvecklingen, och i förlängningen kommer dess teknologi högst sannolikt att 
sprida sig till vidare konsumentprodukter. Undertecknad förutspår att så också 
kommer vara fallet i detta projekt.
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Bilaga 1 – Kravspecifikation och parvis jämförelse 
Process 

Maskinen ska vara justerbar för att passa flera fälgstorlekar/modeller K P1 

Standard-/befintliga komponenter ska användas i den mån som är 
möjligt Ö P2 

Lågfrekvent underhåll Ö P3 

Maskinen bör ha ett så litet fotavtryck som möjligt Ö P4 
 
Omgivning 

Får ej sprida kolfiberdamm till övriga delar av produktionen K O1 
 
Människa 

Bullernivån ska vara förenlig med gällande föreskrifter K M1 
Maskinen ska kunna manövreras utan speciella förkunskapskrav Ö M2 

 
Ekonomi 

Maximal budget om 20000kr exklusive befintliga produkter.1 K E1 
 

Parvis jämförelse 
I följande matris bestäms hur önskemålen förhåller sig till varandra i behov av uppfyllelse. En 
högre viktfaktor innebär ett viktigare önskemål. 
 

P2 Standardkomp.

P3 Underhåll

P4 Fotavtry
ck

M2 Förkunskap

Korre
ktio

nsfa
ktor

Poängsumma

Viktfa
ktor

A B C D + Pi ki

A 0 1 2 0 1 4 0,25
B -1 2 0 3 4 0,25

C -4 0 5 1 0,06
D 0 7 7 0,44

16 1Summa

 

1 Krav E1 togs bort i samråd med uppdragsgivaren 2015-03-20. 
                                                 



Bilaga 2 – Principkonstruktionskoncept samt utvärdering 
Följande bilder och beskrivningar gäller för de koncept som togs fram i principkonstruktionen. 

Bilderna är schematiskt uppbyggda, och återspeglar inte en färdig produkt. I slutet av bilagan finns en 

utvärderingsmatris för koncepten, med avseende på krav och önskemål. 

 

Koncept 1: CNC 
Detta förslag utnyttjar ett så 
kallat CNC-system, vilket innebär 
att ett elektroniskt styrsystem, 
kulskruvar och stegmotorer 
används för att fritt positionera 
frässpindeln i två eller flera 
dimensioner. Alternativet ger stor 
frihet gällande fälgbanans profil 
och bearbetningsdjup, då man 
kan programmera styrsystemet 
för flera fälgprofiler och 
bearbetningsoperationer. 
(Grovfräsning, finfräsning etc.) 
 
Förslagets nackdelar är dess 
komplexitet och kostnad, på 
grund av precisionen som krävs 
och antalet komponenter. Det 
krävs också större erfarenhet 
inom styr-/reglerteknik. 

 

Koncept 2: Specialfräs 
Detta koncept består av ett 
specialtillverkat frässtål, som har 
inverterad form mot den 
önskvärda profilen hos fälgen. 
Bearbetningen består av att 
frässtålet förs linjärt mot fälgen i 
radiell riktning, tills det önskvärda 
skärdjupet är uppnått och 
bearbetningen är färdig. 
 
Metoden har potential att vara 
mycket tidseffektiv, då 
bearbetningen endast kräver en 
operation. Att genomföra 
konceptet skulle dock innebära 
väldigt höga kostnader, då ett 
antal frässtål måste utvecklas och 
tillverkas. 
 

 

 



Koncept 3: Kopierfräs 
Det tredje alternativet bygger på 
principen av en kopierfräs, som 
ofta återfinns hos 
nyckelkopieringsmaskiner samt 
maskiner avsedda för 
snickeri/träbearbetning.  
 
Verkningssättet består av att en 
speciell master (i form av en 
färdigbearbetad detalj eller mall) 
används för att styra det 
bearbetande verktyget för att 
uppnå den efterfrågade profilen.  
 
Verktyget är förbundet via en 
stång eller annan anordning till 
en avkänningsanordning, som har 
kontakt med mallen. Genom att 
skapa fjäderbelastning mellan 
mallen och avkännaren, placeras 
det bearbetande verktyget alltid 
på rätt djup i mall/arbetsstycke.  
 
Då mallen är utbytbar kan flera 
fälgmodeller bearbetas. 
 

