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Sammanfattning 
 
Examensarbetet har utförts vid avdelningen för Monteringsteknik vid Linköpings universitet 
under en period på tio veckor. Arbetet har gjorts inom projektet ProFlexA, som är ett 
forskningsprojekt i samarbete mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, samt industri-
partners i form av bland annat Combi Wear Parts och Smålands Stålgjuteri AB.  
 
Gjutningsprocessen ger upphov till oavsiktligt uppkomna grader och defekter, vilka måste 
avlägsnas vid rensningsprocessen för att gjutgodset ska kunna säljas. Det har för rensning 
sedan länge eftersträvats automatik på grund av bland annat svåra arbetsförhållanden för 
personalen, men har visat sig svårt att genomföra med dagens teknologi. Andra aspekter är 
också att automation under en tid har funnits tillgängligt för mer kapitalstarka företag med 
stora årsvolymer, men för mindre företag med små- och medelstora volymer har detta ej 
funnits. 
 
ProFlexA:s mål är bland annat att utveckla en automatiserad gjutgodsrensningscell för små- 
och medelstora volymer.  
 
Uppdraget har gällt att göra en förstudie av gjutgodsrensning, samt ta fram förslag till hur 
automatiserad gjutgodsrensning kan gå till.   
 
I förstudien har det genom filmande och klockning av cykeltider dokumenterats hur rensning 
av gjutgods går till idag, och utifrån detta har det sammanställts information och statistik. 
Slutsatser har dragits om förebyggande åtgärder som kan förenkla utvecklingen av en 
automatiserad rensningscell. Dessa åtgärder gäller för avslagningen och förläggningen av 
matarstubben. Fler åtgärder att undersöka är möjligheten att förebygga defekttypen sandrester.  
 
Utifrån dokumentationen har det även framgått att det förekommer överbearbetning av 
gjutgodsytor, vilket genom en automatiserad gjutgodsrensningscell skulle ge en jämnare 
slutkvalitet.  
 
Det har också utförts mätningar över vilka krafter som uppträder under en rensningsoperation. 
Resultatet tyder på att krafterna i detta sammanhang är 100 till 180 Newton, vilket pekar mot 
att den till projektet valda roboten, Irb 6660, troligen är överdimensionerad. Det kan därför 
diskuteras om det är det relevant med den gällande säkerhetsfaktorn eller om det finns an-
ledning att titta på en mindre robot. 
 
Förslag har tagits fram på koncept av automatiserad gjutgodsrensning. Dessa koncept visar 
hur det kan se ut när en enskild robot jämfört med två robotar ingår i en cell, men även hur det 
ser ut med stationära verktygsmaskiner jämfört med mobila verktyg.  
 
Hur en robotcell bör se ut måste sökas i mål och behov hos företaget. En robotcell med två 
robotar är att föredra om behovet av effektivitet är högre. Verktygsmaskiner till robotcellen 
som byggs upp på enklast möjliga sett genom en motor, en spindel och ett verktyg är det 
alternativ som verkar vara ett bra val sett till helheten och investeringsvänligheten.  
 
Till Combi Wear Parts passar sannolikt en robotcell med två robotar, och till Smålands 
Stålgjuteri AB passar sannolikt en robotcell med en enskild robot. Till bägge av dessa 
lösningar är enkla och billiga stationära verktygsmaskiner troligen det bästa valet.  





Abstract 
 
This thesis work has been performed at the Division of Assembly Technology at Linköping 
University for a period of ten weeks. The work is part of the project ProFlexA, which is a 
research project in collaboration between Linköping University, Lund University, and 
industrial partners such as Combi Wear Parts and Smålands Stålgjuteri AB.  
 
The casting process creates random incurred burrs and defects, which must be removed 
during a cleaning process to make sure that the cast can be sold. Automation has long been 
sought for the cleaning of castings due to, among other things, poor working conditions for 
staff, but this has proved difficult to implement with today's technology. Automation has for 
some time been available for more capital strong companies with large annual volumes, but 
for smaller companies with small-and medium-sized volumes, automation has not been an 
option. 
 
The goal of ProFlexA is to develop an automated cleaning cell aimed at small-and medium-
sized volumes. 
 
The goal of the thesis is to do a pre study at ProFlexA’s partners on cleaning of castings, and 
develop concepts for automated cleaning of castings. 
 
By recording the process and cycle times, the cleaning of castings has been documented as it 
works today, and on this basis, information and statistics has been compiled. Conclusions 
have been drawn on preventive measures that may facilitate the development of an automated 
cleaning cell.  One of these is to change the geometry of the steel riser so that the resulting 
stub after removal by the pneumatic hammer is more controlled, and another measure is to 
relocate the location of the riser stub to an equal side of all the products. It is also important to 
prevent the defect caused by sand residues. 
 
Based on the documentation, it has been revealed that the product often is over-worked, 
which implies that an automated cell would provide a more even quality.  
 
Forces that occur in an operation of cleaning of castings have been measured. The results 
suggest that the forces in this context are 100 to 180 Newton, which indicates that the robot 
selected to the project, IRB 6660, is likely to be oversized. It can therefore be discussed if it is 
relevant with the current safety factor or if there is a reason to search for a smaller robot. 
 
Proposals have been prepared on concepts of automated cleaning of castings. These concepts 
show how a robotic cell can work when a single robot, compared with two robots are part of a 
cell, but also how it works with stationary tools compared with mobile tools. 
 
The design of a robotic cell should be sought in the objectives and needs of the specific 
company. A robotic cell with two robots is for example to be preferred when the need for 
efficiency is higher. Tools to a robotic cell is built in the simplest possible terms by a motor, a 
spindle and a tool, which is the option that seems to be a good choice in terms of whole and 
investment friendliness.  
 
For Combi Wear Parts a robotic cell with two robots is suitable, and for Smålands Stålgjuteri 
AB a robotic cell with a single robot is probably the best choice. For both of these solutions 
small and economic stationary tools would probably suit well. 
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1 Inledning 
 
Gjutgodsrensning ger idag upphov till svåra arbetsmiljöproblem och svarar för en betydande 
kostnad vid gjutgodsframställning. Automatisering har sedan länge eftersträvats, men har 
visat sig svår att genomföra med dagens teknologi, särskilt vid de relativt små produktions-
volymer och blandade produktsortiment som ofta gäller vid mindre gjuterier.  
 
Gjutgods produceras genom att hälla smält järn- eller stålblandning i engångssandformar, 
vilka efter svalningsprocessen knackas bort så att den färdigformade gjutdelen framträder. 
Beroende på utslitningsgrad på formar, sandkvalitet och många andra faktorer bildas det 
defekter på gjutgodset, vilka behöver rensas bort för att gjuteriet ska kunna leverera kon-
kurrenskraftiga produkter. 
 
Stiftelsen för strategisk forskning har under 2002-2007 drivit ett program för forsknings-
finansiering kallat ProViking 1, och programmet följs upp 2008-2013 av ProViking 2. Bland 
annat finansierar ProViking 2 ett 3-årigt projekt som heter ProFlexA (Productive and Flexible 
Automation), vars syfte bland annat är att ta fram en generell lösning för automatisering av 
gjutgodsrensning. Med en generell lösning menas att slutresultatet, med små modifikationer, 
ska kunna passa olika gjuterier. Vid avdelningen Monteringsteknik på Institutionen för 
Ekonomisk och Industriell utveckling vid Linköpings universitet utförs detta examensarbete 
för att bidra med underlag till projektet ProFlexA:s fortsatta utveckling inom just 
gjuteriindustrin. Projektet är ett nationellt samarbete mellan Lunds och Linköpings 
universitet, Smålands Stålgjuteri AB, Combi Wear Parts och Arvika Gjuteri, Saab 
Aerostructures, Kvillsfors fönster, SPECMA, Delfoi, ABB och SVIA.  
 

1.1 Syfte och mål 
 
Syftet med förstudien är att ge ett underlag till projektet ProFlexA:s framtida utveckling. 
Vidare är förstudien tänkt att användas som konceptunderlag, för att det i examensarbetet ska 
kunna genereras konceptförslag på hur en automatiserad rensningscell kan se ut.  
 
Förslaget, eller förslagen, är endast konceptuella till utformandet och ska också tas som så-
dana. Det vill säga att de är råmaterial som behöver formas av fortsatta idéer från ProFlexA:s 
medlemmar.   
 
Det huvudsakliga målet med examensarbetet baserar sig på att ta fram en nulägesanalys och 
ställa upp nyttig statistik utifrån denna. Ett ytterligare mål är att presentera ett eller flera 
koncept, som ska kunna stå som arbets- och idéunderlag för ProFlexA:s medlemmar.  
 

1.2 Avgränsningar 
 
Examensarbetet fokuserar på rensningsprocessen, med stöd av systemgränser (se Figur 1.2.1). 
Systemgränserna styr in arbetsgången på en mer definierad väg. 
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För att fokusera arbetet på konceptnivå förutsätts att någon form av 3D-scanning används. 
Därmed är det också förutsatt att systemet får reda på vad som behöver åtgärdas på detaljen, 
och i vilken prioriteringsordning.   
 
Inflödet antas kunna klaras av på något sätt som gör att roboten kan greppa en inkommande 
detalj med ett flexibelt gripdon. I de slutgiltiga koncepten symboliseras dessa flödes-
avgränsningar av vanliga transportband. 
 
Roboten i den automatiserade cellen är vald till ABB:s Irb 6660 - speciellt anpassad för gjut-
godsrensning.  
 
Koncepten avgränsas också till att utgå från dagens tillgängliga teknik, eller teknik som 
bedöms finnas tillgänglig inom en snar framtid.  
 
Eftersom gjuterierna har en flora av produkter har några specifika produkter valts ut efter 
gjuteriernas önskemål om vad som ska ingå i examensarbetets undersökning.  
 
Detta examensarbete på tio veckor är endast inriktat mot tillverkning inom gjuteriindustrin, 
medan ProFlexA, som har en tidsram på tre år, har ett bredare och större perspektiv.  
 
 

 
Figur 1.2.1 – Systemgränser för operativ rensningscell 
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2 Bakgrund 
 
De mer kapitalstarka grenarna inom tillverkningsindustrin har under några decennier haft 
tillgång till automatiserade lösningar för tillverkning i stora serier, och denna storserie-
produktion har kommit långt med automation. Förutsättningarna är mindre för företag som 
har små- och medelstora volymer, vilket begränsar urvalet till manuell produktion, 
automatiserad produktion anpassad för stora serier, eller att flytta ut tillverkningen till 
låglöneländer. För att komma till rätta med dessa problem är det viktigt att fokusera på att 
optimera operationer och flöden såsom effektivitet och produktkvaliteter samt minska 
kostnader och ledtider. Detta kan åstadkommas genom automatisering.  
 
En stor kostnad i gjuteritekniska sammanhang är rensning av gjutgods, som kan stå för upp 
till 60 procent av den totala tillverkningskostnaden (Svensson & Svensson, 2004). Rensning 
är den procedur som måste ske efter gjutning för att ta bort extra tillkommet material i form 
av grader och defekter. Rensningen är också den operation som leder till flest problem såsom 
ojämn kvalitet och leveransförseningar. Problemet går dessutom djupare än så på grund av att 
rensningsprocessen idag till störst del sker manuellt, och arbetsmiljön gällande rensning är 
mycket krävande för personalen, vilket är ytterligare en aspekt till varför automation bör 
göras tillgängligt kostnadsmässigt för små- och medelstora företag.  
 
Två tidigare EU-projekt som har bedrivits på området är Autofett och SME-robot. 
”Affordable Flexible System for Off-line automated fettling and finishing - Autofett”, hade 
som inriktning att använda CAD-modeller i en simuleringsmiljö som programmeringsbas för 
rensningsprocessen. ”Small and Medium Enterprise - SMErobot” hade som en av inrikt-
ningarna att ta teach-in-programmeringen till nästa nivå - en enklare nivå - samt att roboten 
själv ska användas till mätning, i form av kraft-momentadaptivitet, som komplement till 
vision-system.  
 
Ett annat projekt var ”Factory in a Box”. Fokus var riktat mot att små- och medelstora företag 
skulle kunna ha möjlighet att införa automation till ett rimligt pris, i syfte att bli mer 
konkurrenskraftiga på marknaden. Principen var att den automatiserade processen skulle 
levereras till företag som kunde hyra en helhetslösning för automatisering under önskad tid. 
Skulle det under hyrestiden visa sig att den automatiserade processen inte behövdes längre 
skulle företaget enkelt kunna säga upp kontraktet. Modulerna, som var tänkta att innehålla 
olika grad av flexibel automation och flexibel produktionsutrustning, skulle kunna installeras i 
till exempel en container och kunna flyttas inom ett företag eller mellan företag på lastbil eller 
tåg (URL 1). 
 
Några av det nuvarande projektet ProFlexA:s viktiga visioner är kraftbaserad adaptiv 
teknologi, enkelt gränssnitt mot operatör, effektiv feldetektering samt flexibla gripdon och 
fixturer. Den kraftbaserade adaptiva teknologin har i detta en god potential att hjälpa till med 
att på ett enklare sätt detektera och bearbeta uppkomna variationer på gjutgodsets yta. Med 
hjälp av den kraftbaserade adaptiva teknologin finns det även anledning att titta på om det går 
att använda industriroboten som en verktygsmaskin vilken bearbetar produkten, eller genom 
att greppa produkten och bearbeta mot stationära verktyg.  
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2.1 Studerade företag 
 
Förstudien har bedrivits på två gjuterier, nämligen Combi Wear Parts och Smålands Stål-
gjuteri.  
 
Combi Wear Parts 
Combi Wear Parts, CWP, är beläget i Ljungby (URL 2). De producerar slitdetaljer, såsom 
hållare och tänder för entreprenad och muddringsbranschen - med en ungefärlig årsvolym på 
2500 ton, men har dock tillstånd för att producera 5000 ton per år. Exempel på en av tänderna 
som CWP har valt till förundersökningen kan ses på den högra bilden nedan. CWP:s tänder 
har samtliga en likartad geometri. Combi Wear Parts refereras till som CWP i resterande del 
av rapporten. På Bild 2.1.1 visas exempel på tillämpning av CWP:s produkter.  
 

 
Bild 2.1.1 – Tänder och hållare på en grävskopa 

 
Smålands Stålgjuteri AB 
Smålands Stålgjuteri AB, SSG, är beläget i Eksjö (URL 3). De producerar varierande 
slitdetaljer, mestadels pumphjul av olika varianter - med en ungefärlig kapacitetsmässig 
årsvolym på 500 ton. Exempel på en av produkterna som SSG har valt till förundersökningen 
kan ses på bilden nedan. SSG:s pumphjul varierar till storlek och utseende, men har den 
typiskt gemensamma karakteristiken med vingar. Smålands stålgjuteri refereras till som SSG i 
resterande del av rapporten.  
 

 
Bild 2.1.2 – Pumphjul med form 
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2.2 Utförande och metod 
 
Datainsamling har skett på främst två sätt; tidsstudier av gjuteriernas renseriavdelningar, samt 
litteraturstudier. Figur 2.2.1 visar tillvägagångssättet för att komma fram till ett slutgiltigt 
resultat, vilken består av en initial inlärningsfas med efterkommande fältstudie som upprepas 
när en del litteraturstudier har gjorts. Ett resultat fås fram genom att iterativt arbeta med 
fältstudier och litteraturstudier.   
 

 
Figur 2.2.1 – Utförande- och metodschema 

 
Inlärningsfas 
I förstudiens inledningsfas studerades litteratur på området gjutning och gjutgodsrensning i 
stort. Det visade sig att just gjutgodsrensning är ett smalt område litteraturmässigt. Bra grund-
läggande material finns dock att hämta ur ”Gjuteriteknisk handbok” (Svensson & Svensson, 
2004). För att ytterligare höja förståelsen för gjutning gjordes också inledande studiebesök på 
gjuterierna.  
 
Litteraturstudier 
I och med att automatisering av gjutgodsrensning är ett relativ outforskat område finns det 
inte mycket material att tillgå på ämnet. Försök har gjorts att samla ihop trådar från olika 
böcker för att knyta ihop till en relevant helhet som projektet kan ha nytta av. Den litteratur 
som har studerats har till mesta del stått som inspirationskälla till idéer, men viss tid har även 
avsatts till forskning inom skärdata. Under kategorin litteraturstudier faller också statistik- och 
tabellbehandling in.  
 
Fältstudier: Studier av ingreppstider, fotografering, filmande och intervjuer 
Syftet med fältstudierna var att fastställa statistik och tillvägagångssätt för rensnings-
operationer. Under det första besöket på varje företag dokumenterades cykeltider till de olika 
bearbetningsmomenten, samtidigt som varje bearbetning dokumenterades genom filmkamera. 
Det andra besöket på varje företag var mer inriktat på att fastställa status före bearbetning, 
status under bearbetning, samt status efter bearbetning. En utmaning i detta låg i att på ett 
enkelt sätt, i efterhand, kunna ha möjligheten att koppla ihop bilder på före- och efterstatus 
tillsammans med film på bearbetning av respektive enskild detalj. Det kunde genomföras tack 
vare ett strukturerat arbetssätt där bilder noggrant togs i strukturerad ordningsföljd på varje 
enskild detalj; före, under samt efter bearbetning. Information har även inhämtats genom 
halvstrukturerade intervjuer med personal samt ledning.  
 
