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skärande bearbetning

Ägarna till NA Form,
Rickard Nordal och
Marcus Axelsson, satsar
på automation. Här
står de framför datorn
som styr cellen där
verktygstillverkningen
är helautomatiserad.

De har helautomatiserat
verktygstillverkningen
NA Form AB i Nässjö är ett företag som använder sig av en cell där
flera olika tekniker ingår. Det är en helautomatisk lösning som
innebär att produktionen av verktygsdelar och elektroder har
effektiviserats avsevärt.
– Vår automationslösning är unik, i samma cell finns en fräs, en gnist
och en mätmaskin. Jag tror att vi är ensamma i Norden om en sådan
här cell, säger Rickard Nordal, en av företagets två delägare.

N

A Form med fem
anställda tillverkar form- och
prototypverktyg,
kunderna
är bland annat
formsprutare till
plastindustrin.
Prognosen för 2011 är en omsättning på
6,5 miljoner kronor, vilket är en ökning
med 50 procent jämfört med föregående år.
Tiderna har blivit bättre och framtiden ser
ljus ut, i och med att NA Form har stärkt

sin konkurrenskraft. Anledningen är automation.
Sedan mer än ett år använder sig
NA Form av en cell för tillverkning av
formverktyg. Det speciella är att tre olika
tekniker samverkar i cellen. Automationslösningen har inneburit att produktionen
idag är effektivare än tidigare.
I cellen fräses råämnen till formverktyg,

elektroder fräses och mäts in i en mätmaskin innan bearbetningen av formverktyg
i sänkgnistningsmaskinen ska utföras.
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Komponenter, chuckar och paletter flyttas runt i cellen mellan
de olika stationerna, av en robot.
– Hela förloppet sker utan att en mänsklig hand är inblandad.
Genom att eliminera den mänskliga faktorn har vi idag en
bättre kontroll över produktionen än tidigare, säger Marcus
Axelsson, NA Forms andra delägare.
Det är förståeligt att såväl Marcus Axelsson som Rickard Nor-

Vid tillverkning av formverktyg är elektroder en mycket vik-

tig komponent. En elektrod används i en sänkgnistningsmaskin och är verktyget för att gnista ner i ett formverktyg.
Då skapas en spegelvänd form av elektroden, förenklat
kan en elektrod beskrivas som ett miniverktyg i själva formverktyget. Elektroden sitter i sänkgnistmaskinens spindel,
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dal är övertygade om fördelarna med automation.
Rickard Nordal anser till och med att automation är ett måste
om en liten verktygstillverkare, som NA Form, ska kunna överleva i en allt mer globaliserad värld där konkurrensen är stentuff:
– Tack vare vår cell står vi nu rustade inför en förestående
högkonjunktur. Vi kan tillverka högkvalitativa verktyg till konkurrenskraftiga priser, det gör att vi kan konkurrera med kine-

siska formverktygstillverkare. Vi ligger helt rätt i tiden med
vår cell, säger han.
Automationslösningen består av fleroperationsmaskinen
Röders RXP 600 DSH, koordinamätmaskinen DEA Global och sänkgnisten Ingersoll Center 400. Utöver det finns
roboten Workmaster och ett palettmagasin från System 3R.
Palettmagasinet har plats för tio arbetsstycken och 120 platser för elektroder.

Närmast koordinatmätmaskinen, till
höger ses sänkgnisten och i mitten
Rödersmaskinen. Till vänster skymtar
palettmagasinet.

verkstadstidningen | 7

2011

skärande bearbetning

foto: per sjögren

formverktyget finns på maskinens bord.
NA Form har en stor elektrodtillverk-

Roboten har placerat en intagselektrod
på mätmaskinen för inmätning.
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ning. Genom att automatisera produktionen av elektroder har flaskhalsar eliminerats och både fleropen och
sänkgnisten kan nyttjas mer effektivt.
– Vi har funnit en balans mellan höghastighetsfräsningen och gnistningen,
säger Marcus Axelsson och fortsätter:
– Numera kan vi på ett tidigt stadium
se om det finns avvikelser på en elektrod. Efter att vi har fräst den i Rödersmaskinen, besiktas (dimensionsmäts)
elektroden i mätmaskinen. Förekommer
avvikelser släpps den inte igenom, säger
Marcus Axelsson.
Det som dimensionsmäts på en
elektrod är bland annat höjden. Innan
NA Form skaffade sig cellen mättes elektroderna manuellt. Mätningen utfördes
med en mätklocka i sänkgnistmaskinen,

”

VI HAR FUNNIT EN
BALANS MELLAN
HÖGHASTIGHETSFRÄSNINGEN
OCH GNISTNINGEN.”
vilket innebar att den stod still under mätprocessen. Det
betydde att värdefull maskintid gick bort.
– Vårt system tar hand om elektroden och mäter in den
unika höjden inför gnistningen, säger Marcus Axelsson.
När kvalitetskontrollen av elektroderna och arbetsstycket

Roboten Workmaster har den centrala rollen
i automationslösningen. Roboten sköter inoch urladdning av paletter i Rödersfräsen och
förflyttar paletter med elektroder till och från
palettmagasinet, fleroperationsmaskinen och
till sänkgnisten.