 

 

Följande är en utvärderingsmatris, som bedömer konceptens lämplighet för vidare utveckling, med 

hänsyn till de krav och önskemål som ställts upp i kravspecifikationen. Gråmarkerade celler innebär 

att kravet inte kan bedömas i detta skede av projektet. Matrisen tar hänsyn till viktfaktorerna som 

beräknats i den parvisa jämförelsen av önskemålen. 

 P1 P2 P3 P4 O1 M1 M2 E1 Summa Går vidare? 

Koncept 1 9 6 6 7 7   5 4 25,625 NEJ 

Koncept 2 3 5 7 10 7   8 2 26,0625 NEJ 

Koncept 3 6 7 7 7 7   8 8 31,5 JA 

 

 

 



Bilaga 3 – Detaljutformning och vidareutvecklat koncept 
Utformning av inkapsling 
IK2 fördes vidare med motivering att den raka utformningen bättre uppfyller kravet i P4. Det 

krävs dessutom mindre specialtillverkade detaljer vid användning av en rak dörr. 

  

  

IK1 
Rak utformning, dubbla dörrar. 

  

IK2 
Rak utformning, enkel dörr 

  

IK3 
Vinklad utformning, enkel dörr 

 

  

IK4 
Vinklad utformning, dubbla 

dörrar 



Utformning av utsugningsmunstycke 
UM2 väljs på grund av bättre täckning av bearbetningszonen. Uppbyggnad av enkla PP-rör. 

Munstycket monteras i frässpindelns hållare, och är löstagbart för bättre åtkomst.  

 

  

 

 

 

 
UM1  

 

 

 
 

   
UM2 

 

 
 

 

 



Utformning av fräsbrygga 
FB4 ger minst momentpåverkan vid infästningen mot skenstyrningarna. Dock är lutningen på 

framsidan begränsande för åtkomlighet och rörligheten hos frässpindeln. FB3 går därför 

vidare. 

 

 

FB1 
Rak utformning. 

 

FB2 
Bakåtlutande utformning. 

 

FB3 
Framåtlutande utformning. 

 

 

FB4 
Lutning åt båda håll. 



Vidareutvecklat koncept 
Följande bilder visar sammanställningen av det vidareutvecklade konceptet. 

 

Maskinen har ett komplett ramverk och 
inkapsling, för att förhindra att damm 
sprider sig, samt reducera säkerhetsrisker. 
Dörren är öppningsbar uppåt, och är 
utrustad med gasdämpare. 

 

Frässpindeln är monterad mellan de två 
sidoplåtarna som utgör fräsbryggan. En stor 
bas minskar momentpåverkan vid 
infästningen. 
Frässpindeln förflyttas med en rörelseskruv 
och en elmotor. Fräsbryggan är lagrad på 
skenstyrningar. 

 

Mallen är placerad på bortre sidan om 
fälgen. Under fälgen finns en elmotor 
monterad, som roterar fälgen under 
bearbetningen. 

 

På fräsbryggans baksida finns en 
dämparanordning, som ser till att 
avkännare/frässtål alltid har kontakt med 
mall/fälg. Genom en triangulär vipparm kan 
dämparen lösgöras, för justeringar och 
montering/demontering av fälg eller 
frässtål. Vipparmen är sammankopplad 
med en axel och spak, för bättre åtkomst. 



Bilaga 4 - Jämförelse av frässtål

Modell JC850 Dura S50110.0 S51110.0

CoroMill Plura 1B230-1000-XA 

1630

CoroMill Plura 1B240-1000-

XA 1630

CoroMill Plura 2B230-

1000-NA N20C RF 100 VA - 6707 10

Fabrikat Seco Tools Dormer Pramet Dormer Pramet Sandvik Coromant Sandvik Coromant Sandvik Coromant Gühring

Skärdiameter 10 10 10 10 10 10 10

Anslutningsdiameter 10 10 10 10 10 10 -

Verktygsmaterial HM HM HM HM HM HM HM

Ytbeläggning CVD Diamant X-CEED AlTiN X-CEED AlTiN PVD (Ti,Al)N PVD (Ti,Al)N Diamant Firex TiN-TiAlN

Cirkapris 1580 836 910 800 800 2000 1300

Antal skäregg 4 2 4 2 4 2 4

Totallängd 85 72 100 72 100 72 -

Brukbar längd 30 19 22 19 22 19 -



Bilaga 5 - Beräkningsexempel skärdata 
Följande beräkningar ger en fingervisning av hur de olika bearbetningsparametrarna 

förhåller sig till varandra. Gråmarkerade celler är beräknade värden. Observera att 

beräkningen endast stämmer för en vertikal position hos fälgbanan, då radien varierar.  