Skapande av förslag till robotceller för automatiserad gjutgodsrensning 
Ett antal förslag för utformning av robotceller för automatiserad gjutgodsrensning har i sam-
verkan med handledare, tagits fram och vidareutvecklats i CAD-modeller. Utvecklingsarbetet 
hade sin grund i visioner och idéer, vilka formades mer tydligt med hjälp av Ulrich och 
Eppingers konceptgenereringsmetod (2003). Arbetsgången gick därefter till utveckling i 
CAD-miljöer.  
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3 Teoriavsnitt 
 
Följande avsnitt ger teoretiska introduktioner till relevanta ämnen, där ”introduktion och 
historik till gjutning”, ”introduktion till gjutgodsrensning”, ”roboten i konceptet”, ”kraft-
baserad adaptiv teknologi”, ”produktutvecklingsmetodik”, ”bearbetningsmetoder” samt ”urval 
av defekter” behandlas. Först kommer en ordlista med facktermer som förklaras.  
 

3.1 Ordlista 
 
Avgjutning    Processteg där smälta hälls i formar. 
 
Formar   Se skalformar. 
 
Formflaska    Två formhalvor som sätts ihop till en formflaska för 

att avgjutning ska kunna ske. Kan jämföras med 
gjutning av tennsoldater där två formhalvor måste 
sättas ihop för att gjutning ska kunna ske. 

  
Ingjutsystem   Reservoarer och kanaler för smältans passage in i 

formhåligheten. 
 
Kärnor   Läggs i formarna för att skapa hålgeometrier. En 

kärna hindrar smältan från att rinna ut där den 
önskade hålgeometrin ska vara.  

 
Matarsystem   Reservoarer i gjutformen för smälta som ska 

kompensera för stelningskrympningen. 
 
Oavsiktligt uppkomna grader Under avgjutningsprocessen kan flera olika typer av 

icke förutsägbara grader och defekter uppkomma. 
 
Rensning  Tillgodoser  borttagning av ingjut, matare samt 

grader och defekter.  
 
Skalformar   Det som smältan hälls i vid avgjutning kallas 

skalform, och tillverkas av en speciell typ av sand. 
 
Urslagning   Att befria det svalnade gjutstycket från formflaska 

och omgivande formrester. 
 
Återgång   Ett återflöde av kasserat gjutgods och ingjut, vilket 

smälts och utnyttjas till att gjuta nya detaljer.  
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3.2 Introduktion och historik till gjutning 
 
I ”Svensk gjutgodstillverkning under 1900-talet” skriver Beckius (2003:7) att den svenska 
gjuteriindustrin utvecklades avsevärt under årtiondena före första världskriget, speciellt vad 
beträffar antal ton tillverkat gods och typer av framställt gods. Detta ledde till att framförallt 
form- och kärntillverkning utvecklades mot en mekanisering i en allt mer ökande omfattning. 
Däremot skedde betydligt mindre kring de mer specifika gjuteriprocesserna som smältning, 
gjutning och rensning/färdigställande av det gjutna godset; dessa arbetskrävande operationer 
förblev manuella i stort sett under hela mellankrigstiden. Värme och damm omkring ugnar, 
avgjutna formar och uppslaget gods samt ett i många fall omfattande rensningsarbete gjorde 
arbetet tungt och hälsofarligt.  
 
Efter 1940-talet började mekanisering att ske av arbetet vid ugnar, och begynnande 
övergångar skedde till effektivare ugnar, samt mekanisering av fler moment än formning. 
Denna mekanisering präglade den fortsatta utvecklingen, men även en ökad tillsyn av arbets-
miljöfrågor. Bättre ventilation av gjuterilokalerna jämte punktvisa utsug vid utsatta arbets-
platser bidrog till en avsevärt förbättrad arbetsmiljö (Beckius, 2003:7).  
 
Delprocessen rensning kopplas schematiskt till sitt sammanhang i figuren på nästa sida. Den 
schematiska figuren återger gjutning i sin helhet där ovandelen av figuren inleds med en 
datorsymbol, vilken står för datorberedning av modell- och kärnlådetillverkning. Modeller är 
något som måste beredas noggrant för att gjutgodsdetaljer, med hänsyn till avgjutningen, ska 
bli lyckade utan att för mycket rensningsarbete ska behöva genomföras. Kärnlådor är mot-
svarande modell för kärnor, vilka används för att skapa hålgeometrier under avgjutning. När 
modeller och kärnlådor har tagits fram kan tillverkning av skalformar och kärnor ske, vilket 
också illustreras i den schematiska figuren. Tillverkning av skalformar sker antingen genom 
mekanisk maskinformning eller genom manuell handformning. När kärniläggning har gjorts 
är formen färdig för att användas till avgjutning. Till avgjutningen inkommer ett separat flöde 
av smälta vilket härrör från nedsmält råmaterial samt så kallad återgång av kasserade 
gjutgodsdetaljer som smälts om. Efter avgjutningen måste smältan stelna, vilket tar olika lång 
tid beroende på material, och när stelningsprocessen är klar återstår urslagning för att befria 
det svalnade gjutgodset från formflaska och omgivande formrester. I steget efter urslagning 
tar rensningen vid (se Introduktion till gjutgodsrensning, s. 10), och sedan eventuell 
efterbearbetning. Kontroll görs för att se om gjutgodset behöver bearbetas vidare, annars är 
gjutgodset färdigt.   
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Figur 3.2.1 – Schema över gjutningsprocesser (Beckius, 2003:9)  
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3.3 Introduktion till gjutgodsrensning 
 
Gjutgodsrensning är ett gammalt och välkänt problem för gjuteriindustrin och det är ett 
dilemma ur produktionsteknisk och arbetsmiljömässig synvinkel. I förhållande till andra delar 
av gjuteriets verksamheter har utvecklingen av de renserimässiga operationerna gått för-
hållandevis långsamt. Dock har modern tid frambringat lösningar som finns att tillgå, men det 
kvarstår fortfarande mycket problematik kring att utreda tillämpningsbara lösningar.  
 
Enligt Svensson och Svensson (2004:294) kan en rensningsavdelnings uppgifter generellt 
kategoriseras i nedanstående punkter: 
 

1. Borttagning av kvarblivna kärn- och formmassor 
2. Avlägsnande av ingjut och matare 
3. Avlägsnande av oavsiktligt tillkommet material, till exempel grader och vissa typer av 

gjutgodsfel, samt rester efter ingjut och matare 
4. Lagning, till exempel svetslagning av porer eller sugningar 
5. Kontroll, värmebehandling och ytbehandling 
6. Hantering och transport av gods 

 
Beroende på företagets produkter, typ av produkter och nischning kan denna lista variera. 
Dock stämmer den generellt sett mycket bra. 
  
Att jobba i ett renseri är överlag ett mycket slitsamt och smutsigt jobb där personalen måste 
veta hur de ska handskas med kraftpåläggningar och produktförflyttningar på rätt sätt för att 
inte slita ut sig i förtid. Gjuteriägare och applikationsansvariga säljare kan ge exempel på 
yngre personal som har jobbat i ett högt och hårt tempo, vilket i de flesta fall har resulterat i 
att de inte klarar av jobbet i ens hälften av de år som de mer rutinerade i personalen har 
jobbat. Just detta är värt att lyfta fram som ytterligare en anledning till varför det måste 
fokuseras på att modernisera arbetssättet i renseriavdelningarna. 
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3.4 Roboten i konceptet 
 
Den principiella fördelen med roboten är dess flexibilitet, och att den klarar av produkt-
variationer i en och samma produktionslina. Roboten är därmed omprogrammerbar för 
produktmodifikationer samt när helt nya produkter introduceras. Den kan även bistå 
tillverkare av stora volymer som ett hjälpmedel för att klara av ändringar i produktionsvolym 
eller produkttyp, och tillverkare av små- och medelstora volymer för att klara av stora 
förändringar av produkter i syfte att produktionen ska kunna ske i mindre partier. Med hjälp 
av robotens flexibilitet kan de mindre företagen konkurrera med de större. En annan fördel 
med roboten är dess repeternoggrannhet. Roboten kan med viss marginal återvända till 
samma position gång efter gång. Roboten kan därför utföra mer monotona arbetsuppgifter 
som skulle kunna slita ut människan snabbt eller ta över arbetsuppgifter som människan anser 
vara oattraktiva (Hartley, 1983). 
 
Gjutgodsrensning är ett arbete som kan anses ha en hård arbetsmiljö med buller, vibrationer, 
hårda påfrestningar samt luftföroreningar som kan slita på människans hälsa. Denna miljö är 
inte optimal för en robot men den kan anses ta mindre skada än en människa (Hartley, 1983).      
 
Den för projektet påtänkta industriroboten, Irb 6660, är speciellt framtagen för bearbetningar 
inom gjuteribranschen. Denna bransch ställer dels höga krav på styvhet och robusthet för att 
roboten ska klara av de krafter som uppstår vid rensningsoperationer. Irb 6660 är en 
golvmonterad sexaxlig ABB-robot. Den väger 1730 kilogram, har en kapacitet på 205 
kilogram, samt en räckvidd på 1,93 meter.  
 
Roboten är uppbyggd med en parallellarm för att styva upp konstruktionen, vilket resulterar i 
att den är 75 procent styvare än en seriell ABB-robot. En stor fördel med parallellarmen är att 
roboten använder sig av två upphängningspunkter, vilket leder till en minskad mekanisk 
oscillation, som ofta kan uppkomma vid skärande bearbetning. Den är förstärkt vid första 
armen för att klara stora påfrestningar, och är utrustad med ett spånskydd vid första pitch-
leden (se Figur 3.4.1), för att undvika spån och andra materialrester. Led fem har kapacitet att 
klara vridmoment upp till 1177 Newtonmeter, och led sex har kapacitet för ett vridmoment 
upp till 620 Newtonmeter, vilket innebär att roboten klarar av hårdare material och tuffare 
bearbetning. Figur 3.4.1 samt bilden till höger av Irb 6660 är lånade från ABB:s hemsida 
(URL 4).  Figur 3.4.2 förklarar begreppen ”Roll”, ”Pitch” och ”Yaw”.  
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Figur 3.4.1 – Irb 6660, schematisk bild till vänster, verklig bild till höger 

 
Figur 3.4.2 – Roll-Pitch- och Yaw-leder på roboten (Critchlow, 1985, s. 19) 

 

3.5 Kraftbaserad adaptiv teknologi 
 
Med modern kraftstyrning är slutkvaliteten på ytbehandlade produkter, som gjutgods, möjligt 
att få med en jämnare, och högre, kvalitet. De senaste åren har både teknik och forskning gått 
framåt vad gäller kraftstyrning till robotapplikationer. Bland annat ABB har ett intressant 
alternativ. Resultatet är idag en väl fungerande kraftstyrning, som på olika sätt har justerat 
upp snabbheten för robotsystem vilka använder sig av denna teknik. Principen med 
kraftstyrning har funnits sedan tidigare, men då har datorerna inte varit tillräckligt snabba. 
Tack vare utvecklingen kan idag mer komplicerade bearbetningsmoment som slipning, 
gradning och polering utföras med robotstyrning (URL 5) - manuellt har det aldrig varit några 
problem då människan har oöverträffade ”inbyggda” kraftsensorer med ett effektivt 
reglersystem. Nu är det dock möjligt att titta på automatiseringsmöjligheter av mer komplexa 
bearbetningar, samt bearbetning av hårdare material. 
 
Då ytbehandlingsprocesser som slipning, gradning och polering traditionsmässigt har 
inneburit mycket arbetskraft har det också inneburit ojämn kvalitet eftersom en människa inte 

Första pitch-leden 

Led 5 

Led 6 
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kan leverera samma resultat gång efter gång. Tidigare har kraftstyrning implementerat med 
robotbearbetning inneburit att roboten i slutändan har tryckt på för lite - eller för mycket, med 
följden att roboten stannar, verktyget går sönder, eller ett trasigt arbetsstycke - varför också 
människan har ansetts som ett bättre alternativ (URL 5).  
 
Kraftstyrning för programmering 
Det nya tankesättet är att en människa lär roboten en positionsbana för bearbetning, genom att 
för hand flytta roboten till ett antal ”grova” positioner. I nästa moment använder sig roboten 
automatiskt av den ”grova” informationen för att följa arbetsstycket, och spelar parallellt in en 
exakt bana, vilket resulterar i ett genererat robotprogram.  
 
Kraftstyrning under processen 
Kraftstyrning under processen kan jämföras med traditionell robotprogrammering där roboten 
är programmerad att gå från punkt A till B. Modern kraftstyrning baserar sig på samma 
princip som den traditionella robotstyrningen, men tar hänsyn till hinder som uppkommer 
mellan punkt A och B.  
 
Generellt finns det två strategier för roboten att gå efter om ett hinder dyker upp; den ena 
baseras på att sakta ner hastigheten när reaktionskraften ökar, och den andra baseras på att när 
reaktionskraften ökar anpassa robotbanan efter hur hindret ser ut. I Figur 3.5.1 förklaras 
modern kraftstyrning med strategin hastighetsändring. I figuren illustreras en robotarm med 
ett roterande slipverktyg. Reaktionskraften är till att börja med konstant. Vid graden ökar 
reaktionskraften, roboten saktar ned till 10 procent av hastigheten och bearbetar bort hela 
graden. När graden är bortbearbetad sjunker reaktionskraften och hastigheten går upp till 100 
procent igen. I Figur 3.5.2 förklaras den andra strategin där roboten väljer att anpassa 
robotbanan efter hur graden ser ut, med underlag av att reaktionskraften har ökat. Roboten 
bearbetar graden i flera omgångar, och kan kombinera denna metodik med att bortbearbeta 
sista delen av graden med hastighetsanpassning. Det vill säga strategierna i Figur 3.5.1 och 
Figur 3.5.2 kan tillämpas var för sig, samt kombinerat.  
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Figur 3.5.1 – Strategi 1, sänka hastigheten 

 
 

 

 

Figur 3.5.2 – Strategi 2, anpassa robotbanan efter graden 

 
 

3.6 Produktutvecklingsmetodik 
 
Ulrich och Eppinger (2003) beskriver en metodik vilken behandlar konceptgenerering. Senare 
i rapporten har lämpliga verktyg hämtats ur denna metodik för att användas till utvecklings-
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fasen för koncept till en automatiserad gjutgodsrensningscell. Stegen är till för att ha som stöd 
i sekventiell ordning för att generera produktkoncept, se Figur 3.6.1. 
 
 

 
Figur 3.6.1 – Beskriver hur metodikstegen gås igenom i sekventiell ordning 

 
Notera att denna metodik egentligen är anpassad för konsumentprodukter i form av till 
exempel kaffekokare och brödrostar. När det handlar om produktionsutveckling bör därför 
dessa metoder tas med en nypa salt, och metodiken ska främst ses som ett sätt att sätta 
struktur på utvecklingsarbetet.  
 

3.6.1 Steg 1 – Klargöra problem  
 
I första steget handlar Ulrich & Eppingers (2003) konceptgenereringsmetodik om att bryta 
ned helhetsproblematiken till många delproblem, och detta i syfte att fokusera på ett 
delproblem i taget, samt för att på ett lättare sätt införskaffa förståelsen för delproblemen. 
Genom att skissera upp en icke transparent ”black box” (se Figur 3.6.2), det vill säga en 
”black box” på den högsta abstraktionsnivån, samt sätta upp in- och utsignaler från boxen har 
ett första problemutkast givits. På denna nivå kallas ”black box” för icke transparent på grund 
av att ingen fokusering på delproblemen hitintills har gjorts. Genom att identifiera 
huvudsakliga delproblem görs boxen transparent, delproblemen träder fram (se Figur 3.6.3).  
 
 

 
Figur 3.6.2 – Icke transparent Black Box enligt Ulrich och Eppinger (2003) 



 16 

 

 
Figur 3.6.3 – Transparent Black Box, identifiering av delproblem 

 

3.6.2 Steg 2 – Sök externt 
 
Steg 2 handlar om att söka efter redan befintliga lösningar till problemen som klargjordes i 
steg 1. Att söka externt efter dessa lösningar är en procedur som egentligen sker hela tiden, 
men den tas i metodlistan upp som nummer 2 som den logiska följden efter att problemen har 
klargjorts. Vidare är det i samtliga fall en billigare lösning att söka efter en befintlig lösning 
än att utveckla en ny lösning.  
 

3.6.3 Steg 3 – Sök internt 
 
Steg 3 ser till att fokusera på kunskapen som finns internt inom utvecklingsgruppen. Under 
detta moment rekommenderas bland annat att utnyttja sig av kvantitativ ”brainstorming” för 
att säkerställa att ingen i utvecklingsgruppen sitter inne med idéer som är bra.  
 

3.6.4 Steg 4 – Systematisk efterforskning 
 
Som ett resultat av steg 2 och steg 3 finns det en kvantitativ mängd med idéer på lösningar, 
vilka måste struktureras upp. Två delmetodiker, vilka kan utföras sekventiellt, är kvalifika-
tionsträd samt konceptkombinationstabeller.  
 
