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Sammanfattning  
Examensarbetet som beskrivs i denna rapport handlar om byte av styrsystem i en CNC-svarv på Precisionsdetaljer Mekatronik AB i 
Linköping, ett företag med åtta till nio anställda. Ett Fanuc 5 styrsystem har ersatts av ett modernare Fanuc 21i-styrsystem. Rapporten 
beskriver det nya styrsystemet och redovisar hur arbetet med att praktiskt byta system har gått till. Arbetet indelades i tre delar, 
informationssökning, praktiskt arbete och dokumentation. Informationssökningen behövdes både för hopkoppling av de olika delarna och för 
parameter- och ladderprogrammering. Det praktiska arbetet bestod i att koppla tillsammans de delar som fanns beställda och de delar som 
skulle tas från det gamla styrsystemet. Dokumentationen ska finnas för framtida bruk, då service och utveckling av systemet ska ske.  
 
 
Abstract 
This examination work describes changing of a control system in a CNC-lathe. The work has been done at Precisionsdetaljer Mekatronik AB 
in Linköping, a company with eight to nine employees. A Fanuc 5 control system has been replaced by a modern Fanuc 21i-system. This 
report describes the new control system and how the practical work has been done. The work has been divided into three parts, information 
searching, practical work and documentation. Information searching is needed for how to connect the different parts and for parameter-and 
ladder programming. The practical work consisted of connecting the new parts that were ordered and the parts that should be used from the 
old control system. The documentation may be used in the future, when service and development of the system will be done. 
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet som beskrivs i denna rapport handlar om byte av styrsystem i en CNC-svarv 
på Precisionsdetaljer Mekatronik AB i Linköping, ett företag med åtta till nio anställda. Ett 
Fanuc 5 styrsystem har ersatts av ett modernare Fanuc 21i-styrsystem. Rapporten beskriver 
det nya styrsystemet och redovisar hur arbetet med att praktiskt byta system har gått till. 
Arbetet indelades i tre delar, informationssökning, praktiskt arbete och dokumentation. 
Informationssökningen behövdes både för hopkoppling av de olika delarna och för parameter- 
och ladderprogrammering. Det praktiska arbetet bestod i att koppla tillsammans de delar som 
fanns beställda och de delar som skulle tas från det gamla styrsystemet. Dokumentationen ska 
finnas för framtida bruk, då service och utveckling av systemet ska ske.  

 





Abstract 
 
This examination work describes changing of a control system in a CNC-lathe. The work has 
been done at Precisionsdetaljer Mekatronik AB in Linköping, a company with eight to nine 
employees. A Fanuc 5 control system has been replaced by a modern Fanuc 21i-system. This 
report describes the new control system and how the practical work has been done. The work 
has been divided into three parts, information searching, practical work and documentation. 
Information searching is needed for how to connect the different parts and for parameter-and 
ladder programming. The practical work consisted of connecting the new parts that were 
ordered and the parts that should be used from the old control system. The documentation 
may be used in the future, when service and development of the system will be done. 
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1 Inledning 
 
Denna rapport syftar till att beskriva examensarbetet Byte av styrsystem för en CNC-svarv. 
Arbetet utfördes åt VD Patrik Johnander på företaget Precisionsdetaljer Mekatronik AB i 
Linköping under hösten 2002. Examensarbetet har ingått som ett moment i 120 
poängsutbildningen Data- och Elektronik (DE) vid Linköpings Tekniska Högskola. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Precisionsdetaljer Mekatronik AB, som är ett finmekaniskt företag med åtta till nio anställda, 
tillverkar detaljer inom medicin-, försvars- och rymdområdet. Bland annat tillverkas delar till 
Saab Ericssons Space separationssystem som består av olika detaljer som skjuter ifrån 
satellitdelen från rymdraketen efter uppskjutningen. På företaget fanns en svarv från 1970-
talet som det en längre tid varit problem med. Svarvens styrsystem var slitet och orsakade ofta 
driftstopp. Från företagets sida önskades ett nytt och modernare styrsystem. Det nya 
styrsystemet var redan införskaffat och väntade på att bli inkopplat i den gamla svarven, som 
bedömdes vara användbar en tid till.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Genom detta examensarbete skulle möjligheterna för företagets egen personal att själva göra 
justeringar och omprogrammeringar underlättas. De företag som installerar och servar 
systemen är både dyra med sina tjänster och det är också ofta väntetid för att få den hjälp som 
önskas. Genom dokumentation av styrsystemet, som var en del av arbetet, räknade 
företagsledningen med att företagets egen personal skulle kunna göra vissa programmeringar 
och reparationer. Genom att kunskaperna fanns hos företaget skulle också kostnaderna för 
reparationer och stillestånd som uppstår i samband med dessa problem minska. 
 
 
1.3 Kravspecifikation 
 
Examensarbetet bestod av uppgradering av ett styrsystem för en CNC-svarv genom byte från 
ett Fanuc 5-system till ett modernt Fanuc 21i T-series modell A-styrsystem. 
  
Uppgraderingen omfattade : 

• Framtagning av kopplingsschema för CNC-svarven. 
• Eventuell framtagning av specifikation för nytt reläkort. 
• Hopkoppling av styrsystemskomponenter. 
• Ladderprogrammering enligt Fanuc:s ladderprogrammeringsspråk. 
• Framtagning av parameterlista. 
• Programmering av parametrar. 
• Dokumentation av ladder, ladderprogrammering samt parameterlista. 
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1.4 Metod 
 
Arbetet har varit av både praktisk och teoretisk art. Den praktiska delen har till stor del bestått 
i att montera ihop de olika delarna. Den teoretiska delen har varit indelad i flera moment, att 
ta reda på hur svarven fungerade genom att studera de olika manualerna och programmering 
både parameter- och ladderprogrammering. 
 
 
1.5 Rapportens upplägg 
 
Rapporten börjar med en allmän beskrivning av CNC-maskiner och en redogörelse av 
svarvens olika delar. Det nya styrsystemets delar presenteras. Ett avsnitt handlar om hur 
arbetet fortskridit och de problem som uppstått under arbetets gång. Programmering var en 
del av arbetet och redovisas också i ett avsnitt. En översikt över signaler och koder beskrivs 
mot slutet av rapporten, resultat och slutsatser redovisas därefter. Kopplingsschema över 
styrsystemet finns som bilagor sist i rapporten. 
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2 Grundläggande information  
 
CNC-maskinen består i princip av två huvuddelar, bearbetningsmaskinen (verktygsmaskinen) 
och det datoriserade styrsystemet. CNC (Computerized Numerical Control) kallas de 
numeriskt styrda maskiner som arbetar med dator och programminne. Programminnet lagrar 
ett helt bearbetningsprogram. Verktygsmaskinen utför hela eller delar av sitt arbetsprogram 
automatiskt och styrning åstadkoms med ett styrsystem. En av fördelarna med CNC-styrning 
är att bearbetningsdata kan matas in i styrsystemet dels direkt från en diskett till minnet eller 
via operatörspanelernas knappsatser.  
 