numera sker utanför sänkgnisten kan betydligt mer tid i den
användas för produktion, vilket den är till för.
När det gäller produktionen av elektroder genomförs den
som så, att oftast riggas Rödersmaskinen under dagtid, under kvällar och nätter produceras det i den.
– På så sätt utnyttjar vi dygnets timmar mer effektivt, säger
Rickard Nordal.
Utnyttjandegraden i Rödersmaskinen är hög, anledningen
är att inre ställtid har förvandlats till yttre ställtid. Riggningarna sker inte inne i fleropen utan utanför maskinen, samtidigt som spindeln roterar i Rödersmaskinen riggar operatören för en ny bearbetning. Riggningarna utförs på en plats
nära cellen.
Ställtiderna i cellen är mycket låga, den enda dödtid som
förekommer är en växlingstid som uppstår när ett nytt arbetsstycke fixeras i fleropen. Växlingstiden är cirka en minut.
Roboten Workmaster har den centrala rollen i cellen. Den
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I en Röders RXP 600 DSH kan
spindeln rotera upp till 42 000
varv/minut. I denna flerop kan
femaxlig simultanbearbetning
utföras, det innebär att komplicerade detaljer med mycket
fina ytor kan göras färdiga i en
enda uppspänning.

sköter in- och urladdning av paletter i Rödersfräsen och förflyttar paletter med elektroder till och från palettmagasinet, fleroperationsmaskinen och till sänkgnisten.
En operatör sköter hela processen i cellen via mjukvarupro-

grammet Workshopmanager. Han lägger upp en arbetsorder
med ställdata till den, det vill säga bestämmer var nollpunkten
för det arbetsstycke som ska produceras är. Operatören beslutar
sedan i vilken ordning artiklar ska köras genom att lägga upp en
väntelista (körordningslista).
All information om en viss arbetsorder förs över från Workshopmanager till ett id-chip på paletten med arbetsstycket. Det
sker genom att informationen skjuts in i chipet manuellt av operatören med en id-pistol, som är ansluten till datorn.
Med Workshopmanager kan operatören också skapa sig en visuell bild över produktionen. Han ser på en bildskärm vilka jobb
som ligger i kö, vilka detaljer som är körda, samt kan även se vad
som för tillfället pågår i maskinen och hur statusen i palettmagasinet är.
Det är lätt att gå in och ändra i produktionsordningen, till
exempel kan ett jobb som ligger långt ned i väntelistan flyttas
fram för att omgående bearbetas, det sker med så kallade drag
and drop på dataskärmen.
Vid akuta jobb kan operatören snabbt prioritera om. Ett arbetsstycke som ska bearbetas kan plockas bort och läggas tillbaka i magasinet, den nya biten kan fixeras och köras. När den
bearbetningen är färdig återgår operatören till det jobb som avbröts.
NA Form köpte inte cellens alla produkter samtidigt, sänkgnisten och mätmaskinen fanns på verkstaden sedan tidigare.
Rödersmaskinen köpte de från Star Servus Verktygsmaskiner.
Även om det är en System 3R-cell så var de inte ensamma som
systemintegratör.
– Cellen är ett samarbete mellan System 3R och oss. Vi köpte
deras produkter och kunskap. Vi visste vad vi ville ha när cellen byggdes och bidrog därför med erfarenheter, säger Rickard
Nordal.
Spindeln i en Röders RXP 600 DSH kan rotera upp till 42 000
varv per minut, i spindeln sitter en HSK 40-kona.
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– Vi använder oss också av System 3R:s Macromagnumchuckar, som är 3R:s noggrannaste chuckar. Bearbetningen går inte
fortare på grund av Macromagnum, men vi får en högre säkerhet, säger Rickard Nordal.
– Ett ämne som bearbetas är tillgängligt från alla håll, under
en femaxlig bearbetning är det viktigt att kunna komma åt och
någon risk för kollision finns inte. Ingenting hänger ut på sidorna.
Röders RXP 600 DSH är en maskin där femaxlig simultanbe-

arbetning kan utföras, en teknik som medför mycket stor geometrisk frihet. I Rödersmaskinen kan inte enbart komplicerade
detaljer göras färdiga i en enda uppspänning, mycket fina ytor
kan också fås på dem.
Med femaxlig simultanbearbetning kan spindeln komma runt
ett helt ämne utan att släppa ytan, det möjliggör bland annat
att de fina ytorna kan fås på ämnet. Koordinaterna i tekniken
beräknas konstant över hela ytan, vilka toleranser som ska uppnås anges i cad- eller i cam-programmet.
En av de stora fördelarna med femaxlig simultanbearbetning
är att tid kan sparas. Vid en jämförelse med femaxlig positionerande bearbetning är tidsbesparingen cirka 15-20 procent. Vid
en jämförelse med bearbetning i en konventionell treaxlig flerop
blir tidsförtjänsterna ännu större.
Femaxlig simultanbearbetning innebär att samtliga fem axlar
förflyttas dels individuellt och dels synkroniserat under en bearbetning. I en positionerande femaxlig flerop kan fjärde och femte
axeln ej förflyttas under bearbetningens gång utan de positioneras och ställs i en viss vinkel.
Samtliga fem axlar i Rödersmaskinen är utrustade med direktdrift, axlarna x, y och z har linjärmotor och de cirkulära axlarna
har momentmotor (torquemotor).
Att samtliga axlar har direktdrift innebär att mycket höga
accelerationer och positioneringsnoggrannheter kan uppnås.
Detta är förstås viktigt då det är höga varvtal i maskinen vid fräsning av formverktyg och elektroder.
Per Sjögren