Kvalifikationsträd 
Tillvägagångssättet är att dela upp lösningarna i ett funktionsträd (se Figur 3.6.4), och när 
trädet är klart gå igenom gren för gren och väga om den specifika grenen, eller lösningen, kan 
strykas. På så sätt tas det bort en kvantitet som inte behöver begrundas i den fortsatta 
arbetsgången.  
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Figur 3.6.4 – Exempel på kvalifikationsträd, en metod för att strukturera arbetsgången 

 
Konceptkombinationstabell 
För varje delproblem som genom steg 1 har identifierats, och som genom ett 
kvalifikationsträd har rationaliserats, kan det finnas en hel del lösningsförslag. Det finns 
därför ingen realism i att gå igenom alla möjliga konceptkombinationer. En koncept-
kombinationstabell kan då användas för att rada upp lösningsförslagen kopplat till 
delfunktionerna (se Figur 3.6.5). Flera möjliga koncept kan nu på ett strukturerat sätt tas fram 
genom att tänkta linjer dras mellan kolumnerna (se Figur 3.6.6).  
 

 
Figur 3.6.5 – Exempel på en konceptkombinationstabell 
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Figur 3.6.6 – Exempel på hur koncept väljs utifrån en konceptkombinationstabell 

 

3.6.5 Steg 5 – Metodik- och resultatutvärdering 
 
Det är viktigt att reflektera över arbetet och utvärdera resultatet. Exempel på viktiga aspekter 
att utvärdera är om utvecklingsgruppen känner sig säkra på att tillräcklig energi har lagts på 
att utforska lösningsprinciper till delproblem, om det finns alternativa transparenta ”black 
boxes”, om uppdelning av problem kan ske på annat sätt samt om den externa samt interna 
sökningen har fungerat till fullo. En typiskt bra erfarenhet att notera kan vara att gruppen 
skulle ha lagt mer tid på att fokusera på mer lovande lösningar än på lösningar som förvisso är 
intressanta, men ej så lovande (Ulrich och Eppinger, 2003).  
 
 

3.7 Bearbetningsmetoder 
 
Nedan presenteras några av flera bearbetningsmetoder som är intressanta för de koncept som 
senare beskrivs i rapporten.  
 

3.7.1 Kapning och slipning 
 
Kapning kan utföras med kapskivor eller sågklingor, där kapskivor är den metod som används 
på de besökta gjuterierna. Kapskivor är uppbyggda på samma sätt som slipskivor, där slip-
korn, slipmaterial, i form av zirkonkorund eller liknande binds ihop med hjälp av bindemedel, 
samt eventuellt en skyddande armering.  
 
Nedanstående information är baserat på personlig kontakt med civilingenjör T. Nordquist 
(maj, 2009). 
 
Kapskivor , precis som slipskivor, kan jobba i hög hastighet i en torr skärande miljö, det vill 
säga utan att tillsats i form av kylmedel behövs, och de används med fördel till defekter av 
typen ingjut. Detta har sin tydliga fördel i att extra omhändertagande av kylmedel inte behövs. 
Arbetsmetoden är, lokalt sett, att skivan bränner bort material från arbetsstycket. Det som ska 
beaktas är dammet som uppstår vid kapning och slipning, vilket är viktigt ur framförallt 
arbetsmiljösynpunkt att bygga in omhändertagande lösningar för.  
 
Sågklingor ger smala snitt och passar bra till att avlägsna ingjut. De har fördelen att kunna 
arbeta med tillskott av skärvätska, det vill säga utan värme, vilket då medför att värmeprob-
lemet försvinner. Istället ersätts värmeproblemet av ett omhändertagandeproblem för skär-
vätskan. Det går även bra att arbeta torrt, men då med inbyggd spånhantering.  
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3.7.2 Bandslip 
 
Nedanstående information är baserat på personlig kontakt med civilingenjör T. Nordquist 
samt applikationsansvarig säljare Jan Holgersson (maj, 2009).  
 
Bandslipmaskiner är ett intressant alternativ som i många år har ansetts vara otillräckligt för 
gjutgodsrensning av hårdare material. I och med att materialet i slipbandet utvecklades och 
blev bättre ökade också möjligheterna till vad som kunde utföras. Materialet som utgjorde 
dessa nya möjligheter är zirkonkorund, vilket är en vidareförädling av den tidigare använda 
(och fortfarande använda) korunden, aluminiumoxiden.  
 
Via genomtänkta val av hur en bandslipmaskin ska agera och se ut kan livslängden relativt 
dramatiskt ökas. En ökning av bandlängden med 1,5 gånger ger en principiell fördubbling av 
livslängden. Även ett bredare band ökar livslängden, och ger också ökade möjligheter vid 
själva bearbetningen. Ny utformning på kontaktskivor (se Figur 3.7.1) med räfflor ger en ökad 
kontaktkraft mot arbetsstycket, och skapar därigenom möjlighet att vattenbegjuta slipbandet, 
om svåra termiska förhållanden råder - det vill säga om värme behöver ledas bort. Dessutom 
erbjuder en slipbandslösning ett spann på vilken ytfinhet som önskas vid bearbetning, vilket 
kan sägas vara bra i den mening att grovbearbetning och finbearbetning kan göras med 
samma maskin då roboten enbart behöver slipa något off-set jämfört med grovbearbetningen, 
i syfte att få ett finare ytfinhetstal (se Figur 3.7.1).  
 

 
Figur 3.7.1 – Off-set 
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3.7.3 Fräsning 
 
Enligt Björklund et al. (2004) är arbetsmetoden fräsning mycket mångsidig och maskinut-
formningarna är starkt varierande. Karakteristiskt för fräsning är skärförloppet med upp-
repande avbrott, vilket bland annat medför att skären utsätts för mer eller mindre kraftiga slag 
när skäreggen går i ingrepp. Ytor som har nästan vilket utförande som helst kan bearbetas 
genom fräsning, antingen genom de relativrörelser verktyget och arbetsstycket kan utföra 
tillsammans, eller var för sig.  
 

3.7.4 Plasmaskärning 
 
Plasmaskärning är en metod som bygger på en mycket energirik stråle som skickas genom 
materialet som smälter, varav smältan blåses bort av det höga trycket i gasstrålen. Att 
kombinera hydrogen som är en lätt gas och har ett högt energiinnehåll med argon som är en 
inert gas med hög densitet men lågt energiinnehåll - ger en optimal lösning med bra snittytor 
(URL 7).  
 
Plasmaskärning bygger på en ljusbåge mellan en elektrod och arbetsstycket. Arbetsstycket 
måste därför vara anslutet via en minuspol, och plasma förs med en mycket hög temperatur, 
cirka 30 000 °C, via ett vattenkylt munstycke mot arbetsstycket - en ljusbåge uppstår som skär 
igenom materialet.  (Weman, 2007; URL 6; URL 7). 
 
Det snitt som uppstår blir inte helt parallellt såvida inte en finplasmaskärmetod (HTPAC – 
High Tolerance Plasma Arc Cutting) används, vilket höjer kvaliteten på snittet eftersom 
ytorna ligger mer parallellt relativt varandra. Vid användning av finplasma får snittet samma 
karaktär som vid laserskärning, men till en betydligt lägre kostnad (Weman 2007; URL 7).  
 
Den värmepåverkade zonen är vid plasmaskärning förhållandevis liten jämfört med klassisk 
gasskärning, och det på grund av att skärhastigheten kan hållas högre. Plasmaskärning går att 
använda till tjocklekar upp till 100 mm, men upp till 25 mm är vanligast. Som drivgas 
används nitrogen eller tryckluft (Weman, 2007; URL 7). Kostnaderna för skärning med 
plasma är ungefär 3,2 kronor per meter för en detalj på 5 millimeter i tjocklek och 10 kronor 
per meter för 15 millimeters tjocklek (se Tabell 3.7.1).  
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Tabell 3.7.1 – Bearbetningskostnader för gas-, plasma-, och laserskärning (URL 7) 

 
 

3.8 Urval av defekter 
 
Nedan presenteras, i korta sammandrag, ett urval av de defekter som kan uppstå på gjutgods 
(Åkesson, 1986). Urvalet beror på att dessa defekter har noterats under besöken på gjuterierna 
samt uppkommit vid intervjuer av rensningspersonal, se vidare i kapitel 5.8.1 och 5.8.2 för 
mer information om defekter som har lett till kassation för respektive företag. 
 
 
Partgrad   Uppstår genom att smälta har trängt ut mellan form-

arna under gjutning. Kan ha orsakats av att formarna 
har limmats för dåligt. 

 
Kallveck   Uppstår genom att smältan i ett visst område har 

blivit för kall och för snabbt kylts ned, med följden 
att materialet inte har hunnit fylla ut hela tom-
rummet. 

 
Ytblåsa  Orsakas av att en gaskudde förhindrar smälta att fylla 

ut formen vid avgjutning. Det är en typ av inåtgående 
defekt som kan vara öppen, täckt eller, i vissa 
enstaka fall, fylld med metall.  

 
Spricka   Orsakas antingen av för snabb nedkylning efter av-

gjutningsprocess, vilket har lett till för hög krymp-
spänning i förhållande till brottgränsen vid hög 
temperatur, eller inre spänningar som har byggts in 
när detaljen redan har svalnat. Det förstnämnda 
kallas varmspricka och det sistnämnda kallspricka. 
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Sugning   Orsakas av bristen på tillförsel av smälta. Den här 
typen av inåtgående defekt förekommer i många 
olika varianter. 

    
Kallflytning    Orsakas av att smältan har kylts ned för snabbt, alter-

nativt genom att temperaturen på smältan var för låg 
redan vid upphällning, vilket resulterar i att smältan 
inte hinner fylla ut hela formen innan den stelnar. 
Följden blir att det saknas material i den färdiga 
formen. 

 
Kärnförskjutning  Resulterar i att väggarna på respektive sida om 

kärnan har en felaktig tjocklek, vilket har orsakats av 
att kärnan antingen har varit felplacerad, blivit för-
skjuten eller har deformerats. 
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4 Nuvarande produktion i gjuterierna 
 
Följande avsnitt presenterar nulägesinformation samt flöden på de bägge gjuterierna, CWP 
samt SSG. Informationen som presenteras är dels ett underlag till att förstå hur en 
gjutgodsdetalj kommer till, och dels ett underlag till vilka krav som kan och ska ställas på 
automatiserade rensningsceller.  
 

4.1 Processer och metoder vid CWP 
 
Företaget konstruerar, producerar och säljer sina egna patenterade produkter. Gjuteriet har för 
närvarande en produktion på cirka 2500 ton gjutgods per år, men har dock tillstånd för 5000 
ton per år. Totalt antal anställda är cirka 50 stycken, varav 7 är tjänstemän. De för projektet 
utvalda produkterna, C2 till C4 (produktfamiljer), är uppskattningsvis 30 procent av den totala 
produktionen. Flödet på CWP åskådliggörs på Figur 4.1.1. 
 

 
Figur 4.1.1 – Gjuteriteknisk flödeslayout på CWP 

 

4.1.1 Skalformning 
 
Formningsmetoden vid CWP är så kallad skalformning. Denna process sker flera stationer 
innan rensningsoperationerna påbörjas, men finns ändå omnämnt i detta avsnitt för att få en 
generell helhetssyn av gjutning - före och efter bearbetning. Det är även viktigt att presentera 
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denna process på grund av att flera typer av defekter som uppstår på gjutgods kan härledas till 
formningsprocessen.  
 
CWP använder sig av engångsformar i gjutningsprocessen (se Bild 4.1.1, Bild 4.1.2), vilket 
betyder att gjutningen sker i en form, som efter avgjutning slås sönder i samband med att 
gjutgodset omhändertas. Dessa formar, och även kärnor (se förklaring i nästa stycke), 
tillverkas genom en metod som kallas skalformning. Metoden ger hög ytfinhet och möjlighet 
till komplicerade form- och kärngeometrier (Svensson & Svensson, 2004).  
 

 
Bild 4.1.1 – Nytillverkad skalformshalva 

 

 
Bild 4.1.2 – Skalformar limmas ihop (över- och underdel) 

 
 
Kärnor kallas de formkroppar som läggs på lämpligt ställe i formen, för att åstadkomma 
hålgeometrier (se Bild 4.1.3). Är det önskade gjutgodset helt solitt i sin geometri (till exempel 
ett klot) behövs därmed inget ytterligare än själva skalformen.  
 
Tillverkningsmetoden går ut på att hartsklädd sand läggs på en upphettad gjutjärnsformmodell 
varvid hartset närmast modellen smälter, och kornen binds därmed samman. Efter en liten 
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stund fås därmed ett hårdnat skal ut (Svensson & Svensson, 2004). Tillverkningen är på CWP 
mekanisk med hjälp av skalformningsmaskiner.  
 
 

 
Bild 4.1.3 – Kärnor till CWP:s tänders hålgeometrier 

 

4.1.2 Gjutning 
 
När engångsformarna är färdigtillverkade går de vidare till den station där gjutverket finns (se 
Bild 4.1.4). Ett gjutverk är en stor mekanisk anordning som är konstruerat för att driva den 
specifika gjutningsprocessen, där smältan hälls i formar, framåt i ordnade steg. Efter att 
smältan har hällts ner i formar, positionerade bredvid varandra i en avlång lådkorg, hissas 
korgen uppåt till en avsvalningsränna där avsvalning sker de närmast följande timmarna. 
Samtidigt positioneras en ny korg med iordninggjorda formar i gjutningsläge i väntan på att 
nästkommande smälta ska hällas i satsen med skalformar. 
 
 

 
Bild 4.1.4 – Pågående gjutningsprocess på CWP 

 
På bilden ovan syns i förgrunden en delvis mekaniserad avgjutning där smälta hälls ur en 
skänk, under personals styrning och överseende. I bakgrunden syns en del av den anordning 
som driver korgarna.  
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Tabell 4.1.1 – Materialegenskaper för gjutstål 

 
CWP använder sig av få och likvärdiga legeringar, varför det ungefär kan förlitas på data från 
Tabell 4.1.1 (CES Edupack 2008). 
 
Seghärdningsstål 
Ett av de material som används vid CWP är SS-22 25, vilket är en typ av seghärdningsstål. 
Seghärdningsstål bygger på basen järn som legeras med 0,8-3 procent krom och 0,2-0,7 
procent molybden. Krom och molybden ger materialet goda härdningsegenskaper samt att 
molybden gör materialet mindre sprött vid anlöpning. Materialet har goda hållfasthetsegen-
skaper samt är dessutom svetsbart. Användningsområdet är bland annat som slitdetaljer under 
hårdare påfrestningar (Svensson & Svensson, 2004:228). 
 

4.1.3 Avskjutning, blästring, härdning och blästrin g 
 
CWP har ett långt och ordnat mekaniserat flöde som innefattar många moment (inkluderat 
gjutning). I detta flöde finns i sekventiell ordning; (gjutning, se ovan), avskjutning, blästring, 
härdning och blästring. Avskjutningen tillgodoser att ingjutsystem till gjutgodset ”skjuts av” 
med en stor maskinell hammare. Efter avskjutning slussas gjutgodset vidare till en bläster-
maskin vars syfte är att ta bort sandrester efter de borttagna skalformarna. Härdningen ger 
gjutgodset en hård yta samt seg kärna, samt öppnar upp och synliggör eventuella porer. 
Därefter blästras detaljerna återigen för att avlägsna glödskalet som har uppkommit under 
härdningen.  
 

4.1.4 Rensning och vanliga åtgärder 
 
I rensningsavdelningen på CWP jobbar det för närvarande tolv personer som löser av 
varandra på sju rensningsbås av totalt åtta stycken. De har under normala omständigheter ett 
rullande tvåskift och ett fast nattskift. Gjutgods som ska rensas hämtas i dagsläget från ett 
mellanlager, därefter mellanlagras detaljerna efter målning.  
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Figur 4.1.2 – Layoutskiss över CWP:s renseriavdelning 

 
Enligt layoutskissen (Figur 4.1.2) kommer de orensade detaljerna in från vänster i skissen (1 i 
Figur 4.1.2). Där blästras de för att det efter härdning uppkomna glödskalet ska tas bort. 
Enligt skissen fortsätter detaljerna därefter till ett mellanlager (2 i Figur 4.1.2) i väntan på att 
renseripersonalen ska ta hand om produkterna (3 i Figur 4.1.2). När gjutgodset är rensat 
skickas det vidare upphängt på en målargalge (4 i Figur 4.1.2), varvid målning sker. När 
färgen har torkat mellanlagras detaljerna (5 i Figur 4.1.2) för att sedan skickas vidare till lager 
vid de tre rutorna till höger i skissen (6 i Figur 4.1.2). Slutligt hämtas det färdiga gjutgodset 
för att fraktas till ett huvudlager (7 i Figur 4.1.2).  
 
Rensningspersonalens uppgifter på CWP är att tillgodose att gjutgodsdetaljens under gjutning 
oavsiktligt tillkomna material rensas bort (se Bild 4.1.5), samt se till att inga delar på detaljen 
har så pass skarpa och vassa kanter att en människa kan skada sig. På Bild 4.1.6 syns med 
markeringar vad som är vanligt förekommande sliporsaker.  
 