 
2.1 Bearbetande maskin 
 
En bearbetande maskin omformar ett arbetsstycke eller avverkar material från det. En maskin 
kan inte arbeta helt självständigt utan måste styras av antingen en människa eller ett 
styrsystem. Om en maskin styrs av en människa, sägs att maskinen är manuellt styrd. Om 
däremot styrfunktionen av en serie förutbestämda arbetsmoment sköts av ett styrsystem, sägs 
maskinen vara automatiskt styrd. Den serie av arbetsmoment som styrsystemet styr kallas 
maskinens arbetscykel.  
 
 
2.2 Styrsystem 
 
Styrsystemet lagrar instruktionerna i minnet, tar emot programinstruktioner och skickar dem 
som styrsignaler till maskinen. Styrsystemet övervakar och jämför också maskinens arbetssätt 
med önskat arbetssätt och givna mått. Det kan också styra andra maskinfunktioner t.ex. 
start/stopp av spindeln, rotationsriktning på spindeln, till/från -koppling av skärvätska och 
verktygsväxling. Spindelmotorn sköter rotationen av materialet och kan rotera både medurs 
och moturs. Den reglerar även materialets rotationshastighet. Varje rörelseriktning i svarven 
har sin egen varvtalsreglerande motor och mätgivare som anger förflyttningssträckor och 
hastigheten för styrsystemet. Styrsystemet reglerar även matningsmotorernas hastighet och tar 
emot order från operatörspanelen. Det kan vara start/stoppsignaler, måttkorrigeringar eller 
instruktioner som kompletterar eller ändrar inprogrammerat program. 
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2.3 Svarven (verktygsmaskinen) 
 

  

Figur 2:1  Schematisk bild över en svarv.  
 På bilden visas chuck, verktygshållare och dubbplacering.  
            X och Z koordinaternas riktningar visas av pilar 
 
 
Svarvar är ofta byggda så att bearbetning sker i ett slutet utrymme för att spånflisor och 
oljestänk inte ska förorena. Inuti det slutna utrymmet finns (Se figur 2:1): 
 
Chucken, med vars hjälp materialet som ska bearbetas fästs. Chucken öppnas för att material 
ska kunna matas fram och sluts när materialet kommit i rätt position för bearbetning. Den kan 
dels öppnas eller slutas i programmet, dels manuellt med en pedal som är belägen framtill på 
svarven. I en svarv konstruerad för höga skärhastigheter och hög produktion måste chucken 
uppfylla vissa krav. Den ska tåla höga varvtal utan att släppa greppet, ha bra 
centreringsnoggrannhet för arbetsstyckena och vara välbalanserad, så att inga onödiga 
vibrationer uppstår. 
Revolverhuvudet (verktygshållaren) kan ha flera verktyg samtidigt. Genom stegvis vridning 
av huvudet kan ett av verktygen väljas. Revolverhuvudet har verktygen placerade så att de blir 
centrerade mitt för spindelcentrum. Axeln som revolvern vrider sig kring är i detta fall 
horisontell. I vårt fall är det en automatisk revolversvarv med plats för sju verktyg. I det 
gamla systemet användes fem verktyg och med det nya ska lika många användas.  
 

Verktygen används för att svarva, borra, gänga, sticka av och lättra. 
Lättring görs för att få ett bra handgrepp på t.ex. en skruvskalle. 
Lättring är små spår präglade längs med skallen i skruvens 
längdriktning. Se figur 2:2. 

 
 
 
 
Figur 2:2  Skruv med lättrat huvud.  
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En servomotor med broms styr revolverhuvudet i X-led. Bromsen används för att inte 
verktyget ska sjunka i höjdled när maskinen av olika anledningar stoppas. Borrverktyget 
borrar hål i arbetsstycket. Svarvverktyget ändrar storlek på den rundstång som är grunden till 
det som ska tillverkas. Gängverktyget används för att göra gängor på t.ex. en skruv. När ett 
arbetsstycke är färdigt i svarven ska det delas av från resten av materialet, det kallas att sticka 
av. När arbetsstycket har stuckits av hämtas stycket ut ur svarven av en behållare, s.k. skopa. I 
operatörens program skrivs in när en detalj är färdig att hämtas av skopan. Det fäste som 
revolvern sitter i kan flyttas i både horisontell och vertikal led, denna förflyttning 
programmeras. 
 
En dubb stödjer materialet i den fria änden av materialet under arbetets gång. Den används 
när det material som bearbetas har en längd från fästet i chucken av mer än sju cm. När 
material bearbetas uppstår ett tryck från verktyget, som gör att materialet kan komma att svaja 
i den fria änden vid rotation. Dubbfästet ställs in manuellt och kan enbart ställas in 
horisontellt, medan finjusteringen av dubben sker med styrsystemet. 
 
Materialets rotationshastighet styrs av en spindelmotor som beskrivs i ett senare kapitel.  
En spåntransportör sitter i botten på svarven och för ut alla de spån som ramlar ner under 
arbetets gång. Frammatning av material för bearbetning sker med hydraulik. 
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3 Det nya Fanuc 21i-systemet 
 
Det nya styrsystemet gör att många reläer kan plockas bort i svarven och det i sin tur 
reducerar en del kabeldragning. Reläfunktionerna skapas istället i ladderprogrammeringen. 
  
Ett elektroniskt relä är en kopplingsanordning där ström skickas genom en spole som får ett 
antal kontakter att slutas eller brytas. Reläets slutande och brytande kontakter kan användas 
till att realisera logiska samband. Det möjliggörs genom att sluta och bryta strömtillförseln till 
spolen. Reläerna kan fungera som tillståndsminnen, förstärkning, galvanisk isolation mellan 
reläets strömkretsar och även som grundelement för att kunna realisera booleska funktioner.  
 
Styrsystemet, Fanuc 21i-systemet, var beställt från GE Fanuc Automation Europe S.A. i Solna 
som är underleverantörer av Fanuc-system i Sverige. I systemet ingår både hård- och 
mjukvara som beskrivs längre fram. Delarna till styrsystemet var inte uppackat med undantag 
av motorer, effektförstärkare, skärm och paneler. Dessa delar var provisoriskt uppsatta på en 
ställning. Kapitel 3.1 t.o.m. 3.5 ger en beskrivning på delar som ingår i det nya systemet. 
 
 
3.1 Alpha AC Spindel Motor 
 
I systemet ingår Alpha seriens Spindelmotor modell C8 på 6 000 rpm (rotations per minute) 

som har höga prestanda för att kunna användas i olika CNC 
system. Motorn har en uteffekt på mellan 7,5 och 11 kW.  
Spindelmotorn är speciellt utvecklad för verktygsprogram på 
maskin som i detta fall en svarv och är konstruerad för att förbli 
stadig från låga varvtal till max varvtal. Motorn utvecklar snabb 
acceleration/inbromsning. En inbyggd fläkt kyler motorn. Motorn 
står för systemets huvudrörelse som är den roterande rörelse som 
äger rum mellan skärverktyg och arbetsstycke och dess hastighet 
är s.k. skärhastighet. Se figur 3:1. 