Parameter Beskrivning Värde Enhet 

n1 rotationshastighet hos verktyg 20000 [r/min] 

n2 rotationshastighet hos arbetsstycke 1 [r/min] 

vc skärhastighet 273878 [mm/min] 

vfa axiell matningshastighet 1,744 [mm/min] 

v2 tangentiell matningshastighet 1574 [mm/min] 

vf kombinerad matningshastighet 1574 [mm/min] 

fz matning per tand 0,020 [mm/z] 

z antal skäreggar 4 [z] 

ap axiellt skärdjup 0,5 [mm] 

ae arbetsingrepp 1,744 [mm] 

D3 total diameter hos fullradiepinnfräs 10 [mm] 

Dcap effektiv fräsdiameter hos fullradiepinnfräs 4,359 [mm] 

r radie hos skärande verktyg (Dcap/2) 2,179 [mm] 

R radie hos arbetsstycke 250 [mm] 

ω1 vinkelhastighet hos verktyg  125664 [rad/min] 

ω2 vinkelhastighet hos arbetsstycke 6,283 [rad/min] 

Ps gängstigning hos skruv 4 [mm/r] 

ns varvtal hos skruv 0,436 [r/min] 

 

Formel (3), (4), (5), (6), (7) och (8) används, som beskrivs i rapporten. Utöver dessa formler 

används; 

 

  
𝑎𝑒 = 0.4 ∗ 𝐷𝑐𝑎𝑝 

 
Arbetsingrepp per varv vid svarvfräsning  

(Rekommendation Sandvik) 

𝑣𝑎𝑥𝑖𝑒𝑙𝑙 = 𝑎𝑒 ∗ 𝑛2   
 

Härledd formel för matningshastighet i axiell 
riktning. 

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =
𝑣𝑓𝑎
𝑝𝑠

 
 
Härledd formel för erforderligt varvtal hos skruv 
beroende på matningshastighet och stigning 



Ett andra beräkningsexempel bifogas, där n1 samt n2 ändrats. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet 

n1 rotationshastighet hos verktyg 28000 [r/min] 

n2 rotationshastighet hos arbetsstycke 4 [r/min] 

vc skärhastighet 383429 [mm/min] 

vfa axiell matningshastighet 6,974 [mm/min] 

v2 tangentiell matningshastighet 6296 [mm/min] 

vf kombinerad matningshastighet 6296 [mm/min] 

fz matning per tand 0,056 [mm/z] 

z antal skäreggar 4 [z] 

ap axiellt skärdjup 0,5 [mm] 

ae arbetsingrepp 1,744 [mm] 

D3 total diameter hos fullradiepinnfräs 10 [mm] 

Dcap effektiv fräsdiameter hos fullradiepinnfräs 4,359 [mm] 

r radie hos skärande verktyg (Dcap/2) 2,179 [mm] 

R radie hos arbetsstycke 250 [mm] 

ω1 vinkelhastighet hos verktyg  175929 [rad/min] 

ω2 vinkelhastighet hos arbetsstycke 25,133 [rad/min] 

Ps gängstigning hos skruv 4 [mm/r] 

ns varvtal hos skruv 1,744 [r/min] 

 



Bilaga 6 - Jämförelse av frässpindlar

Namn "NoName" 300W "NoName" 1.5kW "NoName" 1.5kW2 HF-Frässpindel 2545/1 Dremel 3000 Dremel Fortiflex Kress FME 800 Kress FME 1050 Kress 1050-1 FME Bosch GGS 28 C

Återförsäljare JBCnc.se JBCnc.se JBCnc.se Solectro AB Clas Ohlson Clas Ohlson DamenCNC.com DamenCNC.com DamenCNC.com Proffsmagasinet.se

Pris 1348 2214 3988 10365 639 1836 € 124.99 € 134.99 € 138.99 1970

Effekt 300 1500W 1500W 170W 130W 300W 800W (420W) 1050W (560W) 1050W (560W) 600W (380W)

Kylning Luft Vatten Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

Varvtal 3000-12000 6000 - 24000 6000 - 24000 5000 - 60000 10000 - 33000 0 - 20000 10 000 - 30 000 10 000 - 29 000 5000 - 25 000 28 000

Diameter (fäste) 52 80 80 25 ? ? 43 43 43 43

Nätaggregat/frekvensomriktare Medföljer Medföljer ej Medföljer ej Medföljer ej Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd

Pris med frekvensomriktare 1348 3654 5428 ? - - - - - -

Kommentarer

Frekvensomriktare 

måste köpas till.