 
Bild 4.1.5 – En av rensningsstationerna på CWP 

 

 
Bild 4.1.6 – Vanliga sliporsaker på CWP 
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Utifrån ovanstående Bild 4.1.6 förklaras följande punkter: 
 

1. Avgradning kring låshål som på bilden syns längst till vänster (pil 1) 
2. Bearbetning av matarstubbe, syns på andra detaljen från vänster (pil 2) 
3. Bearbetning av partgrader, vilket är markerat på andra detaljen från vänster (pil 3) 
4. Bearbetning av partgrader, vilket är markerat på tredje detaljen från vänster (pil 4) 
5. Bearbetning av anliggningsyta, vilket är markerat på detaljen längst till höger (pil 5) 

 
Med hjälp av låshålen (Bild 4.1.6: pil 1) kan tanden låsas fast på en grävskopa eller liknande 
applikation. Matarstubben (Bild 4.1.6: pil 2) är den ”rest” som blir kvar efter att CWP ”skjuter 
av” ingjutsystemen med en maskinell hammare. Eftersom brottytan är svårkontrollerbar kan 
matarstubben ibland få mer eller mindre skarpa kanter, vilka måste bearbetas för att inte 
riskera att en människa kan skada sig. Partgrader (Bild 4.1.6: pil 3, pil 4) är en grad som 
uppkommer genom att smälta har runnit ut mellan formarna under avgjutning.  
 
Några exempel på gjutgods före, och efter personalens rensningsarbete visas på nedan 
följande bilder (Bild 4.1.7, Bild 4.1.8, Bild 4.1.9). Fler noggrant dokumenterade exempel 
finns i bilaga 11 till och med bilaga 20. 
 
 

 
Bild 4.1.7 – Från uppåt till nedåt, innan slipning samt efter slipning 

 

 
Bild 4.1.8 – Vänstra bilden: Innan rensning, Högra bilden: Efter rensning 

 
Bild 4.1.9 – Vänstra bilden: Innan rensning, Högra bilden: Efter rensning 
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Master-enhet 
Renseriet på CWP är en viktig punkt i flödeskedjan eftersom defekter bortbearbetas samtidigt 
som visuella och fysiska kontroller görs. Med den visuella kontrollen menas en visuell av-
syning över hur gjutgodset ser ut, och med den fysiska kontrollen menas att kontroll görs efter 
bearbetning mot en så kallad master-enhet (se Bild 4.1.10). Master-enheten ska visa hur god 
passformen är på gjutgodset genom att personalen känner av om det tar emot eller glappar 
någonstans. Är inte passningen god mot master-enheten måste gjutgodsdetaljen bearbetas 
vidare, och om det inte är möjligt att bearbeta vidare måste gjutgodsdetaljen kasseras. Det ska 
samtidigt noteras att det är skillnad på olika ytor, där slitytor inte kontrolleras mer än visuellt, 
och viktiga inpassningsytor kontrolleras mot master-enhet.  
 
Beroende på vilken produkt som rensas finns det olika master-enheter att kontrollera mot. 
Varje gång det kommer in en ny produkt med nytt produktnummer, hämtar personalen den 
masterenhet som passar mot produkten.  
 

 
Bild 4.1.10 – Master-enhet 

 

4.1.5 Målning och magasinering 
 
I CWP:s fall sker målning av gjutgods i direkt anslutning efter rensning. Detaljerna hängs upp 
på en målerigalge, och slussas vidare på en glidbana, varvid hela målerigalgen med detaljer 
sänks ned i ett bad med färg. I nästa steg torkas detaljerna i ett avskärmat torkskåp. När detta 
är klart magasineras de färdiga produkterna i tunna eller i europapall med kragar, beroende på 
slutligt fraktscenario. Detta moment är den slutliga mellanlagringen varav de magasinerade 
detaljerna sedan går vidare till ett slutlager.  
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4.2 Processer och metoder vid SSG 
 
SSG är ett familjeföretag med cirka 30 anställda, och har en produktionsmässig kapacitet på 
cirka 500 ton per år. Ett normalt produktionsår för SSG ger cirka 300 000 detaljer, vilket i 
tonnage blir strax över 200 ton.  
 
De för projektet utvalda produkterna består av cirka 20 till 25 procent av den totala 
produktionen. På SSG tillverkas, bland många andra produkter, pumphjul som är av mer 
komplicerad geometri jämfört med CWP:s gjutgodsdetaljer.  
 
I Figur 4.2.1 presenteras en version av det gjuteritekniska flödet som sker på gjuteriet i Eksjö. 
Figuren visar skalformning, gjutning, blästring, rensning samt magasinering i sekventiell 
ordning.  
 
 

 
Figur 4.2.1 – Gjuteriteknisk flödeslayout på SSG 

 

4.2.1 Skalformning 
 
Denna process sker långt innan stationen där rensning sker, men står omnämnt här för att få 
helhetsbilden av gjutning. Det är även viktigt att presentera denna process på grund av att 
flera typer av defekter som uppstår på gjutgods kan härledas till formningsprocessen. 
 
SSG använder sig, liksom CWP, av engångsformar i gjutningsprocessen, vilket betyder att 
gjutningen sker i en formflaska, som efter avgjutning slås sönder i samband med att 
gjutgodset omhändertas. Exempel på en form från SSG visas på Bild 4.2.1. Dessa formar, och 
även kärnor, tillverkas genom metoden skalformning. Metoden ger hög ytfinhet och möjlighet 
till komplicerade form- och kärngeometrier (Svensson & Svensson, 2004:75).  
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Bild 4.2.1 – Skalform för pumphjul 

 

4.2.2 Gjutning 
 
De färdiga formflaskorna placeras i lådkorgar i gjutverket (se Bild 4.2.2). Ett gjutverk är en 
stor mekanisk anordning som är konstruerat för att driva den specifika avgjutningsprocessen 
framåt i ordnade steg. På bilden ses hur smälta hälls ur en gjutskänk, vilken är till för att 
transportera smälta från ugn till gjutverk. När samtliga formar har fyllts hissas anordningen 
upp till en avsvalningsränna där avsvalning sker de närmaste följande timmarna. Samtidigt 
positioneras en ny anordning i väntan på avgjutning. På bilden ses en pågående avgjutning på 
SSG. 
 
 

 
Bild 4.2.2 – Pågående avgjutning på SSG 

 
SSG:s huvudsakliga material är legerade stål- och järngrupper. På stålsidan är det till exempel 
seghärdade, rostfria samt syrefasta stål. För de till projektet utvalda produkterna är det dock 
främst vitjärn, SS 0466, som används, men det förekommer även andra legeringar beroende 
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på vilka egenskaper som av kunden önskas på produkten. I Tabell 4.2.1 kan det utläsas 
materialegenskaper för vitjärn, med data hämtat ur programvaran CES Edupack 2008. 
 

 
Tabell 4.2.1 – Materialegenskaper för vitjärn 

 
Vitjärn 
Det material som vanligtvis används till pumphjul på SSG är SS-04 66. Materialet består till 
stor del av martensit vilket leder till att materialet blir hårt och nötningsbeständigt. Dessa 
egenskaper uppnås genom att basen järn legeras med 22-28 procent krom och upp till 2 
procent nickel. Vitjärn har låg seghet, vilket gör att materialet sällan används som 
konstruktionsmaterial. Vitjärn är ett hårt material vilket dessutom gör det svårt att bearbeta. 
Vitjärn används ofta i slitdetaljer såsom kvarnar, rör, valsar och pumphjul (Svensson & 
Svensson, 2004). 
 

4.2.3 Blästring 
 
Innan gjutgodset går vidare till rensning blästras det för att få bort kvarblivna sandrester efter 
gjutning. Gjutgodset läggs upp på en ”gunga” som skickas in i ett avgränsat skåp, varvid 
slungrensning pågår i cirka tre minuter (se Bild 4.2.3).  
 
 

 
Bild 4.2.3 – Blästringsprocess 

4.2.4 Rensning 
 
Renseriavdelningen på SSG består av två lokaler som ligger vägg i vägg. Den ena lokalen 
består av en kapningsstation, vilken kapar av ingjutsystem, samt fyra rensningsstationer, 
vilkas uppgift är att med slipverktyg av olika storlekar ta bort kvarvarande ingjutrester samt 
grader och defekter. Den andra lokalen består av en blästringsmaskin samt två stationer för 
rensnings- samt svetsoperationer.  
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Figur 4.2.2 – Layoutskiss över SSG:s renseriavdelning 

 
Enligt layoutskissen (se Figur 4.2.2) kommer de orensade detaljerna in där intransport och 
uttransport sker. Den första stationen är blästring (1 i Figur 4.2.2), varav detaljerna sedan 
slussas vidare till station två där kapning sker (2 i Figur 4.2.2). Mellanlagring på pall sker 
mellan stationerna (3 i Figur 4.2.2). Efter att ingjut och matare har kapats av delegeras eller 
delas rensningsuppgifterna mellan de olika rensstationerna vid punkt nummer tre. Färdiga 
produkter lagras i väntan på utleverans (4 i Figur 4.2.2). På layoutskissen syns en 
härdningsugn, vilken inte används för de i projektet undersökta produkterna. Härdningsugnen 
används till övriga detaljer, vilka inte ingår i undersökningen, som behöver en stark yta och 
en duktil och seg kärna.  
 
De vanligaste åtgärderna i renseriet på SSG är att kapa bort ingjut, slipa bort kanter efter 
ingjut, samt slipa bort små grader i den komplicerade geometrin med en mer noggrann slip. 
Sliporsakerna på SSG åskådliggörs på följande bild, där inringade områden är numrerade och 
förklarade i anslutning till bilden.  
 
 

 
Bild 4.2.4 – Vanliga sliporsaker på SSG 
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1. Bearbetning av efter kapning resterande ingjut (pil 1) 
2. Bearbetning av sandrester, insida av vinge (pil 2) 
3. Bearbetning av sandrester, utsida av vinge (pil 3) 
4. Bearbetning av sandrester, undersida (pil 4) 
5. Bearbetning av sandrester, ovansida (pil 5) 

 
Efter kapning är det kvar små utstickande ingjutrester (Bild 4.2.4: pil 1). Sandrester (Bild 
4.2.4: pil 2, pil 3, pil 4, pil 5) är egentligen ett formfel som bottnar i att sandkorn har hamnat 
på den gjutmodell som används till produktionen av skalformar.  
 
Nedanstående bildserie visar från vänster till höger ett pumphjul före kapning, efter kapning 
(innan slipning), samt efter slipning (se Bild 4.2.5).  På bilden är olika delar utmarkerade med 
pilar och nummer. Nummer 1 och 2 är ingjutsystem och matare, vilka alltid tas bort. Nummer 
3 är en vanligt uppkommande grad på SSG:s produkter, det vill säga sandrester som har 
resulterat i formfel. Bilden är utformad så att rensningsproceduren ska kunna följas. Inringade 
delar är enligt konvention områden som ska kapas eller rensas, och områden som pilar pekar 
mot har rensats. På bilden till höger ses därmed en helt färdigrensad produkt såsom rensning 
sker på SSG idag. 
 

 
Bild 4.2.5 – Före kapning, efter kapning, samt efter slipning 

 

 
Bild 4.2.6 – Innan rensning,  samt efter rensning 
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Bild 4.2.6 är ytterligare ett exempel på ett pumphjul innan, samt efter rensning. Fler noggrant 
dokumenterade exempel finns i bilaga 21 till och med bilaga 24. 
 

4.2.5 Magasinering 
 
När delarna har rensats lagras de i väntan på utleverans till efterbearbetning eller direkt till 
kund, beroende på önskemål av kund om hur slutprodukten ska se ut. I dagsläget läggs 
därmed de färdiga produkterna i låda, och lagras enligt layoutskiss (se Figur 4.2.2), vid punkt 
3.  
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5 Tider för slipningsoperationer 
 
Mätning av operationstider för ett urval produkter har gjorts vid CWP och SSG. Tabeller i 
detta avsnitt gäller uppmätta tider under normal produktion. Tio stycken gjutgodsdetaljer av 
olika produkter - inom samma produktfamiljer - har studerats, dokumenterats och filmats. 
Varje tabell är kopplad till en produkt, illustrerad på en bild till höger om tabellen, som med 
färger och pilar visar vilka områden på produkten där grader och defekter uppkommer och 
bearbetas bort.  
 
Tabell 5.1.1 till Tabell 5.6.1 visar tider för ett urval på åtta detaljer av de totalt tio studerade 
produkterna. De två sista detaljerna har tagits bort ur statistiken på grund av tekniska problem 
med dokumentationen. Samtliga tabeller visar medel-, max-, min-, samt differensvärde.  
 
På tabellbilderna kan också ses att vissa av pilarna pekar på ytor ”bakom” detaljen, vilket 
illustreras genom att pilarnas spetsar inte syns.  
 
Utöver de uppmätta bearbetningstiderna finns även dokumenterad hanteringstid, där 
identifiering av defekter samt rena transportsträckor ingår.  
 
De fullständiga tabellerna finns att gå igenom i bilaga 4 samt bilaga 5. Även samtliga diagram 
finns i bilagorna på bilaga 1, bilaga 2 samt bilaga 3. 
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5.1 Operationstider på CWP, undersökning 1 
 

 
Tabell 5.1.1 – Statistikunderlag för produkt 12115 (se bild till höger) 

 
Diagram 5.1.1 – Operationstider, produkt 12115 

 
Ur Tabell 5.1.1 kan utläsas att det finns stora differenser där skillnaden på 61 sekunder i läge 
4 (sidan med matarstubben) är speciellt utmärkande. Även läge 1, undersidan av produkten, är 
utmärkande med en skillnad på 21 sekunder. Den totala sliptiden - när verktygsmaskinen är i 
ingrepp - skiljer sig med 66 sekunder, och den totala tiden uppgår till 112 sekunder i snitt. 
Hanteringstiden på dessa åtta detaljer är i medel 28 sekunder, och skiljer sig 8 sekunder på 
åtta detaljer.  
 
Ur Diagram 5.1.1 kan tydas att vissa ytor enbart bearbetas ett begränsat antal gånger medan 
andra ytor bearbetas på, i renseriet, varje intagen detalj. Exempel på detta är läge 1, vilken 
enbart bearbetas i ett fall av de totalt åtta fall som har studerats.  
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Läge 4 är den yta som varierar mest i bearbetningstid, och det kan också läsas ur diagrammet 
att läge 2 samt läge 4 tar längst tid. Låshålen (se tabellfigur, hål 1 och hål 2), vilka tar ungefär 
lika lång tid att bearbeta, och läge 3 är de ytor som tar minst tid att bearbeta. 
 

5.1.1 Analys och diskussion av undersökning 1 
 
Anmärkningsvärt i Tabell 5.1.1 är att läge 4 (sidan med matarstubben) skiljer sig högst 
markant under den dokumentation som har utförts. Variationen synliggörs tydligt i Diagram 
5.1.1. Förklaringen är att läge 4 är den sida av detaljen med den resterande delen av 
matarstubben, vilken kan variera högst avsevärt i storlek. Matarstubben förklaras närmare i 
avsnitt 4.1.4 i samband med Bild 4.1.6 på sidan 27. Där framgår det att brottytan, som 
uppkommer i samband med att ingjutsystemet skjuts av, är svårkontrollerbar, vilket gör att 
variationer kan uppstå på matarstubbens storlek. I detta fall är förebyggande arbete det bästa 
vapnet för att få en jämnhet i tidsåtgången för bearbetning av matarstubben. Ingjutsystemet 
kan exempelvis beredas med ett kilformat spår, vilket kan styra brottytan mer än utan kilspår.  
 
Tidsdifferensen på 21 sekunder som syns till läge 1, Tabell 5.1.1, beror på att denna yta till 
stor del enbart kontrolleras visuellt, och i ett fåtal fall bearbetas. I Diagram 5.1.1 återges 
Tabell 5.1.1 visuellt, men den minsta tiden på 2 sekunder syns inte. Det beror på att de 2 
sekunderna är en visuell kontrolltid, vilket inte diagrammen tar hänsyn till. Diagrammen visar 
endast ingreppstider och inga visuella kontrolltider.  
 
Diagram 5.1.1 illustrerar tydligt den variation i tid som personalen måste lägga ned på 
bearbetning av de olika ytorna. Variationen i tid är direkt beroende av hur återkommande och 
hur stora graderna och defekterna är som måste bearbetas. Ibland är produkten i behov av 
mycket lite bearbetning, vilket detalj 4 i Diagram 5.1.1 är ett bra exempel på. Genomgående 
ses det att samtliga ytor på detalj 4 har låg bearbetning. Många olika omständigheter spelar in 
i förklaringen till detta där några exempel är bra kvalitet på skalformen, lagom temperatur på 
smältan vid avgjutning samt en lyckosam brottyta vid matarstubben vid avskjutningen. Även 
det motsatta exemplet finns där detaljen ligger över snittet i bearbetningstid (detalj 5, Diagram 
5.1.1). Omständigheter som till exempel för varm eller för kall smälta, kvalitetsproblem med 
skalform, och en olyckosam brottyta vid matarstubben kan vara förklaringen till de högre 
tiderna.  
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5.2 Operationstider på CWP, undersökning 2 
 

 
Tabell 5.2.1 – Statistikunderlag för produkt 12129 (se bild till höger) 

 

 
Diagram 5.2.1 – Operationstider, produkt 12129 

 
Underlaget för detalj med produktnummer 12129 skiljer sig åt, för läge 1, med 15 sekunder 
(se Tabell 5.2.1). Tidsdifferenser för resterande lägen och hål har relativt låga värden och 
variationer.  
 