 Figur 3:1  Spindelmotor, styrsystemets huvudmotor. [18]    

 
 
3.2 Alpha Servomotor C6/2000 
 
I detta system ingår även två servomotorer på 2 000 rpm med en effekt på vardera 1,4 kW. 
Den ena motorn driver en verktygsslid i Z-led, som ligger utmed spindelns rotationsaxel, och 

den andra motorn driver en verktygsslid i X-led, som ligger 
horisontellt. Servomotorn som driver verktygssliden i X-led 
är försedd med ”villkorlig” broms vilket innebär att den 
måste tillföras en likström på mellan 90-100 V för att släppa 
sitt låsta läge så att motorn kan snurra. Bromsen har till 
uppgift att hålla kvar verktyget i höjdled om maskinen av 
olika anledningar skulle stanna. Se figur 3:2. 
 

Figur 3:2  Servomotor som driver verktygsslider i X- och Z-led. [18] 
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Servomotorn har en snabb acceleration. Motorn har en inkrementell positionskoder med  
64 000 pulser per rotationsvarv, genom pulserna får styrsystemet information om 
förflyttningssträcka och hastighet på respektive verktygsslid. Vilket gör att det blir jämn 
acceleration och säkerhet i precisionen för att återge den absoluta positioneringen som är 
viktig vid all bearbetning av precisionsdetaljer. 
  
 
3.3 Moduler 
 

I ett styrskåp ska nätaggregat och effektförstärkarmoduler 
till spindel- och servomotorer monteras. Se figur 3:3. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3:3  Nätaggregat och effektförstärkarmoduler.  [18] 
 Från höger nätaggregatet och spindel- resp. servomotorns effektförstärkare.   
 
 
 
ALPHA PSM 11 Power Supply Modul är ett separat nätaggregat som är kopplat till en 
strömförsörjning på 220/230V, nätaggregatet (se figur 3:3) förser i sin tur både servo- och 
spindelförstärkaren med spänning..   
 
ALPHA SPMC 11, typ 1 Spindle Amplifier (spindelns effektförstärkare) förser 
spindelmotorn med spänning. Signalerna till och från spindelmotorn går via 
spindelförstärkaren. Se figur 3:3.   
 
ALPHA SVM 2-20/20 Servo Amplifier (servomotorernas effektförstärkare se figur 3:3) 
tillför servomotorerna spänning. Signalerna till och från motorerna och basenheten (se figur 
3:4) går via förstärkarna. Servomotorernas förstärkare har ett s.k. FSSB (fiber-optic serial 
servo bus) interface som innebär att det går en optisk fiberkabel mellan förstärkaren och 
basenheten som möjliggör en snabb och säker signalöverföring och ger en väsentlig 
reducering av kablage.   
I/O Basic modul och I/O extension modul A används för kommunikation mellan basenhet och 
svarv. Moduler med sammanlagt 100 in- och utportar. 
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3.4 Manöverpaneler 
 

 
 
 
 
 
Basenhet med 10.4” färg LCD-skärm. 
 
 
 
 
 
 
Tangentbord typ MDI, det används vid 
inprogrammering av CNC-data  
 
 
 
Huvudoperatörspanel med 5 raders 
symbolknappar som anger svarvens olika 
funktioner.   
 
 
Panel med nödstoppsknapp, rattar för manuell 
matningshastighet och spindelvarvtal, nyckel 
och ”till och från” knapp.  

Figur 3:4  Basenhet, tangentbord och operatörspaneler. [6] 

 
 
 
Basenheten består av en LCD-skärm (se figur 3:4) med CPU-, servo- och displaykontrollkort, 
även minnen finns monterat på baksidan av skärmen. I basenheten ingår även PMC-SA5, som 
är en version (SA5) av ett program (PMC-programmable machine control) för att kunna 
programmera ladder, därför betecknas  basenheten även PMC-modul. 
Andra funktioner som ingår i systemet är t.ex. G-kodsystem (se kapitel 5.2.2), cylindrisk 
verktygspositionering, basfunktioner för 21i-TA systemet, verktygsoffset och 
verktygsgeometri, och koordinatsystem för arbetsstycke m.m.  
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3.5 Positionskoder (-givare) 
 
Det är viktigt att spindelhastigheten hålls konstant från rågängning till fingängning, annars fås 
en felaktig gängstigning. Verktygets förflyttning kan synkroniseras med spindelrotationen. 
Spindelhastigheten avläses kontinuerligt genom att positionskodern som är monterad på 
spindeln ger 1 024 pulser per rotationsvarv, Se figur 3:5. Det gör att motorn kan hålla en 
jämn, konstant hastighet och avge en exakt positionering. Vanligtvis repeteras gängning längs 
samma verktygsväg vid framställning av en skruv. Gängningen startas vid en fix punkt och 
verktygsvägen på arbetsstycket är oförändrad för repetitiva gängningar, om inte avståndet 
hålls konstant vid gängning förstörs föregående gängningsvarv.  
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3:5  Visar positionskoder monterad på spindelmotor. [19] 
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4 Programmering 
 
Den programmering som blev aktuell i detta examensarbete var parameter- och 
ladderprogrammering. Parameterprogrammeringen syftar till att ställa in de parametrar som 
behövs för att systemet ska fungera på det sätt som önskas. 
Ladderprogrammeringen (RLD-relay ladder diagram) är till för att styra svarvens funktioner. 
Det byggs upp med hjälp av grafiska symboler som förbinds med varandra och det gör 
programmeringen både enkel och lättöverskådlig.  
 
 
4.1 Parameterprogrammering 
 
Vid programmeringen av parametrar fanns en parameterlista från ett liknande system som till 
stor del kunde följas, men även parametermanualerna har använts. 
Figur 4:1 visar hur en parameter kan se ut och i texten nedan beskrivs hur en programmering 
går till. 
 
 

 
 
 
MIF Skärhastighet per minut betecknas med F kommando 
 0 : Enheten 1 mm/minut eller 0.01 tum/minut. 
 1 : Enheten 0.001 mm/minut eller 0.00001 tum/minut.  
 
RTV Upphäves under tiden verktyget dras tillbaka under gängning 
 0 : Upphävning aktiverad. 
 1 : Upphävning inaktiverad. 
 
 
Figur 4:1  Exempel på en av matningshastighetens parametrar. [5] 
 Taget ur parametermanualen. 
 