Frekvensomriktare och 

kylutrustning måste 

köpas till.

Frekvensomriktare 

måste köpas till.

Frekvensomriktare 

måste köpas till.

Inte avsedd för fast 

montering. 

Inte avsedd för fast 

montering. Fast varvtal!

Förs vidare? NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA JA NEJ



Start

Is the rim 
mounted on the 

hub?
N

Mount rim on 
hub

Y

Is cutting tool 
installed?

Install cutting 
tool

Y
Is the milling spindle at the 

desired position, and in contact 
with an end-limit switch?

Disengage gantry by 
turning the black 
handle clockwise

Close door

Power machine on, 
move spindle by 

pressing pushbutton

Open enclosure, 
engage gas-strut by 

turning the black 
handle counter-

clockwise

Y

Close enclosure

Initiate machining by 
pressing the button 

corresponding to the 
desired direction 

Is the desired 
contour 

achieved?

Adjust D.O.C

N

Bilaga 7 - Flödesschema över handhavande

Use gauge to 
validate result

Y

End

N

Open enclosure

N

Remove rim
Is the result 
acceptable?

Y

N



Start

Is the gantry 
disengaged?

Disengage gantry by 
turning handle 

clockwise

Is the door open?Open door

Y

N

N

Remove clamping 
collar

Y

Set D.O.C adjustment 
to shortest possible by 

turning handle 
counterclockwise

Insert cutting tool, 
adjust depth to match 

roller

Tighten clamping collar

Close door

End

Install cutting tool

N

Y

Y

N



Start

Is the door open?Open door

Place rim on hub axle

Screw on lug-nut on hub

Tighten lug-nut to pre-
defined torque

Close door

End

N

Mount rim on hub

Is the gantry 
engaged?

Disengage gantry by 
turning handle clockwise

Y

Y

N

Start

Is the door open?Open door

Loosen lug-nut

Remove lug-nut

Remove rim

Close door

End

N

Remove rim

Is the gantry 
engaged?

Disengage gantry by 
turning handle clockwise

Y

Y

N



Bilaga 8 - Budget
Please note that the budget doesn't include custom parts.
Currency conversion: 1 EUR = 9,2 SEK