Ur Diagram 5.2.1 utmärker sig läge 2 genom att denna yta enbart behandlas i tre fall av åtta, 
medan samtliga övriga ytor bearbetas för samtliga studerade fall. Läge 1 är den yta som 
varierar mest, och det är även denna yta som tar mest bearbetningstid i anspråk. Resterande 
ytor tar ungefär lika lång tid att bearbeta, varav läge 3 är den utav dessa ytor som tar mest tid.  
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5.2.1 Analys och diskussion av undersökning 2 
 
I Tabell 5.2.1 noteras att läge 1, undersidan av produkten, har en större differens än övriga 
ytor vilket beror på variationen i matarstubbens materialmängd. Diagram 5.2.1 åskådliggör 
denna variation för bearbetning av matarstubbe.  
 
Totalt sett visar Diagram 5.2.1 på låga bearbetningstider, vilket skulle kunna bero på ett 
lyckat beredningsarbete. Skulle det vara så att det beror på ett lyckat beredningsarbete 
rekommenderas det att ledningen tittar på produkt 12129 som förebild för hur andra produkter 
ska beredas. Å andra sidan ska samtliga framkomna resultat tittas på med vetskapen om att 
det endast är åtta stycken utvalda detaljer från varje produktgrupp. Ett statistiskt urval ska 
baseras på en hel del fler detaljer för att säkerhet ska kunna läggas vid undersökningen. 
Däremot är åtta detaljer av varje produkt tillräckligt för att undersöka nuvarande 
bearbetningsmetoder och tillvägagångssätt, samt vilka grader och defekter som uppkommer. 
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5.3 Operationstider på CWP, undersökning 3 
 

 
Tabell 5.3.1 – Statistikunderlag för produkt 13115 (se bild till höger) 

 

 
Diagram 5.3.1 – Operationstider, produkt 13115 

 
Tabell 5.3.1 visar att differensen för läge 1 (undersidan på produkten) uppgår till 47 sekunder, 
och för läge 5 (sidan med matarstubben) uppgår den till 30 sekunder - medan övriga 
differenser är låga, med små variationer. Den maximala ingreppstiden är 48 sekunder, vilket 
illustreras i Diagram 5.3.1. Totala sliptiden för hela produkten hämtas ur tabellen och ligger 
på i snitt 118 sekunder. Diagram 5.3.1 visar att läge 1 enbart bearbetas i två fall utav de åtta 
som har studerats. Läge 5 är den yta som tar längst tid att bearbeta, och varierar mellan 23 och 
53 sekunder.  
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5.3.1 Analys och diskussion av undersökning 3 
 
Tabell 5.3.1 och Diagram 5.3.1 visar att läge 4 (tandeggen) samt läge 5 (sidan med matar-
stubben) har en förhållandevis stor differens sinsemellan, 1 respektive 30 sekunder. Detta 
beror troligen på att rensningspersonalen är medvetna om att läge 4 är en så kallad B-yta, 
vilket betyder att den inte behöver bearbetas noggrant. Detta förklarar troligen den endast 1 
sekund låga tidsdifferensen på läge 4. Med andra ord går personalen snabbt och översiktligt 
igenom läge 4 under bearbetning, vilket är helt rätt förfarande prioriteringsmässigt. Å andra 
sidan verkar läge 5 (sidan med matarstubben) bearbetas för länge, vilket kan förklaras av att 
det är en stor visuellt synlig yta som personalen överarbetar på grund av det faktum att det är 
en stor yta. Med andra ord vill de göra ett synligt bra arbete. Det ska tilläggas att läge 5 är en 
B-yta som ej behöver personalens fulla uppmärksamhet, och detta på grund av det är en slityta 
som efter några minuters användning på en grävskopa är helt uppsliten. Differensen på läge 5 
beror på variationen av matarstubbens materialmängd, vilket beror på osäkerheten kring hur 
brottytan vid avskjutning utvecklas.  
 
Läge 1 behandlas i vissa fall för ytskrovligheter, vilket är anledningen till differensen på 47 
sekunder - ytskrovligheterna uppkommer nämligen slumpmässigt. I de flesta fallen sker 
endast en visuell kontroll av läge 1, och ett konstaterande om att bearbetning inte behövs, 
varför den lägsta tiden i tabellen är så låg som 1 sekund.  
 
Läge 4 (se Diagram 5.3.1) motsvarar bearbetning av mindre karaktär, varvid det också 
konstateras att det är en B-yta eftersom det motsvarar eggen på tanden. En typisk A-yta på 
tanden är läge 2, hål 1 och hål 2. En viktig fråga att ställa sig är om läge 4 verkligen behöver 
bearbetas överhuvudtaget i en robotcell? 
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5.4 Operationstider på CWP, undersökning 4 
 

Tabell 5.4.1 – Statistikunderlag för produkt 14113 (se bild till höger) 

 

 
Diagram 5.4.1 – Operationstider, produkt 14113 

 
I Tabell 5.4.1 noteras höga differenser för i första hand läge 5, på 145 sekunder, men även för 
läge 2, på 90 sekunder. För läge 5 skiljer det sig med andra ord över 2 minuter mellan den 
högsta och lägsta tiden. Den totala sliptidens differens är dokumenterad till strax över 4 
minuter, och den totalt maximala sliptiden uppgår till utmärkande 333 sekunder, mellan 5 och 
6 minuter. I snitt är den totala tiden för produkt 14113 cirka 3 minuter, det vill säga 189 
sekunder.  
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Diagram 4 visar att för produkt 14113 finns det två ytor som inte bearbetas i samtliga av de 
åtta studerade fallen. Läge 1 bearbetas i två utav fallen. Läge 2 bearbetas i fyra fall utav totalt 
åtta undersökta fall, och övriga ytor bearbetas i samtliga fall. Den yta som tar mest tid och 
även bjuder på störst variation är läge 5, medan övriga lägen har en mindre tidsskillnad. 
 
 

5.4.1 Analys och diskussion av undersökning 4 
 
I Tabell 5.4.1 är de stora differenserna på läge 2, undersidan av produkten, samt på läge 5, 
sidan med matarstubbe, utmärkande med sina höga 90 samt 145 sekunder. De höga tiderna 
beror till viss del på att detaljen som tabellen bygger på är den största detaljen av de 
undersökta produkterna, men de beror även på att denna detalj har större ytor som visuellt 
uppfattas som viktigare att bearbeta till ett bra resultat. Följden av att ytskrovligheter upp-
kommer på en så pass stor yta som läge 2 är att defekterna upplevs av personalen synas 
alldeles för mycket, och de tenderar därför att lägga ner för mycket bearbetningstid. Läge 2 är 
i detta fall ett typfall på en B-yta som egentligen bara behöver bearbetas om det är något 
utöver det vanliga.   
 
Som ovan konstaterat är produkten som tabellen bygger på den största av de undersökta 
detaljerna, vilket även påverkar matarstubbens storlek. Den större matarstubben skapar 
brottytor som kan variera mer, vilket tydligt åskådliggörs i Diagram 5.4.1. 
 
Läge 1 (se Diagram 5.4.1) är en yta som bearbetas vid ett fåtal tillfällen eftersom denna yta, 
eggen på tanden, har låga ytfinhetskrav och här förekommer enbart mindre dokumenterade 
grader. Variationen på läge 2 varierar från att personalen enbart gör visuella kontroller upp till 
en bearbetning på 94 sekunder i det högsta dokumenterade fallet. Troligen är detta ytterligare 
ett exempel på överbearbetning eftersom läge 2 är en typisk B-yta, det vill säga en yta med 
lägre ytfinhetskrav.  
 

5.5 Sammanfattning av operationstider på CWP 
 
Den stora variationen i tid återfinns som en gemensam faktor för samtliga produkter på de 
olika ytor som matarstubben befinner sig på. Eftersom ingjutsystemen på CWP skjuts av och 
lämnar kvar matarstubben skulle fokus kunna ligga på hur brottytan ska styras på bästa sätt. 
Brottytan kan möjligen styras något mer effektivt beroende på hur kilspår mellan ingjutsystem 
och matare designas. Ett argument till att försöka effektivisera detta moment är de stora 
synliggjorda variationerna i tid som har illustrerats i diagrammen Mindre variationer skapar 
troligen bättre och stadigare förutsättningar för en robotcell att kunna hantera produkten, 
samtidigt som robotcellen måste kunna känna igen extremfallen så att de antingen kan 
bearbetas eller skickas ut ur cellen till manuell bearbetning.  
 
Intressant att notera är att matarstubben i fallet för produkt 12129 är förlagd på ena slitytan 
(undre tanden på Bild 5.5.1), vilket ska jämföras med produkt 12115 (övre tanden på Bild 
5.5.1) där matarstubben ligger på ena kortsidan. Det finns en viss problematik i denna 
skillnad, och det kan troligen förenkla skapandet av en robotcell om matarstubben förläggs på 
en och samma sida på samtliga produkter. 
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Bild 5.5.1 – Exempel på matarstubbar förlagda på olika ställen 

 
 
En nyttig erfarenhet att dra av dessa produkter är skillnaden på systematiska och slump-
mässiga fel. Systematiska ”fel” är till exempel matarstubben, som kan härledas till av-
skjutningen med den maskinella hammaren. Detta ”fel” är systematiskt i den mening att 
orsaken i form av brottytan är känd. Brottytan uppträder slumpmässigt, men med åter-
kommande slumpmässig variation.  
 
Ett systematiskt fel är överlag lättare att spåra och det är bättre att lägga energi på att 
förebygga systematiska fel framför slumpmässiga fel. Genom att fokus ligger på att spåra de 
systematiska felen och förebygga dessa medför det att en mindre mängd uppgifter behöver 
skötas av den automatiserade cellen, vilket i sin tur sannolikt medför mindre utvecklings-
kostnader. Det är inte troligt att ett fel upphör helt och hållet, men den minskade förekomsten 
av felet ger möjligheten för cellen att ”känna igen” felet och skicka ut produkten för manuell 
bearbetning istället för att kravet ska ligga på att cellen ska klara av att bearbeta felet.  
 
Slumpmässiga fel som återkommer med slumpmässig variation är något som samtliga 
produkter från CWP uppvisar i viss mån. Slumpmässiga fel kan ha en mängd olika orsaker, 
och eftersom att det har dokumenterats slumpmässiga fel på samtliga produkter måste frågan 
lyftas fram; är det lönsamt att lägga ner tid och pengar på förebyggande arbete? Troligen är 
det inte så, och det är sannolikt bättre att lösningen är efterbearbetning i robotcell framför ett 
förebyggande arbete som kanske inte ger något resultat.  
 
I en arbetsmiljö som vid rensning av gjutgods är människan svårslagen i sin adaptivitet, och 
det baseras på de iakttagelser som har gjorts av den duktiga rensningspersonalen på CWP. En 
fråga som måste ställas är om en robot kan ge ett likadant slutresultat som en människa? Det 
går inte att ge ett rakt svar, men det går utifrån bakomliggande teori och fältstudier sluta sig 
till att det finns mycket goda möjligheter. Den moderna kraftstyrningen som beskrivs i avsnitt 
3.5 är ett kraftfullt hjälpmedel för att kunna nå dit. Kraftstyrningen i kombination med att det 
har gjorts iakttagelser av att personalen har en tendens att överbearbeta detaljerna gör att det 
finns goda anledningar att tro att en robotcell kan tangera de tider som personalen utför idag, 
på samtliga av de undersökta produkterna.   
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5.6 Operationstider på SSG, undersökning 1 
 
Eftersom grader och defekter på produkter som tillverkas på SSG är mer utspridda över olika 
ytor har lägesindelningen istället skett efter vilka handverktyg som har använts var.. 
 

 
Tabell 5.6.1 – Statistikunderlag för produkt 45-570019 (se bild till höger) 

 

 
Diagram 5.6.1 – Operationstider, produkt 45-570019 

 
 
Rensningsprocessen på SSG är uppdelad i två steg, kapning och slipning, där kapnings-
processen bjuder på en minimal variation. Högsta differensen är 11 sekunder (se Tabell 
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5.6.1). Slipningsprocessen är uppdelad i flera mindre delprocesser där bearbetning med 
slipskiva är den delprocess som i snitt tar längst tid, vilket också är den process som innehar 
störst variation (36 sekunder).  
 
Diagram 5.6.1 visar hur tiderna för respektive bearbetningsverktyg skiljer sig för detalj 45-
570019 hos SSG. Som det kan noteras i diagrammet används inte samtliga verktyg för alla 
detaljer. Slipstift och slipskiva är verktyg som används då en specifik typ av defekt har 
uppkommit. Övriga verktyg används i samtliga fall. Slipskiva är det verktyg som i vissa fall 
tar lägst tid i anspråk samt bjuder på en stor variation i bearbetningstid. Bearbetning med 
pelarslipen samt kapningsoperationen är de bearbetningsmoment som varierar lite i 
ingreppstid. Vinkelslipen är det verktyg som tar minst tid i anspråk.  
 

5.6.1 Analys och diskussion av undersökning 1 
 
I Tabell 5.6.1 syns det att kapningstiderna är mycket jämna, och andelen kaptid av den totala 
tiden ligger på en hög nivå. Det betyder att den specifika kapningsprocessen inte innebär 
några större tidshinder för det manuella arbetet idag - det går fort, och detaljernas ingjut-
system som kapas av är mycket lika. Utifrån dessa fakta kan det spekuleras om att kapningen 
initialt  inte behöver finnas som funktion i robotrensningscellen för SSG, och den spekul-
ationen grundas på att det redan i dagsläget går fort och effektivt att utföra kapnings-
processen. Å andra sidan är ett värdefullt syfte med automation att lyfta personalens arbets-
uppgifter till en högre och mer variationsrik nivå. Kapningsprocessen går förvisso snabbt och 
smidigt idag, men den är också monoton till utförandet. Dock sköts processen av kompetent 
och duktig personal idag, och i det initiala inkörningsskedet av robotcellen skulle en bra idé 
kunna vara att låta personalen fortsätta med kapningsoperationen och därmed minimera på 
antalet uppgifter som cellen behöver utföra.  
 
På SSG:s pumphjul uppkommer det ofta små och många defekter i form av sandrester. Dessa 
sandrester bearbetas med hjälp slipningsoperationer som finns återgivna i nedre delen av 
Tabell 5.6.1. Sandresterna går oftast snabbt att bearbeta, men när defekten dyker upp mellan 
vingarna på pumphjulen tar det längre tid. Defekten uppkommer mycket slumpmässigt, men 
orsaken är känd och felet betraktas därför som systematiskt. Liksom i tidigare diskussion lutar 
det därför åt att mer energi skulle kunna läggas på förebyggande åtgärder, och det kopplat till 
att det troligen finns god lönsamhet i att åtgärda ett fel genom förebyggande arbete och spara 
in på tid i efterbearbetning. Hursomhelst är det i SSG:s fall inte helt enkelt på grund av att det 
är kunden som äger produkten, och SSG är underleverantören. Förebyggande arbete, då felet 
är spårat, måste därför tas i diskussioner med kunden om hur de ställer sig till det. Arbets-
gången kan därmed bli längre och eventuellt gå in i en återvändsgränd. En robotcell på SSG 
rekommenderas därför starkt att kunna ta hand om uppkomna sandrester, och det på grund av 
det ligger troligen totalt sett mer lönsamhet i att se till att robotcellen kan bearbeta denna typ 
av defekt. Dessutom är det i dagsläget den vanligaste rensningsorsaken på SSG, vid sidan av 
de små partgrader som kan uppkomma runtom pumphjulet.  
 
I Tabell 5.6.1 har pelarslipen den minsta differensen, vilket beror på att den endast tar hand 
om rester efter det kapade ingjutet samt små partgrader som uppkommer på den cirkulära ytan 
runtomkring pumphjulet. Det är i princip samma defekter som återkommer för varje 
undersökt detalj, och variationen är minimal.  
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Slipskiva, vilken används i majoriteten av fallen, används för att bearbeta sandrester, 
utstickande defekter samt ytan av vingarnas in- och utsidor. Vissa detaljer har inga defekter 
alls av typen sandrester, medan detaljerna i ”värsta fallet” leder till kassation då defekten upp-
kommit på en yta som inte går att nå med verktygen. Som det kan ses på bilden till höger om 
Tabell 5.6.1 är utrymmet mellan vingarna på pumphjulet inte fördelaktigt ur bearbetnings-
synpunkt. På grund av detta bör valet till en robotrensningscell ligga på ett smalt fräsverktyg 
som kommer åt i trånga utrymmen framför lite grövre slipverktyg. Det ena behöver i och för 
sig inte förta det andra. Ett roterande slipverktyg kan vara mer optimalt att använda på 
undersidan av pumphjulet där relativt stora ytor behöver bearbetas. Slipstiftet används, i 
majoriteten av de fåtal tillfällen som det används, till att färdigställa en plan yta på detaljen 
efter det att slipskivan har bearbetat sandrester.  
 

5.7 Bortslipad volym per tidsenhet 
 
Fältmässiga mätningar gjordes på volymer av bortslipade grader och defekter på CWP och 
SSG. Tabell 5.7.1 är resultat av mätningar på produkt 12115 (se Bild 5.7.1) från CWP. I första 
kolumnen står bearbetningstiden i sekunder, andra kolumnen anger totalt uppmätt 
bortbearbetad volym, och högra kolumnen visar på den resulterande volymen per tidsenhet. 
Resultatet i högra kolumnen varierar mellan som lägst 4 kubikmillimeter per sekunder till 
som högst 26 kubikmillimeter per sekunder. På Bild 5.7.1, mellan matarstubben och kanten, 
syns bland annat partgrader (se Urval av defekter). En grad av denna volym är uppmätt och 
inräknad i totalvolymen, första raden i Tabell 5.7.1.  
 