 
 
I rutan till vänster finns från leverantören angivet vilken parameter som ska programmeras, se 
figur 4:1, i detta fall nummer 1403. Parametrarna består av 8 bitar. Manualen om 
parameterprogrammering förtydligar hur dessa parametrar kan programmeras på olika sätt. 
Varje bit 0-7 kan sättas till 0 eller 1 och därmed är den eller de aktuella parametrarnas 
funktion bestämd. Varje parameter har oftast bara 1-3 olika bitar som programmeras. I 
exemplet ovan programmeras enbart bit 0 (MIF= Minute feed) och bit 7 (RTV= Retroactive). 
Övriga bitar ska inte programmeras. 
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Nedan visas exempel på vad som kan programmeras med hjälp av parametrar. 
 
Axelkontroll: Här anges hur många axlar som används. De olika axlarna ges egna namn i 
parameterprogrammeringen för att skilja dem åt, valmöjligheterna för dessa finns givna i 
systemet. Även parametrar för verktygets minsta möjliga förflyttning och rörelse i svarven  
programmeras. I detta system anges måttenheten i mm. Med parametrar för koordinatsystem 
sätts en lämplig nollpunkt (origo) för svarven.  
 
Förberedelser för drift: För att verktyg eller svarv inte ska skadas om arbetsstycket kommer 
för långt in i svarven bestäms X- och Z-koordinat för hur långt de olika axlarna får röra sig. 
Figur 4:2 visar riktningar för X och Z med deras plus- och minusgränser. Om motorerna ska 
arbeta inom vissa bestämda varvtal kan dessa gränser ställas in här. När plus-, minus- eller 
varvtalsgränsen nås ges en larmsignal. 
 
 

 
 
Figur 4:2  En svarvs olika axelriktningar. [11] 

 

 
Manuell hantering: Manuell frammatning som sker med knappen Jog på manöverpanelen 
innebär att verktyget flyttas stegvis längs Z- eller X-axeln i den redan valda riktningen. 
Matningshastigheten för den manuella körningen kan väljas som 1, 10 eller 100 gånger den 
minsta förflyttning som tidigare programmerats in. I detta system har valts 0,01 mm 
förflyttning i varje steg. 
Med den manuella pulsgeneratorn (MPG) kan verktyget förflyttas med stor noggrannhet. 
Denna förflyttning sker när den manuella pulsgeneratorns ratt, som finns på svarvens front, 
roteras. Det minsta avstånd som verktyget flyttas är detsamma som den minsta rörelse som 
tidigare programmerats in. 
 
Interpolation (verktygspositionering): När verktyget ska röra sig i en viss bana längs ett 
arbetsstycke, kan programmet styra verktygets rörelse i små steg i X- eller Z-led. Om 
tillräckligt små steg programmeras kan banan följas med relativt god noggrannhet. 
Interpolationssättet anges vid programmeringen med G-funktioner och används vid 
gängskärning mm. 
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Matningshastighet: Verktyget rör sig med programmerad skärhastighet och 
förflyttningshastighet, även gränser för dessa hastigheter programmeras. 
Acceleration/deceleration: Spindelns uppstarts- och inbromsningshastighet. 
 
Spindelfunktioner: Parametrar för CNC-modell, typ av spindelmotor (ALPHA serien seriell 
spindel), nätaggregat, spindeleffektförstärkarmodul och detektorsystem. Om positionsgivare 
används programmeras dess riktning, vilka signaler som används till den samt utväxling 
mellan spindelhastighet och spindelmotor. För spindelmotorn behövs parametrar för riktning, 
motorrotation och motorhastighet. 
  
Programkommando: Vid parameterprogrammeringen i detta styrsystem skrevs G-koden in (se 
kapitel 5.2.2). För att få in- och utkommunikation behövs programmering av vilken kanal som 
används och att överföring sker med RS-232. Även baudrate och ISO-kod anges. För att 
förenkla vid programmering och riggning finns inom ISO standardiserade axelriktningar för 
CNC-maskiner och deras förflyttningar av verktyg och arbetsbord. ISO-koden som är en 
internationell standard består av kodbokstäver med angivna funktioner. 
 
 
Utdrag ur SS-ISO 6983/1:  
 
 A Vinkelmått för vridningsaxel parallell med X-axeln 
 C Vinkelmått för vridningsaxel parallell med Z-axeln 
 F Matningsfunktion 
 G G-funktion, förberedande funktion (G-kod) Se 5.2.2 
 I Avstånd till cirkelcentrum i X-riktning eller gängstigning i X-riktning 
 K Avstånd till cirkelcentrum i Z-riktning eller gängstigning i Z-riktning 
 M M-funktion, diversefunktioner (M-kod) Se 5.2.1 
 N Blocknumrering 
 
 
4.2 PLC- programmering 
 
IEC 61131-3 är en internationell standard för PLC- programmering (programmable logic 
controller). Under 61131-3 ingår fem olika programmeringsspråk, varav tre av dem är 
grafiska och två textbaserade. De grafiska språken är RLD (reläschema), SFC (flödesdiagram) 
och FBD (funktionsblockprogram). De textbaserade språken ST (strukturerad text) och IL 
(instruktionslista) lämpar sig mer för vana programmerare och ger större frihet och skapar 
möjlighet till mer avancerad programmering. Olika språk kan även kombineras med varandra 
som t.ex. grafiska och textbaserade språk i samma program. Det som var aktuellt i detta 
system var det grafiska programmeringsspråket RLD, reläladderdiagram eller reläschema. 
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4.3 Ladderprogrammering 
 
PMC är ett program som behövs för att kunna skriva ett reläladderdiagram för CNC-styrning. 
PMC-instruktioner används för att skriva ladderdiagrammet. Ladderprogrammet konverteras 
sedan i PMC:n till maskinkod för att möjliggöra för CPU att utföra avkodning och aritmetiska 
operationer som lagras i RAM eller ROM minne. Logiken skriven i ladderdiagram skrivs som 
ett sekvensprogram.  
Ett sekvensprogram är ett program för sekvenskontroll av maskinverktyg och andra system. 
Sekvensprogrammet skrivs som ett ladderdiagram (reläschema). Ett ladderdiagram där 
reläsymboler och funktionsinstruktionskoder används är ett grafikbaserat språk som direkt 
ersätter metoden att realisera styrlagar med fysiska reläer. Sekvensprogrammet exekveras från 
ladderprogrammets början tills dess att koden tar slut. När sekvensprogrammets kod är slut  
omstartas programmet från början (cyklisk). Genom att använda ett ladderprogrammerings-
språk blir programmet lätt att förstå och fel är lätta att upptäcka och åtgärda. 
 
Figur 4:3 nedan visar ett litet avsnitt ur ett ladderdiagram. Det här avsnittet startar kylning av 
arbetsstycket (KYLVÄTSKA PÅ), och indikatorlampan (COOLON.L) på operatörspanelen 
tänds för att visa att kylning sker. Diagrammet visar att om knappen COOLON.P på 
operatörspanelen är aktiverad och M09 (M-kod, kylvätska av) och knappen COOLOFF.P inte 
är aktiverade så ges utsignal M08.M (M-kod, kylvätska på).  
Alternativt kan också M08 eller M08.M vara aktiverade istället för att COOLON.P-knappen 
har tryckts ned. M-koderna styrs av programmet.  
 