Mechanical Components

Retailer Product PPU QTY Price Subtotal

Hiwin HG20R Rail (400mm) 40,60 €         2 81,20 €        

Hiwin HG20T Rail (450mm) 47,50 €         2 95,00 €        

Hiwin HWG20-CC Carriage 40,00 €         6 240,00 €      

Hiwin HG20-SW Sealkit 11,99 €         6 71,94 €        

Milling Spindle  Kress 1050 FME 135,00 €       1 135,00 €      

Kress Collet 10mm 22,90 €         1 22,90 €        

PU-hose 40mm 14,99 €         1 14,99 €        

Shaftcoupler  EK2-20 D40L65 Hub 12mm (17Nm) 16,00 €         2 32,00 €        

Shaftcoupler  EK2-20 D40L65 Spider (17Nm) 4,00 €            1 4,00 €           

Shaftcoupler  EK2-10 D32L32 Hub 12mm (12.5Nm) 13,00 €         1 13,00 €        

Shaftcoupler  EK2-10 D32L32 Hub 8mm (12.5Nm) 13,00 €         1 13,00 €        

Shaftcoupler  EK2-10 D32L32 Spider (12.5Nm) 4,00 €            1 4,00 €           

Shipping Cost 40,00 €         1 40,00 €        7 057 kr                   

Ball joint  WN71800 M8 44 1 44

Split Hub  GN150 28-12 111 1 111

Handle GN310 E 160-M10 57 1 57

Shipping Cost 100 1 100 312 kr                      

Ball nose end mill  Seco JC850 Dura 1580 1 1580

Shipping Cost 60 1 60 1 640 kr                   

Aluminium profile  20x20 I-type slot 5 33 17,5 577,5

Aluminium profile  40x40 I-type slot 8 93 9,5 883,5

Aluminium profile  40x80 I-type slot 8 173 3,6 622,8

Aluminium profile  R40-90 I-type slot 8 34 1 34

Aluminium profile Grip rail I-type slot 5 75 1,2 90

Cover cap Grip rail 10,7 1 10,7

Cover cap  40x80 9,2 4 36,8

Cover cap  20x20 5 6 30

Plastic hinge incl. fasteners 27 4 108

Angular bracket 40x40 incl. Fasteners 18,98 50 949

Automatic fastener I-type slot 5 18,4 25 460

T-nut with spring ball I-type slot 8 5 200 1000

Panel cover and trim T5 (2m) 2-3mm 38 7 266

Bracket Aluminium Elox. 20x20 10 4 40

Bracket galvanized 40x40 T8 20 2 40

Ball catch for door 29 2 58

Mechine feet 15A (60) 18,5 4 74

Leadscrew TR16x4 510mm 170 1 170

Leadscrew nut TR16x4 189 1 189

Non-locating bearing LLB20-6200 144 1 144

Fixed bearing FLB20-3200 520 1 520

Shipping Cost 437 1 437 6 740 kr                   

Wilwood Brake Bias remote adjuster 566 1 566

Shipping Cost 49 1 49 615 kr                      

Pipe insulation 22mm 19,9 1 19,9

Polypropylene pipe, dia 40mm 49,9 1 49,9

Polypropylene pipe bend, 40x90deg 49,9 1 49,9 120 kr                      

Beijer Polypropylene pipe clamp, 40mm 36,9 1 36,9 37 kr                         

Flanged polyamide bushing PAF 12/14x10-20x2 8,5 2 17

Straight polyamide bushing PA 12/14x10 7 1 7 24 kr                         

Stena Stål Hot rolled sheet metal 2500x1250x2mm 665 1 665,00 665 kr                      

Dorr damper Camloc (2st) 100->650N 464/200mm 482 1 482,00

Camloc 4262R Bracket 30 4 120,00 602 kr                      

Lower damper VL-6-60-400 (400-50N) 220 1 220,00

Fork joint EF-C002Z 27 2 54,00

Shipping Cost 140 1 99,00 373 kr                      

Subtotal mechanical components 18 185 kr                 

Biltema

MecMove

DamenCNC

Wiberger

Alfa Tool

Motedis

Dahlhem

Sodemann

RS Components



Electrical Components

Retailer Product PPU QTY Price Subtotal

Inductive Proximity Sensor Sick IME12-04BNSZW2S 278 3 834

Fibox DIN35 Rail Mount 335mm 28 1 28

LED Pilot Switch Green 24V XB5AVB4 115 1 115

Empty Push Button Enclosure XALD01 82 1 82

Enclosed Emergency Stopbutton, 40mm XALK178E 283 1 283

Enclosed Push Buttons "Right-O-Left" XALD334 389 1 389

Enclosed Selector Switch "O-I" XALD134 243 1 243 1 974 kr                   

Crouzet Millenium 3 PLC Starterkit 88974084 2679 1 2679

Crouzet 88970241 Analog Expansion 1119 1 1119

PSU Puls CS10.244 1159 1 1159

Enclosure Fibox 378x188x180 5880071 487 1 487

Security door switch Panasonic MA155 180 1 180 5 624 kr                   

ElectroKit Dual motor driver Sabertooth 2x12 559 1 559 559 kr                      

Planetary geared DC-motor Phidgets 3274 (15RPM) 815 2 1630

Shipping Cost 125 1 125 1 755 kr                   

Subtotal electrical components 9 912 kr                   

Grand total 28 097 kr     

CLC Systems

RS Components

Conrad
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What are the actions for 

reducing the occurrence of the 

cause, or improving detection?

Note the actions taken.  

Include dates of completion.

7

Vertical misalignment 

between guide and rim, due 

to manufacturing or 

installation error.

6 3 126

Proper alignment and 

calibration before taking into 

use

Tolerance stack up analysis 

performed. Added shims to 

compensate for worst-case 

deviation.

7 2 3 42

5

Horizontal misalignment 

between guide and rim, due 

to manufacturing or 

installation error.