Graderna är uppmätta i kubikmillimeter, och finns i tabeller i bilagan längst bak i rapporten. 
 

 
Tabell 5.7.1 – Statistik från produkt 12115, volym/tid 
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Bild 5.7.1 – Produkt 12115 med synliga mätbara grader innan bearbetning 

 
 
Tabell 5.7.2 är resultatet av mätningar på produkt 45-570019 (se Bild 5.7.2) på SSG. Enligt 
tidigare är första kolumnen bearbetningstid, andra kolumnen volym samt högra kolumnen 
resultatet i form av bortbearbetad volym per tidsenhet.  
 
Resultatet i högra kolumnen varierar mellan som lägst 118 kubikmillimeter per sekund till 
som högst 242 kubikmillimeter per sekund. 
 
Graderna är uppmätta i kubikmillimeter, och finns i tabeller i bilagan längst bak i rapporten. 
 
 

 
Tabell 5.7.2 – Statistik från produkt 45-570019, volym/tid 
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Bild 5.7.2 – Pumphjul med synliga mätbara grader innan slipningsbearbetning 

 

5.7.1 Analys och diskussion av bortslipad volym per  tidsenhet 
 
Vid mätningar av bortslipad volym per tidsenhet är det svårt att dra en gränslinje för vilken 
typ av volym som ska mätas. I ena gränsfallet är det bortslipad volym som orsakas av skivans 
snitt, och i andra gränsfallet är det den bortslipade volymen som orsakas av skivans snitt samt 
all volym ovanför snittet (se Figur 5.7.1). I SSG:s fall gäller det andra gränsfallet för kapning 
av ingjut, vilket betyder att volymen måste uppskattas med hjälp av kapskivans ingreppshöjd 
som en av parametrarna.  
 

 
Figur 5.7.1 – Visar effektiv volym jämfört med total volym 

 
Vikten av dessa undersökningar ska tas med en stor försiktighet. Det kan intuitivt förstås att 
volymen per tidsenhet i Tabell 5.7.1 ligger i underkant (4 till 26 kubikmillimeter per sekund), 
och det inses genom att observera effektiviteten under en skärande bearbetning med slip- eller 
kapskiva. Att dessa värden i Tabell 5.7.1 ligger i underkant har sannolikt att göra med att 
uppmätningarna av graderna inte lyckades utföras på ett konsekvent sätt. Det beror på att 
graderna ofta är relativt små, vilket gör att graderna snarare måste uppskattas än mätas, och 
det är heller inte lätt att särskilja de grader som personalen inte kommer att bearbeta. Det är 
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nämligen mycket svårt att dra gränslinjen för vad som ska dokumenteras för att resultatet ska 
bli rättvisande. För att dessa värden ska bli rättvisande rekommenderas det att förbereda ett 
experiment för just detta syfte noggrant. I förväg bestäms vilken grad som mäts upp, och det 
är sedan denna specifika grad som ska rensas och tas tid på. Det ska klargöras att Tabell 5.7.1 
behandlar data för gjutgods från CWP. 
 
Det är också svårt att få en uppfattning om grader som bearbetningsmässigt mer ”bränns” bort 
än kapas bort på grund av att det lokalt sett är mycket små volymer som bearbetas (se Figur 
5.7.2). Resultatet av denna typ av bearbetning blir damm som ansamlas på golvet, och till viss 
del går ut i luften. En möjlighet att mäta den exakta bortbearbetade volymen är att med en 
noggrann våg väga produkten före och efter bearbetning. 
 
 

 
Figur 5.7.2 – Illustrerar en kap- eller slipskiva som ”bränner” bort material 

 
Tabell 5.7.2 visar data från fältmätningar på pumphjul med produktnummer 45-570019 på 
SSG. Total volym per tidsenhet ligger i Tabell 5.7.2 mellan 118 och 242 kubikmillimeter per 
sekund, vilket är mycket mer rättvisande än värdena i Tabell 5.7.1. En anledning till de högre 
värdena kan vara att SSG har momentet kapning, vilket är en process som CWP har ”brutit 
ut” från rensningen och lagt externt. Därmed har SSG ett extra moment med skärande 
bearbetning där volym kan räknas in i helheten. Det är svårt att komma med ett konstaterande 
om det är just detta som de i Tabell 5.7.2 större värdena beror på, men troligen är det en bra 
delförklaring. En ytterligare möjlighet till de större värderna är att författarna av 
examensarbetet kan ha lyckats bättre med mer precisa och/eller täckande mätningar av de 
grader och defekter som har bearbetats.   
 
Sammantaget är några av volymerna i beräkningarna till Tabell 5.7.1 och Tabell 5.7.2 
uppskattningar som bygger på observationer av de på gjuterierna dokumenterade filmerna. 
Därmed har också de resulterande värdena per automatik en inbyggd osäkerhetsfaktor. Dock 
torde mer vikt fortfarande kunna läggas vid Tabell 5.7.2 än vid Tabell 5.7.1.  
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5.8 Defekter på kasserade produkter från CWP och SS G 
 
Nedan redovisas orsaker till kassationer på CWP och SSG. Först redovisas kassationsorsaker 
från CWP, och sedan från SSG.  
 

5.8.1 CWP:s kassationsorsaker 
 

 
Bild 5.8.1 – Blåsa 

 
 
 
 

 
Bild 5.8.2 – Ej fullgjutet gods 

 
 
 

 
Bild 5.8.3 – Gods saknas 

 
 

Bild 5.8.1 visar en detalj med en 
blåsa. Blåsan var från början 
skymd men blev synlig vid 
rensningsprocessen. Om en blåsa 
bedöms vara för stor kasseras 
detaljen, annars repareras den med 
hjälp av svetslagning. 
 

Bild 5.8.2 visar en detalj där det på vissa 
ställen saknas material. Denna typ av 
defekt kan bero på att detaljen, vid 
gjutning, var sist i serien och att det då 
inte fanns tillräckligt med smälta kvar för 
att fylla ut formen. En annan orsak kan 
vara att smältan var för kall och därmed 
stelnade innan den hunnit fylla ut hela 
formen. 

Bild 5.8.3 visar en detalj där en 
större hålighet har bildats vid matar-
stubben på grund av att smältan 
hindrats att fylla ut formen. Denna 
defekt, som är en öppen sugning, har 
orsakats av att smältan vid gjutning 
har varit för varm.  
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Bild 5.8.4 – Öppen sugning 

 
 
 

 
Bild 5.8.5 – Formförskjutning 

 
 
 

Bild 5.8.4 visar en detalj där en 
hålighet har bildats i materialet. 
Denna defekt orsakas vanligtvis av 
brist på smälta. Håligheter i matar-
stubben får inte överstiga 2 milli-
meter. 

Bild 5.8.5 visar en utåtgående 
defekt som har orsakats av att 
formarna har glidit isär innan 
materialet har hunnit stelnat. 
Detaljen är också bredare än 
normalt. 
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5.8.2 SSG:s kassationsorsaker 
 

 
Bild 5.8.6 – Spricka 

 
 
 

 
Bild 5.8.7 – Kärnförskjutning 

 
 

 
Bild 5.8.8 – Formfel 

 
 

Bild 5.8.6 visar en spricka. 
Defekten uppstår då detaljen 
svalnar för hastigt och stora inre 
spänningar uppstår (Åkesson, 
1986). 

Bild 5.8.7 visar en detalj där 
kärnan av okänd anledning har 
lossnat vilket har lett till en 
felformad hålighet.  

Bild 5.8.8 visar en detalj där smälta 
har runnit ut mellan fogarna på 
formarna under detaljens stelnings-
process. 
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Bild 5.8.9 – Brist på material 

 
 

 
Bild 5.8.10 – Material saknas 

 
 

 
Bild 5.8.11 – Sandrester som har genererat formfel 

 

Bild 5.8.9 visar en inåtgående 
defekt. Formen har under smält-
ning brustit vilket har lett till att 
smälta inte har fyllt ut formen. 

Bild 5.8.10 visar en mindre inåt-
gående defekt. Defekten är troli-
gen en så kallad sjunkning, vilket 
är en form av sugning. Orsak kan 
till exempel vara hög gjutnings-
temperatur (Åkesson, 1986). 

Bild 5.8.11 visar en detalj med 
kvarvarande sandrestformade 
grader och defekter. Denna typ av 
defekt orsakas av att det har blivit 
kvar sandrester vid rensning av 
gjutjärnsmodellen till formtill-
verkningen. 
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5.8.3 Analys och diskussion av kasserade produkter 
 
Under besöken på gjuteriernas renseriavdelningar dokumenterades bland annat detaljer som 
var kasserade, och de var mellanlagrade i väntan på transport till återgjutning.  
 
CWP:s kassationsorsaker: 
Många av de på CWP dokumenterat kasserade detaljerna saknade gods och det kan ha flera 
orsaker. Denna typ av defekt leder i dagsläget ovillkorligen till kassation, vilket kan kopplas 
till att defekter av detta slag även för en robotcell ovillkorligen ska leda till kassation. En 3D-
scanning eller motsvarande teknik måste därmed lära sig att känna igen dessa defekttyper, och 
eftersom dessa defekter kan variera i stor grad kan det förenkla att jämföra scanningen mot en 
referensmodell i 3D. De olika defektvariationer som kan uppstå behöver därmed inte kännas 
igen till sin specifika orsak, utan det räcker med att utifrån scanningen konstatera att det 
saknas material och ge systemet signal om att detaljen ska gå till kassation.  
 
Huruvida detaljen verkligen ska kasseras för avsaknad av material är dock ytterligare ett del-
problem att se till. Kan systemet till exempel bli såpass noggrant att det kan känna igen att en 
av CWP:s detaljer ligger inom tillåtna gränsvärden för avsaknad av material, eller ska 
samtliga detaljer som saknar material skickas ut ur cellen för manuell kontroll?  
 
Formförskjutning, som har dokumenterats på Bild 5.8.5, är en typ av defekt som innebär att 
detaljen får felaktiga mått och oftast ett överskott i material. En intressant anfallsvinkel på 
denna defekt, och även för andra defekter, är att kombinera scanningen med vägning av 
produkten, och då kan systemet utifrån referensmodell samt referensvikt bedöma om det till 
exempel på grund av en formförskjutning är för mycket material på gjutgodset.  
 
Ytterligare en aspekt som ett robotsystem bör klara av att bedöma är om om det är lönsamt att 
bearbeta stora grader, eller om beslutet bör bli att skicka till återgjutning. Ett bra exempel är 
samtliga grader på Bild 5.8.5. Det ligger ingen lönsamhet i att lägga ned tid på bearbetning av 
dessa grader, utan robotcellen ska istället skicka detaljen till återgjutning.  
 
Sugning (se Bild 5.8.4) är en typ av defekt som utifrån observation ofta förekommer vid 
matarstubben. Defekten kan mycket väl detekteras innan bearbetning så att systemet ”vet om 
det”, men detaljen måste i vilket fall efter bearbetning i robotcellen skickas ut till en manuell 
spacklingsreparation.  
 
Svårigheten i detektion av blåsor i detaljen (se Bild 5.8.1) är att dessa kan vara helt inneslutna 
i gjutgodset. Defekten är troligen svår att identifiera enbart utifrån en 3D-scanning, men en 
tänkbar metod att hitta defekten innan bearbetning är att kombinera 3D-scanningen med en 
vägning. 
 
 
SSG:s kassationsorsaker: 
Bild 5.8.6 visar en spricka som troligen är antingen en varm- eller kallspricka. Denna typ av 
defekt är ovanlig i produktionen på SSG, men bör likväl kunna kännas igen i en automatiserad 
rensningscell. En typ av metod för att identifiera sprickor är enligt Åkesson (1986) resonans-
provning av detaljen - har detaljen ”klang” finns det ingen spricka, har den ej ”klang” finns 
det en spricka.  
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SSG har några typer av ”äldre” pumphjul där ytterradien på vingarnas spetsar är liten (se 
Figur 5.8.1).  
 

 
Figur 5.8.1 – Pumphjul från SSG, visar på en vinges ytterradie 

 
När ytterradien på vingarna är liten kan ett så kallat kallveck uppstå (kallveck, se s. 21). 
Smältan har hunnit bli för kall vilket gör att den ej fullständigt har kunnat flyta ut (Åkesson, 
1986). Denna typ av defekt uppkommer inte ofta på SSG, men på grund av att det finns kvar 
några produkttyper med dessa små radier kan felet likväl uppkomma. Det betyder att en 
automatiserad cell måste kunna känna igen att det saknas gods för att sedan skicka detaljen till 
kassation. Alternativt kan SSG välja att inte låta dessa äldre produkttyper skickas till den 
automatiserade cellen på grund av att det är en defekt som sällan uppkommer. Frågan är om 
det finns lönsamhet i att skapa en lösning som klarar av detta fel med tanke på att det är så 
pass få produkttyper som har dessa små radier.  
 
Kärnförskjutning (se Bild 5.8.7) är för manuell bearbetning ofta lättare att se efter att detaljen 
är färdigrensad, och det beror på att kärnförskjutningen efter rensningen ofta framhävs något 
tydligare i kontrast mot övriga behandlade ytor. Här kommer troligen en 3D-scanning till sin 
fulla rätt då den kan upptäcka variationer på gjutgodsets yta med en mycket högre upplösning 
än det mänskliga ögat (Björk et. al, 2007:7-9).  
 
Bild 5.8.8 visar på en stor partgrad, vilken har blivit så pass stor att defekten klassificeras som 
ett formfel. Under avgjutningen har formflaskan glidit isär och smälta har därmed runnit ut på 
sidorna. Att lite smälta har runnit ut på sidorna gör dock inget för bearbetningens skull. Detta 
är fullt möjligt tack vare att matarkanalen har tryckt på med mer smälta under själva 
avgjutningsprocessen och gjutgodset påfylls därför med material trots att smälta har runnit ut 
på sidorna.  
 

Ytterradie 
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5.9 Krafter vid slipning med nuvarande metoder 
 
För att studera de krafter som uppstår vid bearbetning har tre olika metoder tillämpats: 
 

• Personal med processkännedom har fått uppskatta krafter 
• Enklare mätning på plats i Ljungby 
• Laboratoriemätning vid Linköpings universitet 

 

5.9.1 Uppskattning av krafter 
 
Första och enklaste steget för att bedöma krafter i samband med bearbetning var att be 
renseripersonalen själva bedöma deras anbringade kraft under rensning, både på CWP och 
SSG. För att underlätta diskussion och bedömning fick personalen lyfta på ett antal olika 
vikter inom intervallet 1,5 kg till 8 kg, och därefter göra en bedömning. Det visar sig att för 
lättare bearbetningar uppskattar personalen den tryckande kraften till mellan 1,5 till 2 kg, och 
för de mer krävande bearbetningarna upp till åtta kg. Vid den lättare bearbetningen behöver 
personalen inte anbringa någon större kraft, utan kan låta verktyget arbeta.  
 

5.9.2 Enklare mätfall 
 
Vid CWP genomfördes en enklare mätning med hjälp av en vanlig våg som mäter vikten i z-
led, det vill säga i vertikalled. Detta försök dokumenterades på film. Vid det enklare testet 
uppnåddes vertikala tryckkrafter om 50 till 90 Newton för bearbetning på yttre ytor, samt 10 
till 25 Newton för bearbetning av låshålen. Innan experimentet inleddes nollställdes vågen 
efter att fixtur samt gjutgodsdetalj hade lagts på vågen. Testet utfördes i samarbete med 
personal vid renseriet. 
 

 
Bild 5.9.1 – Enklare mättest på CWP 

 

5.9.3 Laboratoriemätning 
 
Vid produktionslaboratoriumet på Linköpings universitet har det med hjälp av universitetets 
mätningsutrustning, och av CWP lånat slipverktyg, genomförts ett antal tester i syfte att vid 
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skärande rensningsbearbetning mäta uppkomna krafter i x-, y-, samt z-led. Utrustningen 
lånades på grund av att den är mycket dyr att köpa in, och för att som på bild 31 ha möjlighet 
att utföra rensningsbearbetning, fast i laboratoriemiljö. 
 
 
Utrustningen 
Utrustningen syns stå uppställd på Bild 5.9.2 (nedan) och består av en så kallad dynamometer 
av märket Kistler, vilket är en platta uppbyggd av fyra stycken treskikts piezoelektriska givare 
(Bjurstam, 1994). Plattan kopplas via åtta kanaler till åtta signalförstärkare som förstärker 
spänningen från dynamometerns piezoelektriska givare, vilka genererar en motsvarande 
spänning i x-, y-, eller z-led som den kraft som läggs på. Signalen leds vidare till en AD-
omvandlare, Iotech ADC, som kan samla in data med en hastighet av 100 000 samples per 
sekund, på alla åtta kanaler samtidigt. AD-omvandlaren kopplas i sin tur vidare till en 
stationär dator där datainsamling sker med hjälp av kodade C-program.  Nedan beskrivs de 
respektive delarna ur mätutrustningen på Bild 5.9.2:  
 

1. Dynamometer (mätplattan) 
2. AD-omvandlare (Analog/Digital) 
3. Signalförstärkare 
4. Arbetsdator som driver mätutrustningen 
5. Hydrauliskt skruvstäd 

 
Mätningen utfördes med hjälp av pneumatiskt driven slipmaskin (Atlas Copco, GTG-40), 
lånad av CWP, med ett huvudsakligen konstant effektuttag på 4,5 kilowatt och 6600 varv per 
minut.  
 