 

 
Figur 4:3  Exempel på del av ladderdiagram.  
 Beskriver villkor för kylning av arbetsstycke och att indikatorlampa tänds. 
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Några exempel på symboler och deras förklaringar ur ladderdiagrammet visas nedan. 

 
Figur 4:4  Reläkontakt, normalt öppen.  

 
En reläkontakt i PMC-programmet skall vara tillslagen för att en händelse ska ske. Den 
används också för ingångar från svarven och från operatörspanelerna. Se figur 4:4. 
 
 
 

 

Figur 4:5  Reläkontakt, normalt sluten. 

 
Figur 4:5 visar samma reläkontakt som tidigare men den ska inte vara aktiverad.  
 
 
 

 
Figur 4:6  Utsignal. 

 
En utsignal kan vara ett internt relä eller styrsignal till svarven, visas i figur 4:6. 
 
 
 

 
Figur 4:7  Indikatorlampa. 

 
Figur 4:7 visar en utsignal som tänder en lampa, t.ex. indikatorlamporna på operatörspanelen. 
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I Fanuc 21i PMC-SA5 sker programmering i två nivåer (se bilaga 10.9) subrutiner används. 
14 basinstruktioner t.ex. RD ( läser status av en specificerad signal) och  
66 funktionsinstruktioner t.ex. TMR (timer) kan användas. Programmet sparas i ett Flash 
ROM.  
 
I de I/O moduler som används finns 100 anslutningsmöjligheter, 48 in- resp. 32 utsignaler 
resten är 24 V- och jordanslutningar. I/O Modulerna fungerar som kommunikationslänk 
mellan PMC-programmet och svarven. 
 
Under programmeringens gång definierades reläer och funktioner. Varje knapp och lampa på 
panelen definieras som in resp. utgång. Signalerna till och från motorer, dubb, 
spåntransportör, skopa m.m. sker med reläer som slår till eller från. 
 
Sekvensprogrammet kan skrivas in i minnet på olika sätt. I detta fall skrevs programmet i en 
dator och fördes över till PMC med hjälp av RS-232. RS-232 är en internationell standard 
som specificerar dels spänningsnivåer på signalerna och dels vilka ”pinnar” i en 25-polig 
kontakt som används för signalerna. Bilaga 10.9.1 visar hur ett flödesschema för 
verktygsväxling ser ut. 
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5 Överflyttning av styrsystemet till svarven 
 
Den gamla svarven hade kontaktproblem i styrenheten till spindelmotorn och det orsakade en 
del driftstopp, därför var det angeläget att få in det nya systemet så snart som möjligt. Efter ett 
par veckor på arbetsplatsen slutade det gamla systemet helt att fungera och tidspressen kändes 
ännu större. När alla väsentliga delar var hopkopplade, parametrarna programmerade, alla 
felmeddelanden borta och ladderprogrammeringen skulle börja, kunde arbetet med att 
montera in det nya systemet i svarven börja. Först skulle de gamla delar som inte skulle 
återanvändas monteras bort, det var många ledningar, reläer, gamla motorer och kretskort. 
Dock lämnades vissa delar som kunde användas tillsammans med det nya systemet kvar: en 
del reläer, kopplingsplintar, säkringar och strömförsörjning. Varje ledare märktes lika som 
den kontakt den skulle kopplas till för att underlätta vid överflyttningen. Alla paneler skulle 
monteras på framsidan av svarven på de gamla panelernas plats. Det krävdes en ny front till 
de nya panelerna, meningen var att paneler, display, nödstoppsknapp m.m. skulle få plats på 
den. Dessutom var det önskvärt att framsidan var lik de övriga maskinernas framsidor, för att 
underlätta arbetet när en operatör sköter flera maskiner samtidigt. 
 
 
5.1 Kopplingsschema för styrsystemet 
 
I uppgiften ingick att dokumentera det nya kopplingsschemat för senare felsökning eller 
komplettering. På arbetsplatsen fanns redan ritprogrammet Corel Draw och kopplingsschema 
ritades därför i det programmet. Dessa scheman redovisas som bilagor i slutet av arbetet.  
Bilagor 10.8.1 t.o.m. 10.8.8.  
 
 
5.2  Programmeringskoder 
 
M- och G-koder är, de koder som programmeraren/operatören skriver in för att styra svarven. 
Koderna finns inprogrammerade i minnet, aktiveras genom parameterprogrammeringen och 
används i ladderprogrammet. 
 
 
5.2.1 M-kod 
 
M-koden är en funktion som ger instruktion till styrsystem och svarv. Ett M följt av en 
sifferkod t.ex. M03 används för start av spindelrotation medurs. Systemets aktuella M-koder 
redovisas se bilaga 10.3. 
 
 
5.2.2 G-kod 
 
G-koden utgörs av tvåsiffriga koder som talar om på vilket sätt svarven ska arbeta. De 
användes bl.a. för att ge styrsystemet instruktioner vid kurvlinjestyrning, 
verktygskompensering, konstant skärhastighet och programmering av fasta cykler i 
bearbetningen. Se bilaga 10.4. 
Dessutom finns även S-kod och T-kod som skrivs in i operatörsprogrammet. S-koden reglerar 
spindelmotorns varvtal, T-koden sköter verktygsväxling och val av kompensering.  
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5.3 Signalbeskrivning 
 
Allt som definieras i ladderprogrammet har en adress. Varje adress består av adressnummer 
och bitnummer. Adressen börjar med en bokstav som talar om vilken typ av signal det är t.ex. 
R 202.4, se figur 4:3, där R talar om att det är ett internt relä, 202 adressnummer och 4 är 
bitnummer. Kommunikationen till och från PMC och CNC samt mellan interna reläer och 
svarven sker med olika signaler. X signalerna går från svarv till PMC och betecknas 
insignaler. Y signalerna går från PMC till svarven och betecknas utsignaler eller styrsignaler. 
Dessa in- och utsignaler går via I/O-enheten. Vilka dessa signaler är finns beskrivna i bilaga 
10.7. 
 
Ett tryck på operatörspanelens symbolknapp eller en F-signal konverteras i ladderprogrammet 
till maskinkod och går sen som Y signal eller G signal, som styr t.ex. spindelmotorns 
funktioner (se även kapitel 4). Signalerna kan även tända indikatorlamporna på 
operatörspanelen. Ett exempel på F-signaler är signaler från positionskodern på 
spindelmotorn eller  larmsignaler. 
Se figur 5:1. 
 

 
Figur 5:1  Signalbeskrivning. 
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6 Arbetets gång 
 
 
6.1 Loggboksutdrag 
 
Första veckan på examensarbetet började med att kontrollera mot beställningssedeln att de 
beställda delarna fanns medskickade. För att få ledning om hur delarna skulle kopplas ihop 
beställdes manualer. Det gamla Fanuc systemet inventerades och vi studerade dess manualer 
och reläschema.  
 