6 3 90

Proper alignment and 

calibration before taking into 

use

5 2 3 30

5

Horizontal misalignment 

between rim and milling 

spindle.

6 3 90

Proper alignment and 

calibration before taking into 

use

5 2 3 30

8
Self-releasing screws due to 

vibrations
4 4 128

Use Loctite to secure screws. 

Retighten screws after some 

time.

8 2 4 64

Spindle travels past 

the intended stops
9

Error in end-limit switches, 

due to debris or dust. 

Intermittent connection.

5 5 225
Perform regular inspections of 

the end-limit  switches.

Use dust-proof inductive 

proximity sensors. Use 

sensors of type NC.

9 2 2 36

Workpiece not 

mounted rigidly
7

Insufficient tightening of 

lugnut
5 4 140

Use torque wrench when 

installing rim
7 2 2 28

Sudden cutter 

engagement
8

Sudden start after power 

failure, such as outage or 

closing of door.

7 3 168

Program control system to 

always require input to restart 

after power loss.

8 2 2 32

Machining process

Defective workpiece, 

total breakdown of 

machine. Injury to 

machine, personnel.

Incorrect profile 

being machined in 

workpiece

Defective workpiece, 

potentially dangerous 

forces and vibrations

Bilaga 9 - Failure Modes Effects Analysis

Trimming tool for AirCore CFRP Rims

AA
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What are the actions for 

reducing the occurrence of the 

cause, or improving detection?

Note the actions taken.  

Include dates of completion.

Unintentional 

opening of door
8

Vibrations, incorrectly set-up 

gas-struts
3 2 48

Proper set-up of gas-struts 

during installation.

Added ball-catch to the door. 

Added safety-switch to door.
4 1 2 8

Accidental opening 

of door while 

machine is running

8 Negligence of operator 4 2 64

Added visual indication for 

when machine is running. 

Added safety switch to door.

4 2 2 16

Clogging of matrix 

material

Bad surface quality. 

Excessive vibrations. 

Damage to tools and 

workpiece.

6
Incorrect cutting data. 

Overheating.
5 3 90

Find optimum cutting data 

before taking into use. 

Decrease cutting speed and/or 

increase feed speed.

6 3 3 54

Bad surface quality 6 Incorrect cutting data. 5 4 120

Find optimum cutting data 

before taking into use. Increase 

cutting speed, decrease feed 

speed.

6 3 3 54

Electrical failure 6

Short circuit of components 

due to CFRP dust. Inefficient 

suction from extraction 

system.

6 3 108

Make sure extraction system 

works well, perform regular 

cleaning of the machine.

6 4 3 72

Excessive vibrations 

in 

framework/machin

e

Bad surface quality, 

defective workpiece, 

excessive noise

5 Incorrect cutting data. 5 3 75

Find optimum cutting data 

before taking into use.  

Decrease feed speed.

5 3 3 45

Rough and uneven 

movement of 

guideways

Vibrations, exessive 

wear
4 Dust entering guideways 5 2 40

Clean and lubricate on regular 

basis.

Linear guideways equipped 

with dust sealing kits.
4 3 2 24

Machining Process

 Failure Modes Effects Analysis

Trimming tool for AirCore CFRP Rims

AA

Risk of injury for 

operator and nearby 

personnel. Dust 

contamination.

Defective workpiece
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What are the actions for 

reducing the occurrence of the 

cause, or improving detection?

Note the actions taken.  

Include dates of completion.

Door falls 

uncontrollably 

without intent

Injury to operator 10
Defective, incorrectly 

installed gas-struts
5 8 400

LH side gas-strut equipped 

with automatic full-extension 

safety lock

3 2 8 48

Injury from 

handling 

workpiece/rim

Injury and 

inconvenience to 

operator

8
Protruding fibers from 

workpiece
7 4 224

Use protective equipment, 

gloves
8 2 4 64

Inhalation or other 

contact with dust 

and debris

Health hazard or injury 

to operator
8

Airborne dust, stirring of 

dust inside enclosure
7 2 112

Use protective equipment, 

gloves, glasses, mask
8 2 2 32

Hard or impossible 

to close door
6 5 2 60 6 2 2 24

Gantry is hard or 

impossible to 

engage/disengage

6 5 2 60 6 2 2 24

 Failure Modes Effects Analysis

Trimming tool for AirCore CFRP Rims

AA

Preparation of 

machine/equipmen

t

Inconvenience for 

operator, unable to run 

machine

Too high force of gas-strut, 

improper installation
Reduce force of gas-strut

Gas-strut with variable force 

used.