 

 
Bild 5.9.2 – Den uppställda mätutrustningen 
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Utförande 
Mätutrustningen syns på Bild 5.9.2, där de åtta signalförstärkarna kan ses vid nummer tre. 
Innan varje mätning nollställdes signalförstärkarna i syfte att de uppmätta krafterna ska starta 
från noll. Som ovan konstaterat registreras krafter i x-, y-, och z-led, men i det här fallet är 
bara z-led intressant eftersom den motsvarar den tryckande kraften som operatören samt 
verktyget har mot arbetsstycket.  Det är därmed inte bara den kraft vilken operatören trycker 
med som registreras, utan även verktygets dynamiska krafter samt dess egenvikt.  
 
Testutrustningen pålitlighet 
Utrustningen kontrollerades kalibreringsmässigt, innan uppstart av varje mätserie, genom att 
låta en femkilosvikt anbringas mot dynamometern, för att sedan avlägsna den. Proceduren har 
resulterat i ett korrekt utslag. Det har emellertid ej varit till fullo möjligt att styra antalet 
samplingar per sekund, vilket har resulterat i att samplingen, i 22 fall av 28, har blivit för stor 
och gett tvivelaktiga resultat där det inte ens ansågs vara värt att behandla den allt för stora 
datamängd som skapades. Följaktligen blev endast sex stycken mätningar av lyckat resultat, 
vilka har använts som underlag till diagrammen. Nedanstående diagram är två av dessa 
lyckade mätningar. Resterande diagram finns i 11BILAGA 9.  
 
 
Resultat 
Resultatet av dessa mätningar syns bland annat i diagram 5.9.1 och diagram 5.9.2. Med hjälp 
av tabellerna som diagrammen bygger på har medelvärde för matarkraften gällande låglegerat 
stål kunnat beräknas till mellan 35 och 51 Newton, och för vitjärn mellan 64 till 71 Newton.  
 
 

 
Diagram 5.9.1 – Resultat av mätning på låglegerat stål, tand från CWP 
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Diagram 5.9.1 visar ett kraftspel under en mätning på låglegerat stål. Skärförfarandet var ett 
snabbt nedåtgående svep längs ovansidan på en tand från CWP. Den tryckande kraften, i z-
led, motsvaras i diagrammet av kurvan längst ned. Kurvorna som motsvarar x- och y-led 
pendlar på en jämnare nivå än kurvan som motsvarar z-led, vilken relativt hastigt eskalerar.  
 
 

 
Diagram 5.9.2 – Resultat av mätning på vitjärn, pumphjul från SSG 

 
Diagram 5.9.2 har ett varierat utseende, och ingen tydlig skillnad kan utläsas mellan kurvorna. 
Däremot varierar kurvan för kraften i z-led något mindre än kraften i y-led. Kurvan mot-
svarande kraften i x-led ligger nästintill konstant jämfört med de övriga kurvorna.  
 

 

5.9.4 Analys och diskussion av krafter vid slipning  
 
Under slipningsoperationer uppkommer det krafter i x-, y-, samt z-led, vilka är intressanta att 
ha en uppfattning om storleksmässigt. Framförallt är den tryckande z-kraften intressant att ha 
vissa värden på i och med att den motsvarar den kraft som roboten kommer att trycka med 
under bearbetning. De andra krafterna är troligen intressanta ur ett reglermässigt perspektiv, 
men syftet med mätningarna som har utförts har endast varit att ge en uppfattning om den 
tryckande kraft som roboten måste klara av under slipningsoperationer.  
 
Det framgår att rensningspersonalen på de bägge gjuterierna uppskattade den under rensning 
uppkomna tryckande kraften till mellan 1,5 kg och 8 kg. Omräknat i kraft är det grovt räknat 
mellan 15 och 80 Newton, och det ska ställas mot de i laboratoriemätningarna uppkomna z-
krafterna som ligger i intervall på cirka 70 Newton och upp till 250 Newton. Det är en 
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differens mellan personalens uppskattningar och laboratoriemätningarna, men det visar också 
en kraftöverlappning som är intressant (se nästa stycke). Personalen kan troligen bedöma 
ungefär hur stora kraftpåläggningar som utförs med en differens på cirka 20 Newton. Även 
om de inte med full noggrannhet kan bedöma en kraft har de ändå en viss uppfattning om vad 
som stämmer med hänsyn till deras stora praktiska kunskap. Detta kopplat till 
kraftöverlappningen mellan personalens uppskattningar och mätningarna visar på att 
mätningarna troligen ligger i överkant på grund av några olika orsaker. Bland dessa orsaker 
finns till exempel att experimentet leddes av författarna till detta examensarbete, vilka inte 
innehar den praktiska expertis som de mer erfarna renserianställda. Följden av det är troligen 
att mätningarna utfördes med ”optimistiska” kraftpåläggningar, det vill säga att utförandet av 
mätningarna gjordes med mer tryck på verktyget än vad som egentligen hade behövts, och 
resultatet blir därmed att diagrammen (diagram 5.9.1 och diagram 5.9.2) visar högre 
kraftspann än det som gjuteripersonalen har uppskattat. Ytterligare resonemang kring varför 
mätningarna ligger i överkant är troligen att mätutrustningen har påverkats av moment med 
hänsyn till fastspänningsanordningen, arbetsstycket samt verktygsmaskinens kumulativa in-
verkan. Det spelar också in att det är en hel del dynamiska krafter som tas upp av mät-
utrustningen, vilket inte är det som eftersöks. Istället är det kraften som trycker på verktyget 
som är det intressanta, vilket talar för att laboratoriemätningarna skulle kunna skäras av med 
uppskattningsvis cirka 25 procent - just med tanke på att mätutrustningen troligen kumulativt 
tar till sig dynamiska krafter och moment, så kallad hybris. Det skulle betyda att den högst 
noterade kraften istället blir cirka 180 Newton, vilket enligt författarna av laboratorie-
experimentet anser är ett värde närmare sanningen.  
 
Det enklare mätfallet av skärkrafter som gjordes med hjälp av en enkel våg hjälper till att in-
ringa kraftuppskattningen samt kvalitetssäkra de slutgiltiga resultaten från personalens upp-
skattningar samt laboratoriemätningarna. Mätfallet med vågen gav krafter som uppkom till 
maximalt 90 Newton, vilket överensstämmer bra med personalens uppskattningar.  
 
Kopplingen mellan personalen uppskattningar av den tryckande kraften, det enklare mätfallet 
samt laboratoriemätningarna styrks av den överlappning som det kort tas upp om i föregående 
stycke. Det visar på att kraftuppskattningarna samt mätningarna kan tas som en ram till hur 
stora krafter som uppkommer under en rensningsoperation. Personalen har uppskattat att upp 
till 80 Newton är ett rimligt värde, jämfört med upp till 180 Newton som ett resultat av mät-
ningarna. På personalens uppskattning samt det enklare mätfallet med våg kan troligen 
ytterligare 20 Newton läggas på, och laboratoriemätningarna ska snarare ses på i nederkant 
baserat på att gjuteripersonalen har mycket större praktisk erfarenhet än författarna som 
utförde kraftexperimentet. Ett sammanvägt resultat torde vara ett kraftspann på 100 till 180 
Newton.  
 
En robot som klarar av dessa krafter är Irb 6660 (se avsnitt 3.4), vilken klarar av att lyfta 205 
kilogram i horisontalled. Detta faktum och att roboten är uppbyggd med ett extra parallellstag 
för att styva upp konstruktionen gör att den sannolikt klarar av samtliga krafter som eventuellt 
uppkommer under rensningsoperationer. Möjligen är att Irb 6660 ligger i överkant med 
hänsyn till att krafterna på 100 till 180 Newton är relativt låga. Skulle det vara så att Irb 6660 
ligger i överkant finns det anledning att titta på en mindre robot, till exempel Irb 4460. 
Argumentet för att göra den undersökningen är bland annat investeringskostnader. Å andra 
sidan ska det ställas mot att det sannolikt är bra att dimensionera en robotcell med en 
säkerhetsfaktor för att klara av oförutsedda händelser.  
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6 Robotceller för rensningsuppgiften 
 
Med hjälp av metodiken enligt Ulrich och Eppinger, sammanfattad i kapitel 3.6, har två olika 
koncept för automatiserad rensning av produkterna vid de båda gjuterierna utarbetats. Den 
huvudsakliga skillnaden mellan koncepten är att i ena fallet används endast en robot medan i 
det andra fallet krävs det två. Båda koncepten avser att tekniskt fylla kraven vid båda 
gjuterierna. Tillämpningen av metodiken enligt Ulrich och Eppinger redovisas i bilaga 10.  
 

6.1 Presentation av flexibelt gripdon 
 
 

 
Bild 6.1.1– Principskiss över ett flexibelt gripdon 

 
Bild 6.1.1 visar en principskiss över det flexibla gripdonsverktyget som kommer att användas 
i koncepten. Det illustreras på bilden hur gripdonet ska kunna anpassa sig efter olika gjut-
godsdetaljer. Gripdonet är flexibelt i både längsled samt i breddled för att ha möjlighet att 
greppa flera typer av produkter. Skissen är en principiell lösning, och konstruktionsmässigt 
finns det mer att tänka på.  
  

6.2 Koncept 1 
 
I koncept 1 (se Bild 6.2.1) tillämpas de bearbetningsmetoder förekommande i nuläget på de 
två besökta gjuterierna, CWP och SSG - slipning med slipskiva, samt kapning med kapskiva 
(se Tabell 6.2.1). Dessa metoder har även konstaterats vara effektiva i processen. Andra 
metoder som skulle kunna passa bra i en robotcell är slipning med slipband och fräsning med 
pinnfräs. 
 
Koncept 1 utgår från en robot, och verktygen är stationära, det vill säga att roboten håller en 
fixturerad detalj mot en stationär bearbetningsmaskin (Tabell 6.2.1). 
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Tabell 6.2.1 – Koceptkombinationstabell utifrån produktutvecklingsmetodik (Ulrich & Eppinger, 2003) 

 

 
Bild 6.2.1 – Koncept 1, en robot samt fast verktygsmontering 

 

6.2.1 Materialflödet i koncept 1 
 
Vid CWP gäller följande sekvens: 
 

1. Detaljen kommer in i cellen via ett transportband (inflöde) som har laddats manuellt 
av personal 

 
2. Roboten hämtar detaljen, som ligger på transportbandet, med det flexibla gripdonet.  

 
3. Detaljen låses fast i gripdonet och roboten kan nu hantera detaljen (se Bild 6.2.2) 
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Bild 6.2.2 – Roboten greppar tag i detaljen 

 
4. Roboten förflyttar detaljen till de stationer som för bearbetning är nödvändiga.  

 
a. Roboten applicerar detaljens anliggningsytor mot fräsverktyget och fräser bort 

de grader som återfinns på denna yta (se Bild 6.2.3).  
 

 
Bild 6.2.3 – Bearbetning mot fastmonterat fräsverktyg 

 
b. Roboten hanterar detaljen och bearbetar låshålen med hjälp av fräsen, 

eventuellt sker denna bearbetning först efter gripdonsbyte (som beskrivs 
närmare i steg e samt f) om låshålen ej kan bearbetas i och med den första 
fixtureringen.  
 

c. Roboten applicerar detaljen mot slipskivan och behandlar de eventuella 
sandrester som finns på ytan  
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d. Om partgraderna på detaljen finns åtkomliga utan omfixturering applicerar 
följaktligen roboten detaljen mot slipbandet och behandlar uppkomna grader. 
När behandlingen är fullbordad lägger roboten detaljen på det andra 
transportbandet för vidaretransport till målning/magasinering.  

 
e. Om detaljens grader inte finns åtkomliga placerar roboten detaljen i matarens 

nedre läge och byter sedermera verktyg, med andra ord placerar roboten det 
flexibla gripdonet i hållaren för att sedermera hämta det andra greppverktyget.  
 

f. Roboten tar följaktligen ett nytt tag på detaljen och för den mot slipbandet och 
behandlar de grader som har uppstått mellan fogarna i gjutningen (se Bild 
6.2.4). När dessa är behandlade lägger roboten detaljen på det andra transport-
bandet för transport ut ur cellen för vidare behandling/magasinering. Roboten 
byter följaktligen tillbaka till det ursprungliga flexibla gripdonet och hämtar 
nästa detalj. 

 

 
Bild 6.2.4 – Bearbetning mot slipband 
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Vid SSG gäller följande sekvens: 
 

1. Detaljen kommer in i cellen, som inte har blivit kapat från sitt ingjutssystem än, via ett 
transportband som har laddats manuellt av personal 

 
2. Roboten griper ingjutssystemet, som ligger på transportbandet, med vidhängande 

detaljer. Om möjligt med det flexibla verktyget annars används ett specifikt gripdons-
verktyg. 

 
3. Roboten förflyttar ingjutssystemet mot den fasta kapen och kapar av alla pumphjul 

som följaktligen glider ned i en gravitationsmatare där detaljerna lagras och stegas 
fram ett i taget. När ingjutssystemet är tomt läggs det i den andra rännan och systemet 
glider ned i en pall för att senare transporteras till återgjutning. 

 
4. Roboten hämtar en enskild detalj längst ned i mataren, nästa stegas fram automatiskt 

under bearbetningskedjan med hjälp av frammatningsmekanismen i 
gravitationsmataren. 

 
5. Roboten förflyttar detaljen till de stationer som systemet bedömer vara nödvändiga.  

 
a. Roboten applicerar detaljen mot fräsen och bearbetar centrumhål samt rester 

efter matarstubben 
 

b. Roboten bearbetar sandrester som finns på pumphjulet med hjälp av slipskivan 
 

c. Roboten applicerar pumphjulet mot slipbandet för att bearbeta gjutskägget som 
har blivit kvar runt basen.  
 

6. Roboten lägger därefter pumphjulet på det andra bandet för uttransport ut ur cellen för 
magasinering. 
 

7. Roboten tar nu antingen nästa detalj längst ned i gravitationsmataren alternativt 
hämtar ett nytt ingjutssystem.  
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6.2.2 Analys och diskussion av koncept 1 
 

 
Bild 6.2.5 – Koncept 1, byggt på balksystem, i en container 

 
På Bild 6.2.5 illustreras att koncept 1 är uppbyggt på ett flexibelt balksystem samt inuti en 
container. Det flexibla balksystemet ger fördelar i och med att det enkelt kan byggas om. 
Principen med containern förklaras i kapitel 2 under stycket om ”Factory in a Box” där det 
framgår att fördelen med automation i container är en typ av utbytbarhet som är till nytta då 
cellen ska fraktas till, mellan eller från företag.  
 
Koncept 1 har en enkel och flexibel uppbyggnadsprincip. Det består av en robot samt 
fastmonterade verktyg av enkelt slag. Rent kostnadsmässigt kan koncept 1 hållas nere på en 
funktionell och ekonomisk nivå. Detta kombinerat med att sköta inflödet med hjälp av att en 
operatör ”laddar” det flexibla gripdonet gör att investeringskostnaden troligen kan minimeras. 
Dessutom blir systemet mer effektivt i och med att operatören kan konstatera vilka defekter 
som är anledning till kassation eller liknande innan gjutgodset skickas in i robotcellen.  
 
Koncept 1 har två gravitationsmatare med ett kapningsverktyg centralt placerat, vilka är 
avsedda för SSG:s produkter med ingjutsystem. I ett bredare perspektiv passar denna 
principlösning även för CWP, men dock som ett alternativ till avskjutningsstationen. En stor 
fördel är då att matarstubben får ett rakt och fint kapat snitt, jämfört med den ”okontrollerade” 
sprickvandringen som uppstår vid avskjutning. Detta är ett sätt att eliminera de variationsrika 
tiderna för bearbetning av matarstubben i dagsläget.  
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6.3 Koncept 2 
 
I koncept 2 (se Tabell 6.3.1), liksom i koncept 1, används de bearbetningsmetoder som har 
konstaterats användas på gjuterierna i nuläget, undantagen plasmaskärning som har valts till 
bearbetning av ingjut.  
 
Koncept 2 utgår från två robotar, och verktygen är mobila. Det vill säga att ena roboten 
fixturerar detaljen, liksom i koncept 1, och andra roboten bearbetar med ett mobilt verktyg.  
 

 
 

Tabell 6.3.1 – Konceptkombinationstabell utifrån produktutvecklingsmetodik (Ulrich & Eppinger, 2003) 

 

 
Bild 6.3.1 – Koncept 2, två robotar samt mobila verktyg 
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6.3.1 Flödesbeskrivning koncept 2 
 

För att anpassa koncept 2 för CWP behövs ingen spännanordning i taket av balksystemet. 
Ena roboten hämtar istället respektive gjutgodsdetalj direkt från inflödet. Roboten kan 
använda motsvarande greppverktyg som syns på Bild 6.2.4 (s. 68) för att greppa CWP:s 
produkt.  
 
Vid SSG gäller följande sekvens: 
 
1. Människa har laddat flexibelt gripdon vid slutet av ett inflöde. Illustreras i nedre högra 

hörnet av Bild 6.3.1.   
 