Hur en svarv fungerar och dess olika delar har de anställda förklarat. Efter leverans av nya 
manualer kunde vi förbereda kopplingsschema till det nya systemet.  
Motorer, effektförstärkare, LCD -skärm och paneler fanns redan uppsatta på en ställning. 
Dessa delar som redan var monterade skulle kopplas samman, färdiga kablar fanns 
medskickade och dessa användes till att börja med. Följande veckor bestod av hopkoppling av 
styrsystemets olika komponenter. Vid sammankopplingen upptäckte vi att panelerna behövde 
monteras på ett annat sätt eftersom kablarna var för korta. De övriga ledarnas exakta längd var 
svårt att beräkna. Eftersom det var önskvärt att använda samma ledare i svarven som vid den 
provisoriska hopkopplingen beräknades ledarna med god marginal. 
Vartefter som sammankopplingen framskred kunde vi konstatera att det saknades kablar och 
kontakter som då fick beställas från GE Fanuc. 
  
De verktyg som behövdes kunde dels plockas ihop på arbetsplatsen och de resterande kunde 
införskaffas. Eftersom det var en finmekanisk verkstad så saknades det specialverktyg för 
elektronikmontering, ledare, likriktare, kabelskor, kontaktskena m.m. så det beställdes från 
ELFA och Biltema. 
 
Kontakter har monterats enligt schema, somliga kontakter har vi även lött. Till I/O-
modulernas kontakter fanns inte några ledare kopplade, därför löddes 50 st. ledare till varje 
I/O-kontakt. Dessa används för att koppla ihop I/O-modulerna med en kopplingsplint. (Se 
bilagor 10.5 och 10.6) där övrig utrustning ska kunna kopplas samman med I/O-modulerna. 
Alla 100 kontakterna används inte i denna svarv men om det vid ett senare tillfälle är önskvärt 
att utveckla systemet är det en fördel om ledarna redan finns kopplade.  
Ett antal lysdioder som skulle användas för indikering löddes också för att vara klara vid test 
av program. Lamporna användes för att se om signalerna gick fram till kopplingsplinten när 
testprogrammen kördes. 
 
När de flesta delarna var hopkopplade, krävdes också strömförsörjning. Till strömförsörjning 
skulle de gamla delarna användas. Det provisoriska styrsystemet flyttades in till verkstaden 
från lagret där vi i tre veckor hade varit och monterat. Transformatorn monterades bort från 
den gamla svarven och flyttades till det provisoriska styrsystemet. 
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Femte veckan började med beställning av manual, ladderlicens, och RS-232 kabeln som 
beställdes genom GE Fanuc. Kabeln skulle användas vid överföringen av ladderprogrammet 
till basenheten, programmet komponerades i en PC. Under leveranstiden påbörjades 
parameterprogrammeringen. För programmering av parametrar fanns flera böcker att tillgå, 
dessutom var ett utdrag av parametrar från en liknande svarv till stor hjälp.  
 
Över 8000 parametrar innebar att det var svårt att hinna läsa varje parameter och fundera över 
hur varje parameter skulle ställas in. Detta utdrag av parametrar fick därför vara en grund för 
programmeringen. Vissa parametrar var speciella just för det nya systemet.  
 
Andra parametrar ställdes automatiskt in när motornumren skrevs in, dessa parametrar 
berörde spindel- och servomotorer. För att vissa av de nya parametrarna skulle börja gälla 
behövde svarven slås av och på igen. Den svarv som företaget just införskaffat och som var 
till grund för parameterprogrammeringen hade ett liknande system och där kunde vi få fram 
viss information som var svår att finna i de böcker som fanns att tillgå.  
 
Testkörning genomfördes för att se att motoraxlarna roterade. Vi fick leta mycket bland 
parameterinställningarna för att få bort de alarmmeddelanden som visade sig. Efter testen var 
det dags för ladderprogrammering. Vi förberedde för den så gott det gick, under väntetiden 
kopplades en dator upp, detta för att kunna genomföra ladderprogrammeringen. Inte förrän 
vecka 8 kunde ladderprogrammeringen påbörjas då den beställda RS-232 kabeln för 
dataöverföringen kom. 
Genom vår support vid GE Fanuc levererades även ett basprogram för ladderprogrammering 
som underlättade arbetet avsevärt. När programmeringen var genomförd var det dags att flytta 
över systemet till CNC-svarven. En hel del arbete bestod av montering och justeringar av 
fästen för att få de olika delarna att passa i svarven. En ny frontpanel behövde också tillverkas 
för att få plats med display och operatörspaneler. Allt arbete med frontpanel och inmontering 
av styrsystemet i svarven har skötts av företaget. 
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6.2 Problem under arbetets gång 
 
Under arbetets gång har det uppstått en del problem. Det första problemet var att ta reda på 
hur en svarv egentligen fungerar, genom hjälpsamma arbetare kunde vi få information och vi 
fick vara med i produktionen och se hur de andra svarvarna fungerade. 
Till det gamla systemet fanns inte mycket dokumentation, dock fanns ett reläschema som gick 
att följa. Det gamla styrsystemet slutade fungera i ett tidigt skede under vår tid på 
arbetsplatsen som gjorde att vi fick möjlighet att närmare granska styrskåpets reläer och 
kabeldragningar.  
 
Vissa delar av det gamla systemet skulle användas även till det nya systemet bl.a. en 
magnetkontaktor (MCC), men det fanns ingen dokumentation om hur den skulle kopplas. De 
tre faserna på 200 V skulle kopplas till kontaktorn och sedan från kontaktorn till AC- reaktorn 
(linjärt växelströmsfilter) som i sin tur går via nätaggregatet till spindelmotorn. Spänning och 
jord skulle också kopplas till kontaktorns spole och detta löste vi genom att prova oss fram 
och automatsäkringen löste ut vid första försöket. Efter omkoppling till kontaktorn och 
ytterligare prov så gick det även att få den att fungera. 
 
Ett av de tidiga problemen var att omvandla 110V AC till 90V DC för att få servomotorn ur 
sitt låsta läge. Detta kunde ordnas med en likriktare och ett variabelt motstånd som redan 
fanns i svarven. 
 
På flera ställen behövdes 24V som spänningsförsörjning. De uttag som fanns i det nya 
systemet räckte inte till för att förse alla de olika komponenterna med 24V utan 
spänningsfallet blev för stort. Problemet löstes med att en separat spänningsförsörjning när 
24V anslöts. 
 
Som tidigare nämnts i rapporten så saknades vissa väsentliga delar till systemet vid 
leveransen t.ex. kablar, kontakter och positionskoder som behövdes för att få en fungerande 
svarv. Kontakter och kablar kunde vi tillverka själva med hjälp av kopplingsscheman i 
manualerna, medan positionskodern beställdes tillsammans med en färdig kabel för montering 
direkt på spindelmotorn. Meningen med examensarbetet var ju bl.a. att ta reda på vad som 
fattades och komplettera med dessa delar.  
 