An arbitrary scale between 1-10 is used for the grading of SEV/OCC/DET. The maximum possible RPN is 1000. A SEV value of 8-10 has been used in situations where a risk of serious personal injury is present.



Picture 1: 
Complete machine with closed 
door. Gas-struts assist the opening 
of the door.

Bilaga 10 - Renderingar

Picture 2: 
Empty framework, built from extru-
ded aluminium profiles.



Picture 3: 
Closeup of gantry assembly, which 
houses the milling spindle, lead 
screw, upper motor, roller follower 
and extraction system. The gantry 
is mounted on linear guideways, 
which allow horizontal translation.

By running the upper motor, the 
lead screw rotates, and the milling 
spindle block will travel vertically.

Picture 4: 
Complete machine, except upper 
enclosure which is hidden for clarity. 



Picture 5 (up): 
View from rear of gantry, showing the gas-strut and its linkage. The 
force can be disengaged by turning the black lever.

Picture 6 (down): 
Blue handle controlling the remote wire, which in turn adjusts the 
cutting depth.



Picture 7, 8: 
Roller follower assembly. The fork is 
mounted to an axial ball coupling, 
with a threaded ball stud. The re-
movable cover has a corresponding 
thread, and by rotating the ball stud 
pin (by remote wire) the position of 
the roller can be changed.

The roller follower assembly is 
mounted to the milling spindle as-
sembly by two bolts.

Picture 10, 11 (right): 
Lower mounting bracket for gui-
des. Two removable dowel pins for 
correct alignment between bracket 
and guide. Bracket is secured to 
framework with two bolts.

Several shims (blue) can be seen, 
which is used for adjusting the verti-
cal distance between guide and rim.

Picture 9 (far left): 
Complete guide assembly consis-
ting of upper bracket, lower bracket 
and guide. The guide is secured 
by two screws, and aligned by four 
dowel pins.



Picture 12: 
Lower motor assembly and rim 
mounting assembly. The motor is 
connected to the driveshaft by a 
shaft coupling, and the motor itself 
is mounted to a bent sheet metal 
part.

Picture 13: 
Overview of the upper motor assembly, 
which is mounted to the lead screw assem-
bly. Toothed wheel and hall sensor mount 
can be seen at the top of the motor.

Picture 14: 
Close-up of gantry, spindle moun-
ting block in which the milling 
spindle is clamped. The extraction 
nozzle is partly removed.



Bilaga 11- FEM-beräkningar 
Följande FEM-beräkningar har utförts i arbetsbänken Generative Structural Analysis i Catia 

V5. Belastningsfallen är i överkant eller överdrivna mot normalfall. Visualiseringarna är starkt 

överdrivna för att tydligt påvisa hur detaljerna påverkas. 

 

 

Detalj: 003-000-001 
 
Bakgrund: Avkänningsarm som huserar 
rullen och dess insats. Är på grund av 
sin långsmala form utsatt för böjlast. 
Böjning av armen resulterar i för djupt 
axiellt skärdjup. 
 
Förhållanden: Detalj fastspänd i alla 
frihetsgrader vid bulthål och baksida. 
Force Density applicerad på framsida, 
horisontell riktning enl. bild. Två lastfall  
undersöktes. Material stål. 
 
Resultat #1 (F=400N) 
Maximum Displacement: 0,013mm 
Maximum Von Mises: 12,47 MPa 
Global Error Rate: 4,939 % 
Resultat #1 (F=200N) 
Maximum Displacement: 0,007mm 
Maximum Von Mises: 6,235 MPa 
Global Error Rate: 4,939 % 
 
Inga ytterligare åtgärder. 

 

Detalj: 001-100-001 + 003-000-001 
 
Bakgrund: Monteringsplatta för 
frässpindel, avkänningsarm. Lagrad på 
skenstyrning, lyfts av rörelseskruv. 
 
Förhållanden: Detalj fastspänd i 
skruvhål (sidor och mitten). Surface 
Slider på sidor. Force Density på 
avkännararms framsida. Dubbla Force 
Density på varsin Rigid Virtual Part, för 
att motsvara frässpindel och frässtål. 
 