2. Robot 1 greppar ingjutsystem med flexibelt gripdon, och fäster detta i ett 

ingjutgripdon i en övergående takbalk. Ett fastsatt ingjutsystem syns i övre delen av 
Bild 6.3.1. 
 
Robot 1 respektive robot 2 är markerade på Bild 6.3.1. 

 
3. Robot 1 greppar därefter gjutgods nummer 1, vilket är det moment som åskådliggörs 

på Bild 6.3.2. 
 
4. Robot 2 har hämtat en mobil kapmaskin, och kapar ett snitt på ingjutsystemet. Även 

detta illustreras principiellt av Bild 6.3.1.  
 
5. Robot 1 håller nu i gjutgods nummer 1 med sitt flexibla gripdon (se Bild 6.3.2). 

 

 
Bild 6.3.2 – Koncept 2, från ingjutsystemet avkapat gjutgods 

 
 

6. Robot 2 byter till det verktyg som systemet har kommit fram till efter 3D-scanning 
(3D-scanning, se bilaga 8).  
 



 73 

Robot 2 bearbetar med mobilt verktyg på gjutgods nummer 1, vilken robot 1 håller 
med sitt flexibla gripdon (se Bild 6.3.3). 

 

 
Bild 6.3.3 – Koncept 2, robot 2 bearbetar och robot 1 fixturerar 

 
 

7. Robot 2 kommer ej åt alla vinklar för bearbetning, och därför hämtar robot 1 ett 
förberett flexibelt gripdon från en ”omgreppstation”, vilken kan ses på Bild 6.3.1 i 
högra delen av bilden. 
 
Robot 2 tar ett omtag vinkelrätt mot den position som robot 2 har tagit på gjutgods 
nummer 1 (se Bild 6.3.4). 

 

 
Bild 6.3.4 – Koncept 2, robot 1 och robot 2 gör utför ett omgrepp 

 
 

8. Robot 1 släpper greppet kring gjutgods nummer 1. 
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9. Efter omtagsoperationen är robot 1 den bearbetande roboten, och hämtar därför det 
mobila verktyg som behövs för att ta vid där robot 1 tidigare inte kom åt. 

 
10. Robot 1 bearbetar. 
 
11. Ovanstående procedur genomgås med samtliga gjutgodsdetaljer från ingjutsystemet. 

När sista detaljen har bearbetats förflyttar robot 1 det tomma ingjutsystemet till pall 
med kragar - återgjutsinsamling. Samtidigt lämnar robot 2 av den färdigbearbetade 
detaljen på ett utflöde. Robot 2 påbörjar nästa bearbetningsprocedur genom att hämta 
nästa flexibla gripdon, vilken en människa har laddat. 

 
 

Tanken är att tre (eller fler om det behövs) flexibla gripdon kan rotera i ett flöde så att det 
alltid finns en eller ett par lediga gripdon som en människa kan ladda med detaljer, eller 
ingjutsystem. På översiktsbilden (Bild 6.3.1) kan en stationär bandslip ses, vilket har bedömts 
höra ihop med helheten i konceptet. Vissa gjutgodsdefekter kan uppstå oavsiktligt, vilka kan 
behöva bearbetas bort med en bandslip.  
 
 

6.3.2 Analys och diskussion av koncept 2 
 

 
Bild 6.3.5 – Koncept 2, byggt på balksystem, i en container 

 
På Bild 6.3.5 illustreras att även koncept 2 är uppbyggt på ett flexibelt balksystem samt inuti 
en container. Det flexibla balksystemet ger fördelar i och med att det enkelt kan byggas om. 
Principen med containern förklaras i kapitel 2 under stycket om ”Factory in a Box” där det 
framgår att fördelen med automation i container är en typ av utbytbarhet som är till nytta då 
cellen ska fraktas till, mellan eller från företag.  
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Koncept 2 är mer flexibelt i och med att det har två robotar, samt mobila verktyg. Två robotar 
kompletterar varandra genom att den ena fixturerar och den andra bearbetar. En direkt fördel 
är att den fixturerande roboten kan vrida på detaljen så att den andra roboten kommer åt för att 
bearbeta alla ytor. Dock är det svårt att konstatera huruvida mobila verktyg är en bra lösning 
ur en effektivitetssynpunkt.  
 
En nackdel med koncept 2 är att SSG:s ingjutsystem med pumphjul fästs i ett gripdon i en 
takbalk. Ingjutsystemet, med tillhörande pumphjul, är av vitjärn som är ett hårt och sprött 
material, vilket skapar en risk för att ingjutsystemet går sönder under hanteringen. Ett sätt att 
minimera risken för brott på gjutgods och ingjutsystem är att minimera transportsträckan, 
vilket kan göras genom att operatören exempelvis fäster ingjutsystemet med tillhörande 
pumphjul i en fixtur i anslutning till inflödet.  
 
En sannolikt mer realistisk och effektiv utformning av koncept 2 är att låta de två robotarna 
arbeta parallellt med rensningen, istället för att samverka som fixturerande enhet och 
bearbetande enhet. När ena roboten har bearbetat gjutgodsets åtkomliga ytor mot stationära 
verktygsmaskiner kan den andra roboten med fördel ta över bearbetningen och bearbeta 
resterande ytor som inte var åtkomliga i första momentet. På detta sätt utnyttjas robotens 
frihetsgrader på ett effektivt sätt, och investeringen i robotarna blir dessutom mer befogad då 
robotarnas beläggningsgrad är stor.  
 
Det ska tilläggas att koncept 2 är framtaget för att passa både CWP och SSG, även om det 
endast är SSG som behandlas på de exemplifierande bilderna. Tänder från CWP skulle endast 
behöva skickas in på ett inflöde till cellen och ena roboten greppar då tänderna med ett 
flexibelt gripdon medan den andra roboten hämtar ett mobilt verktyg för att kunna bearbeta.  
 

6.4   Diskussion av cellkonceptalternativ 
 
Koncept 1 och koncept 2 skiljer sig åt framförallt på två punkter; antal robotar samt fasta 
maskiner eller mobila verktyg. Den omedelbara fördelen med en robot framför två är att 
investeringskostnaden blir mindre. En robot är dock inte den dyra kostnaden i en robotcell, 
utan det är utvecklingsarbetet och utrustningen runtomkring. Fördelar med fasta jämfört med 
mobila verktyg är framförallt att fastmonterade verktygsmaskiner går att konstruera relativt 
enkelt och billigt. Dessutom har roboten ett stort antal frihetsgrader som med fördel kan 
utnyttjas mot ett stationärt verktyg, det vill säga att roboten beläggs troligen mer effektivt om 
den agerar som bearbetande enhet mot en stationär verktygsmaskin. Det enda som behövs för 
en stationär verktygsmaskin är principiellt en motor, en drivande spindel, samt verktyget.  
 
En tänkbar fördel med mobila verktyg är dock möjligheten att koncentrera spån- och damm-
hanteringsutrustningen till ett ställe, vilket är möjligt genom att konstruera någon sorts central 
ventilerande box, vilken roboten med mobila verktyg då skulle kunna arbeta i mot den 
fixturerande roboten. 
 
En konceptuell robotcell ska jämföras mot den längsta noterade tiden för en rensnings-
operation idag. Även om cellen arbetar med ett något långsammare tempo än en människa ska 
den mer jämna driften tas i beaktande. En robotcell kan stå och arbeta kontinuerligt i ett, två 
eller tre hela skift. Frågan är dock om cellen ska innehålla en eller två robotar. Svaret måste 
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ligga i vilka mål och behov som företaget har, ett mer effektivt rensningsförfarande med två 
robotar eller ett mindre kostnadskrävande alternativ med en robot.  
 
Ett exempel på ett bra hybridkoncept, lösningar från koncept 1 och koncept 2, är att nyttja två 
robotar samt enkla fastmonterade verktygsmaskiner. Det minskar troligen investerings-
kostnaden samtidigt som det sannolikt ökar noggrannheten i bearbetningsmomenten på grund 
av att verktygen är absoluta i sin position medan en robot har en relativt låg repeternoggrann-
het. Repeternoggrannhet är hur noggrant roboten kan återkomma till samma punkt.   
 
Svaret till hur en robotcell ska se ut måste sökas i mål och behov hos företaget, samt nyttan 
med olika varianter av kringutrustning. En automatiserad cell med två robotar ska väljas för 
en större effektivitet, om behovet finns, annars ska valet landa på en cell med en robot. Enkla 
fastmonterade verktygsmaskiner som är enkla och billiga att konstruera har troligen en större 
konceptuell fördel än mobila verktyg, och det är baserat på investeringskostnaden, enkelheten 
samt att noggrannheten under bearbetning troligen blir högre.  
 

6.5   Lönsamhetsdiskussion 
 
En viktig funktion för lönsamheten är att produktionen är fullbelagd. Detta kan fastställas 
genom summering av samtliga detaljers operationstider och jämförelse med tillgänglig tid. 
Någon sådan beräkning har dock inte kunnat göras inom ramen för denna förstudie.  
 
En annan faktor för lönsamheten gäller investeringskostnader. En robotcell med två robotar är 
generellt dyrare än en robotcell med en enskild robot, men ofta inte i avgörande grad.  
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7 Sammanfattande diskussion 
 
Utifrån studier av operationstider har det visat sig att det uppkommer olika tidsvariationer på 
grund av bearbetningen från detalj till detalj. De stora tidsvariationerna kan peka på att det 
finns utrymme för vissa möjliga optimeringar i förebyggande syfte, som till exempel 
matarstubben på CWP:s produkter. En förbättring kan vara att optimera kilspåret vid 
matarstubben i samband med avskjutning, vilket troligen skulle resultera i mer välartade 
brottytor och därmed mindre material som behöver bearbetas. En annan åtgärd kan vara att 
undersöka om det är möjligt att förlägga matarstubben på en och samma sida av samtliga 
produkter? 
 
För SSG finns det möjligen utrymme för att minimera förekomsten av sandrester. Det kan 
finnas svårigheter i att arbeta förebyggande för SSG på grund av att de inte äger produkten de 
tillverkar, utan utredningsarbeten behöver skötas i nära samverkan med kunden som äger 
produkten. Möjligen kan SSG låta deras äldre typer av pumphjul med kallvecksproblem 
bearbetas manuellt för att förebygga eventuella problem i en robotcell.  
 
Utifrån diskussion av krafter vid slipning kan det kopplas till den robot som är vald till robot-
cellen. Den valda roboten, Irb 6660, är utvecklad för att klara av mycket stora påfrestningar 
och klarar sannolikt utan problem av de krafter som uppstår vid den gällande undersökningen. 
Möjligen är att Irb 6660 ligger i överkant med hänsyn till relativt små krafter som har 
dokumenterats vid fältstudier och laboratoriemätningen. Skulle det vara så att Irb 6660 ligger 
i överkant är den mindre roboten Irb 4460 ett intressant alternativ, vilket skulle minska den 
totala investeringskostnaden.  
 
Det finns många lösningar på hur en automatiserad gjutgodsrensningscell kan se ut, och det 
lyfts enbart fram två av dessa många möjligheter i denna rapport. Svaret till hur en robotcell 
kan se ut måste sökas i mål och behov hos företaget, samt nyttan med olika varianter av 
kringutrustning.  
 
För CWP baseras behovet av robotcell på att de producerar likartade produkter inom en och 
samma produktfamilj, och kan därmed belägga robotcellen till stor grad. Därför passar 
troligen en robotcell med två robotar, i syfte att kunna bearbeta ett större antal produkter i 
robotcellen.  
 
För SSG baseras behovet av robotcell på deras varierade produktflora där pumphjul står för 
20 till 25 procent av sortimentet, och därmed bör robotcellen graderas för en mindre 
beläggning än för CWP. Därför passar sannolikt en robotcell med en enskild robot, med 
argumentet att robotcellen troligen inte kommer att beläggas till fullo.  
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8 Slutsatser 
 

 
• Det kan förenkla hanteringen i en robotcell om CWP:s matarstubbar ligger på samma 

sida för samtliga produkter.  
 
• Det kan förenkla bearbetningen i en robotcell om förebyggande arbete läggs på CWP:s 

avskjutningsmoment gällande att optimera matarstubbar genom att med hjälp av ett 
kilspår försöka kontrollera brottytor.  

 
• Partgrader och extra material på matarstubben är de vanligast förekommande 

rensningsorsakerna på CWP, och måste kunna bearbetas i en robotcell. 
 

• Det förekommer manuell överbearbetning av vissa gjutgodsytor, och det går därför att 
dra slutsatser om att automation ger jämnare slutkvalitet. 

 
• Förebyggande arbete av SSG:s sandrestdefekter kan förenkla hanteringen i en robot-

cell.  
 

• Sandrestdefekten är den vanligast förekommande rensningsorsaken på SSG:s pump-
hjul, och måste kunna bearbetas i en robotcell, även om förekomsten av defekten kan 
minskas genom förebyggande arbete.  

 
• SSG föreslås överväga att med robotcellen endast rensa nyare produkttyper där till 

exempel defekttypen kallveck är förebyggd och låta äldre produkttyper rensas 
manuellt. 

 
• Irb 6660 verkar, utan att ha gjort djupare undersökningar, klara av de krafter som 

uppkommer under rensningsarbete.  
 

• Koncept 1 och koncept 2 är utifrån CAD-miljöer och simuleringar koncept som 
teoretiskt kan fungera i verkligheten.  

 
• Verktygsmaskinerna i robotcellen bör vara stationära samt konstruerade på enklaste 

vis med motor, spindel och verktygsenhet.  
 

• Investering i en robot blir troligen mer befogad, på grund av en högre utnyttjandegrad 
av robotens kapacitet, genom att låta roboten hålla detaljen och bearbeta mot en fast 
stationär verktygsmaskin.  

 
• För CWP passar sannolikt en robotcell med två robotar.  
 
• För SSG passar sannolikt en robotcell med en robot. 
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9 Rekommendationer 
 

• Vidare studier av bearbetningsverktyg i syfte att välja passande verktyg till 
robotcellen. 
 

• Vidare studier av SSG:s stora produktsortiment, men även CWP:s produktsortiment, i 
syfte att undersöka om robotcellen eventuellt kan bearbeta fler produkter. 
 

• Det rekommenderas att undersöka huruvida Irb 6660 är en för ändamålet väl- eller 
överdimensionerad robot, och om den är överdimensionerad, hur stor säkerhetsfaktor 
behövs?  

 
• Under examensarbetets gång har det tagits en stor mängd bilder och filmer som 

rekommenderas att ha som underlag till fortsatt forskning.  
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BILAGA 2 Operationstider CWP 
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BILAGA 3 Operationstider SSG 
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BILAGA 4 Operationstider CWP 
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BILAGA 5 Operationstider CWP och SSG 
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BILAGA 6 Gradvolymer CWP 
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BILAGA 7 Gradvolymer SSG 
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BILAGA 8 Bortbearbetad volym per tidsenhet SSG 
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BILAGA 9 Diagram från skärkraftmätningar 

 

 
 



 10 

 
 
 

 
 
 
 



 11 

 
 
 

 
 
 
 



 12 

BILAGA 10 Tillämpad produktutvecklingsmetodik 
 
I detta avsnitt presenteras arbetsgången för konceptgenerering av automatiserad gjutgods-
rensning. En första avgränsning är att robotcellen är direkt beroende av hur gjutgodsdetaljen 
ser ut, varför en 3D-scanning av något slag förutsätts ske i samband med inflödet in i 
robotcellen - det vill säga att 3D-scanning inte tas upp i konceptgenereringen. En andra 
avgränsning som görs är att inflödet förutsätts klaras av på något sätt som innebär att gjut-
godsdetaljen, eller ingjutsystemet, kan hämtas upp av ett flexibelt gripdon - det vill säga att 
konceptgenereringen startar när roboten tar tag i detaljen. I de slutgiltiga visualiserade 
koncepten symboliseras dessa flödesavgränsningar av vanliga transportband. 
 
Figur 6.5.1 beskriver den generella nivån för en robotiserad gjutgodsrensningscell, med indata 
i form av orensat gjutgods, energi samt signaler. Utdata är rensat gjutgods, spån och 
dammpartiklar, energiförluster samt verifikationssignaler.  
 
 
 

 
Figur 6.5.1 – Icke transparent black box 

 
Figur 6.5.2 visar identifierade delproblem där varje indatanivå har fördelats upp till flera 
underproblem.  
 

 
Figur 6.5.2 – Transparent black box, identifiering av delproblem 

 
 
I Figur 6.5.3 har ytterligare ett förfinande steg tagits i klargörandet av problem. Rutorna i 
figuren är parallellkopplade för att ge en antydan om att det är en iterativ och adaptiv process 
som roboten kommer att genomgå med varje detalj. Kontrollen i sista rutan står för kontroll 
genom kraftstyrning. 
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Figur 6.5.3 – Transparent black box, fokusering på inringat område i figur 9 

 
I Figur 6.5.4 framgår det hur kvalifikationsträd användes för att sortera och rationalisera 
lösningar på delproblem. Avklippta grenar symboliserar de lösningar som med hänsyn till 
nulägesanalysen troligen inte passar i en praktisk lösning för ändamålet. Övriga 
kvalifikationsträd som skapades under utvecklingsgången följer på nästkommande sidor.  
 

 
Figur 6.5.4 – Exempel på ett av flera kvalifikationsträd (övriga kan ses i bilagan) 
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