När parameterprogrammeringen var färdig, och vi startade svarven kom flera felmeddelanden 
upp på skärmen. Ett av felen visade fel på nödstoppet. Detta behövde åtgärdas först eftersom 
nödstoppet behöver fungera innan vissa andra funktioner kan fungera. Att nödstoppet inte är 
aktiverat ingår som ett villkor på flera olika ställen i ladderprogrammet. Till att börja med 
kontrollerade vi att allt var rätt kopplat. Sedan gjordes vissa parameterjusteringar för att lösa 
problemet. 
 
Ett annat problem var att få motorernas axlar att rotera. Till de olika motorerna fanns det 
många parametrar som kunde ändras på många olika sätt. För att lösa problemet var det bara 
att gå tillbaka till parametermanualen och se vilka parametrar som måste omprogrammeras. I 
en del fall var det även här enklast att prova sig fram. 
När väl motorernas axlar började rotera, så roterade spindelmotorns axel åt fel håll. Trots 
detta kunde styrsystemet ändå monteras in i svarven. Felsökning bland parametrarna fortsatte  
och många olika förslag provades innan motorn äntligen roterade åt rätt håll.  
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När arbetet kommit så långt att det var dags att ladderprogrammera hade ladderlicensen som 
behövdes, inte kommit. Den var beställd från Japan en vecka tidigare och det var ca 2 veckors 
leveranstid. Även RS-232 kabeln för dataöverföringen beställdes då men skulle visa sig ha 
längre leveranstid, det innebar att ladderprogrammeringen blev försenad. Under tiden lödde vi 
de 50 poliga kontakterna till I/O enheterna. När licensen sedan kom hade sex veckor gått och 
vi började också se hur omfattande arbete som fortfarande var kvar. Fick vänta ytterligare en 
vecka på RS-232 kabeln. 
Vår handledare Patrik lyckades få ett grundprogram för ladderprogrammering av GE Fanuc, 
vilket underlättade och sparade mycket tid. Från detta grundprogram kunde ett passande 
program till svarven byggas. 
 
Att lösa revolverns verktygsväxling var ett annat problem. Eftersom det inte fanns 
dokumenterat hur verktygsväxlingen fungerade i det gamla styrsystemet, så var det inte givet 
hur problemet skulle lösas i det nya styrsystemet. Sedan det nya styrsystemet monterats in i 
svarven och kopplats samman med revolvern gick det att lista ut hur revolvern fungerade 
genom att prova en adress om 6 bitar för att se vilket verktyg som rörde sig. Att det skulle 
vara 6 adressbitar hade vi förstått av instruktionerna i ladderprogrammeringsmanualen. 
Därefter kunde de övriga adresserna också listas ut. 
 
Slutligen skulle den manuella pulsgeneratorn (MPG) kopplas till, trots att den var kopplad 
hände ingenting när ratten roterades. Där avslutade vi vårt arbete och när vi sedan varit 
tillbaka på arbetsplatsen har vi fått veta att MPG:n fungerar nu efter att Fanuc lämnat 
ytterligare information om hur vissa parametrar ska programmeras. 
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7 Resultat och slutsats 
 
Som beskrivits i rapporten har examensarbetet varit framgångsrikt i den mening att svarven 
fungerar igen. Efter de tio veckor som examensarbetet skulle vara hade inte arbetet kommit så 
långt att svarven hade startat. Vi arbetade ytterligare ett par veckor och svarven fungerade till 
en viss del när vi slutade. När vi senare kommit tillbaka till arbetsplatsen har vi sett att 
svarven är i produktion igen efter det att vår handledare Patrik har slutfört arbetet. 
 
Under arbetets gång har det hela tiden uppstått olika problem som skulle lösas. 
Flera av de gamla reläerna monterades bort och ersattes med interna reläer i 
ladderprogrammeringen istället. Framtagningen av kopplingsscheman har gjorts kontinuerligt 
under arbetets gång, även genomgång av gamla styrsystemets kopplingar, manual och 
reläschema behövdes för att veta vad som fanns att utgå ifrån. Den eventuella framtagningen 
av reläkort behövdes aldrig, då material till två 50-poliga kontakter till I/O moduler fanns med 
i leveransen av det nya styrsystemet. 
 
Hopkoppling av styrsystemskomponenter gjordes också kontinuerligt eftersom det fattades 
delar till systemet som måste beställas från GE Fanuc i omgångar. Många olika beställningar 
har även gjorts från ELFA- katalogen och Biltema, vilket medfört långa väntetider. Trots 
väntetiderna har hopkopplingen kunnat slutföras. 
 
Parameterprogrammering och ladderprogrammering har justerats efter examensarbetets slut. 
Då parameterlistan bestod av över 8 000 parametrar och ladderdiagrammet är alldeles för 
omfattande och endast är av intresse för företaget är bara ett utdrag från dessa medtagna i 
rapporten, men kopplingsscheman finns med som bilagor till rapporten. 
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7.1 Möjliga förbättringar 
 
För tillfället finns inte några förbättringar som är aktuella, men all den dokumentation som 
gjorts syftar till att vara en hjälp vid fortsatt utveckling av systemet. För tillfället är just den 
svarv som varit vår arbetsplats dessa veckor fullt upptagen med den produktion som fått vänta 
under tiden den stått stilla. 
 
Då ledare är kopplade till alla I/O-enhetens in- och utportar finns möjlighet att utöka med 
flera funktioner i svarven, inte heller styrsystemets mjukvarufunktioner är fullt utnyttjade. 
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10 Bilagor 
 
 

10.1 Ordlista 
 
Absolut programmering Alla mått i en riktning utgår från en gemensam nollinje. Varje  
 punkts läge anges med absoluta koordinater. 
Amplifier Effektförstärkare 
Baudrate Hastighet vid dataöverföring 
CNC Datorbaserad Numeriskt Styrd 
Coolant Kylvätska 
Deceleration Inbromsning 
FBD Funktionsblockprogram, programmeringsspråk,   
Flash ROM     En typ av halvledarminne. Flashminnen är icke-flyktiga och  
 saknar rörliga delar. Flashminnen använts främst för att lagra  
 styrkod som sällan eller aldrig ändras 
FSSB Seriell fiberoptisk servobuss 
IEC Internationell Elektroteknisk Kommission  
IL Instruktionslista, programmeringsspråk 
Inkrementell Stegvis ökning, en punkts läge anges i förhållande till närmast  
 föregående punkt. Varje punkts läge anges med inkrementala  
 koordinater. 
Interpolation Verktygspositionering. Används för att styra ett verktyg i små  
 steg för att få en önskad bana längs ett arbetsstycke med relativt  
 god noggrannhet 
Jog Manuell frammatning 
Lathe Svarv 
LD Reläschema, programmeringsspråk  
Lättra Fräsa ur små ränder för att få ett bra fäste på t ex ett skruvhuvud 
MPG Manuell pulsgenerator 
PLC Programmerbar logikutrustning  
PMC-SA5 Reläprogramversion för PMC 
Power supply Nätaggregat 
RS-232C Internationell standard för seriell kommunikation 
SFC Flödesdiagram, programmeringsspråk,   
ST Strukturerad text, programmeringsspråk 
Turret Revolver (svarv) 
Verktygsoffset Verktygsinställning i förhållande till svarvens origo. 
Verktygsgeometri Vertygseggens läge i förhållande till en referenspunkt. 
Verktygskompensering Avståndet från origo till verktygsspetsen, verktygsläges- 
 korrigering. 
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10.2 M-koder och deras funktioner 
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10.3 Svarvens M-koder 
 