Resultat  (Farm=400N) 
Maximum Displacement: 0,021mm 
Maximum Von Mises: 13,782 MPa 
Global Error Rate: 5,291 % 
 
Spänningskoncentration främst vid 
bakre radie hos 003-000-001. 
Inga ytterligare åtgärder. 



 

 

Detalj: 001-000-004 + 001-000-005 
+ 001-000-006 +div. 
 
Bakgrund: Strukturella delar av 
fräsbryggan. Fastspänd i 
skenstyrningar nedtill. 
Förhållanden: Detalj fastspänd i alla 
frihetsgrader i nedre skruvhål mot 
skenstyrning. Force Density á 800N 
applicerad på översta skruvhålen i 
001-000-004 + 001-000-005, för att 
simulera ”worst-case” scenario. 
Force Density á 300N applicerad i 
övre genomföring till ledarskruv. 
 
Resultat: 
Maximum Displacement: 0,088mm 
Maximum Von Mises: 18,683 MPa 
Global Error Rate: 5,623 % 
 
Spänningskoncentrationer främst 
vid infästning mellan sidoplåtar och 
001-000-006. 
 
Inga ytterligare åtgärder. 
 

 

 



Bilaga 12 – Rörelseskruvsberäkningar 

Beräkningar på den valda ledarskruven, med gängning TR16x4. Använda formler är (1) och 

(2), resterande formler finns efter beräkningarna. Observera att lyftmomentet inte tar 

hänsyn till belastningen som uppkommer till följd av ingreppet vid bearbetning. 

Gråmarkerade celler är beräknade. 

Knäckning 

Parameter Beskrivning Enhet Värde 

E Elasticitetsmodul GPa 200 

I Böjtröghetsmoment  718,7 

d Kärndiameter mm 11 

L Längd mm 500 

Pk Knäcklast N 11633 

Ptill Tillåten last, 6-faldig säkerhet N 1939 

 

Lyftmoment 

ε1 Friktionsvinkel  11,70 

μ Friktionstal grader 0,2 

ϕm Medelstigningsvinkel grader 5,197 

β Profilvinkel gänga grader 30 

rm Medelradie mm 7 

dm Medeldiameter mm 14 

G Last N 120 

P Stigning mm 4 

M Erforderligt lyftmoment Nm 0,255 

 

Kritiskt varvtal 

nk Kritiskt varvtal varm/min 117 

kd Lagringsfaktor, konstant  1,88 

Lk Kritisk längd mm 430 

di Gängans kärndiameter mm 11,5 

nmax Högsta tillåtna varvtal varv/min 94 

 

�� = �� =
� ∗ ��

64
 

Tröghetsmoment hos cirkulärt tvärsnitt (Björk 2013) 

� = � ∗ �� ∗ tan(�1 + ��) 
 
Erforderligt lyftmoment rörelseskruv (Björk 2013) 

tan(�1) =
�

��� � 2⁄
 

Beräkning av friktionsvinkel (Björk 2013) 

tan(��) =
�

� ∗ ��
 

Beräkning av medelstigningsvinkel, (Björk 2013) 



Bilaga 13 - Utvärdering av kriterier 
Process 

Maskinen ska vara justerbar för att passa flera 
fälgstorlekar/modeller 

K P1 Uppfylld 

Standard-/befintliga komponenter ska användas i den mån som 
är möjligt 

Ö P2 Uppfylld 

Lågfrekvent underhåll Ö P3 Uppfylld 

Maskinen bör ha ett så litet fotavtryck som möjligt Ö P4 Uppfylld 

 

Omgivning 

Får ej sprida kolfiberdamm till övriga delar av produktionen K O1 Uppfylld 

 

Människa 

Bullernivån ska vara förenlig med gällande föreskrifter K M1 Osäker1 

Maskinen ska kunna manövreras utan speciella förkunskapskrav Ö M2 Uppfylld 

 

Miljö 

Maximal budget om 20000kr exkl. befintliga produkter K E1 Ej uppfylld!2 

 

 

 

                                                 
1 Krav M1 gällande bullernivå bör av naturliga skäl kontrolleras om en prototyp byggs. 
2 Krav E1 togs bort i samråd med uppdragsgivaren 2015-03-20. 
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