M00 Programstopp 
M01 Valbart programstopp 
M02 Programslut 
M03 Start av spindelrotation, medurs 
M04 Start av spindelrotation, moturs 
M05 Stopp av spindelrotation 
M08 Kylvätska till 
M09 Kylvätska från 
M10 Stänga chuck 
M11 Öppna chuck 
M12 Dubb fram 
M13 Dubb bak 
M19 Spindelstopp med orientering av spindeln i viss vinkel 
M30 Programslut med återgång till programmets början 
M48 M49 upphör 
M49 Matnings- eller varvtalsövermanning sätts ur funktion 
M71 Roterande varningslampa på  
M72 Roterande varningslampa av 
M73 Skopa fram 
M74 Skopa tillbaka 
M75 Transportband bakåt 
M76 Transportband stopp 
M77 Transportband framåt 
M78 Luft på 
M79 Luft av 
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10.4 G-koder och deras funktioner 
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10.5 Insignaler på I/O-enheten 
 
Översiktsbild på kopplingsschema som visar X-signalerna, sammanlagt 48st. På denna och 
nästa sida visas endast insignalerna från en I/O enhet. [6] 
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Fortsättning från föregående sida på insignalernas kopplingsschema. [6] 
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10.6 Utsignaler på I/O-enheten 
 
Översiktsbild på kopplingsschema som visar Y-signalerna, sammanlagt 32 st. Bilden nedan 
visar endast utsignalerna från en I/O enhet. [6] 
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10.7 In- och utsignalsöversikt. 
 
På följande 2 sidor visas I/O enhetens in- och utsignaler som i nuläget används. 
 
 
NR   ADRESS   IN/UT SIGNAL 
1   24V       
2   Y 3.0   UT Kylning på 
3   Y 3.1   UT Index turret 
4   Y 3.2   UT   
5   Y 3.3   UT   
6   Y 3.4   UT Dubb ut 
7   Y 3.5   UT Dubb in 
8   Y 3.6   UT Luft på 
9   Y 3.7   UT Buzzer 
10   X 9.0   IN *DEC1 Deceleration switch nollkörning X 
11   X 9.1   IN *DEC2 Deceleration switch nollkörning Z 
12   X 9.2   IN   
13   X 9.3   IN   
14   X 9.4   IN   
15   X 9.5   IN   
16   X 9.6   IN   
17   X 9.7   IN   
18   24V       
19   0V       
20   0V       
21   0V       
22   0V       
23   0V       
24   0V       
25   X 8.0   IN   
26   X 8.1   IN   
27   X 8.2   IN   
28   X 8.3   IN   
29   X 8.4   IN NÖDSTOPP 
30   X 8.5   IN   
31   X 8.6   IN   
32   X 8.7   IN   
33   24V       
34   Y 2.0   UT Turret unclamp 
35   Y 2.1   UT Juiceblandare 
36   Y 2.2   UT Spåntransportör framåt 
37   Y 2.3   UT Spåntransportör bakåt 
38   Y 2.4   UT Skopa in 
39   Y 2.5   UT Skopa ut 
40   Y 2.6   UT Chuck close 
41   Y 2.7   UT Chuck open 
42   X 7.0   IN Revolverläge signal 1 
43   X 7.1   IN Revolverläge signal 2 
44   X 7.2   IN Revolverläge signal 3 
45   X 7.3   IN Revolverläge signal 4 
46   X 7.4   IN Revolverläge signal 5 
47   X 7.5   IN Revolver down end 
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48   X 7.6   IN Chuck close check 
49   X 7.7   IN Machine ready (MS2 och MS6 tillslagna) 
50   24V       
51   24V       
52   Y1.0   UT X-brake off 
53   Y1.1   UT   
54   Y1.2   UT   
55   Y1.3   UT   
56   Y1.4   UT   
57   Y1.5   UT   
58   Y1.6   UT   
59   Y1.7   UT   
60   X 6.0   IN Overtravel X+ 
61   X 6.1   IN Overtravel X- 
62   X 6.2   IN Overtravel Z+ 
63   X 6.3   IN Overtravel Z- 
64   X 6.4   IN Fotpedal till chuck 
65   X 6.5   IN Inside/Outside-nyckel för chuck 
66   X 6.6   IN Dörrswitch (dörr stängd) 
67   X 6.7   IN Overtravel dubbdocka 
68   24V       
69   0V       
70   0V       
71   0V       
72   0V       
73   0V       
74   0V       
75   X 5.0   IN   
76   X 5.1   IN   
77   X 5.2   IN   
78   X 5.3   IN   
79   X 5.4   IN   
80   X 5.5   IN   
81   X 5.6   IN   
82   X 5.7   IN   
83   24V       
84   Y 0.0   UT   
85   Y0.1   UT   
86   Y 0.2   UT   
87   Y 0.3   UT   
88   Y 0.4   UT   
89   Y 0.5   UT   
90   Y 0.6   UT   
91   Y 0.7   UT   
92   X 0.0   IN   
93   X 0.1   IN   
94   X 0.2   IN   
95   X 0.3   IN   
96   X 0.4   IN   
97   X 0.5   IN   
98   X 0.6   IN   
99   X 0.7   IN   
100   24V       
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10.8 Kopplingsscheman 
 
10.8.1 Översiktsbild på kopplingsschema  
 
Kopplingsschema A t.o.m. G återfinns på efterföljande 7 sidor 
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10.8.2 A. Översiktsbild av modulerna 
 
 
 

 
 

 37 



10.8.3 B. Översiktsbild under modulerna. 
 
 

Säkerhets-
brytare

R S T

 

 38 



10.8.4 C. Reläöversikt. 
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10.8.5 D. Kopplingsplintar till modulerna. 
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10.8.6 E. Höger insida av skåpet. 
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10.8.7 F. Höger dörr insida. 
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10.8.8 G. Kopplingsplintar i botten av skåpet. 
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10.9 Ladderprog
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 2 visas på nästa sida. 
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10.9.1 Flödesschema över verktygsväxling  
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