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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett arbete som pågått under 2,5 års tid med start våren 1992. 
Projektet kunde genomföras tack vare Arbetsmiljöfondens finansiering. Vid sidan av denna 
rapport finns även en video som kan beställas fi-ån Trätek. Ett antal demonstrationer, föredrag 
och temadagar har skett under projektperioden. Projektet har rönt stort intresse i träindustrin 
och har medverkat t i l l att anläggningar av denna typ nu finns i träindustrin eller håller på att 
projekteras. 

Ett stort tack till personer, organisationer och företag som gjort projektet möjligt. Ett speciellt 
tack riktas t i l l : 

Arbetsmiljöfonden, Stockholm 
City Möbler AB, Tibro 
Swedese Möbler AB, Vaggeryd 
Formfanér, Fagersanna 
Fagersanna Möbler AB, Fagersanna 
Motoman Robotics, Torsås 
Detaljteknik AB, Jönköping 
Jokab AB, Kungsbacka 
Slipnaxos, Västervik 
IVF, Institutet för Verkstadsteknisk Forskning, Göteborg 
Tom Nordquist, Ingfa Tom Nordquist AB, Västervik 
Västerviks Specialmaskiner AB, Västervik 
Mai Isakson, Trätek, för arbetet med och text t i l l avsnitten om damm, buller och spånhuvar. 
Branschtidningama Träindustrin och Nordisk Träteknik, för visat intresse 

Jönköping, mars 1995 
Jan Palmqvist 

Är det möjligt att slipa trädetaljer med robot? 
- en sammanfattning 
Slipning av möbeldetaljer är ett viktigt moment som i hög grad bestämmer produktens 
slutliga kvalitet och värde. Manuell slipning kan medföra problem för operatören orsakade av 
vibrationer, trädamm och ergonomiskt olämpliga arbetsmoment. En produktionsanpassad 
pilotanläggning för automatisk bearbetning och slipning av möbeldetaljer byggdes upp. 
Detaljerna var geometriskt komplicerade i olika omfattning. Efter bearbetningen sändes 
stolsdetalj erna tillbaka de fyra företag som deltog för utvärdering och vidare bearbetning. 
Idag finns motsvarande anläggning på flera företag i träindustrin. 

Anläggningen utformades så, att en industrirobot ställdes i mitten av en cirkel, omgiven av de 
olika slipverktygen, magasin för detaljer och gripdon samt transportbana. Roboten hämtar en 
detalj vid rätt magasin (med hjälp av rätt gripdon, anpassat för just den detaljtypen) och för 
detaljen mot slipverktygen. Ett av huvudproblemen för att lyckas med automatisk slipning av 



detaljer som varierar i form är att åstadkomma samma sliptryck över hela detaljen. Detta 
löstes genom att verktygen är flexibla. 

Anläggningen försågs också med omfattande säkerhetsutrustning. Staket med givare i 
grindarna förhindrar att någon kan komma in t i l l roboten under drift. Tre olika stoppnivåer 
gör det lätt att återstarta anläggningen efter service eller justeringar. Vid varje verktyg finns 
effektiva spånhuvar, som är utformade så att luftspalten ligger så nära bearbetningspunkten 
som möjligt, utan att störa produktionen. Huvarna kan även användas för manuell produktion. 
Samtlig styrning av anläggningen utgår från robotens styrsystem. 

Lönsamheten vid denna typ av anläggning far anses vara god, under förutsättning att 
anläggningen beläggs med lämpliga detaljer och att tillgängligheten hålls på planerad nivå. 

Varför skall man satsa på slipning med robot? 
Slipning av möbeldetaljer är ett viktigt moment som i hög grad bestämmer produktens 
slutliga kvalitet och värde. Detaljer med komplicerad form slipas för närvarande för hand och 
innebär besvärande arbetsmiljöproblem. De väsentligaste problemen är vibrationer, trädamm 
och ergonomiskt olämpliga arbetsmoment som innebär risk för belastningsskador. Ett annat 
problem är arbetets monotona karaktär, vilket gör det svårt att rekrytera arbetskraft. För 
stolstillverkare är slipmomentet av dominerande betydelse och omfattning, vilket innebär att 
upp ti l l 30% av personalen kan vara sysselsatt med denna typ av arbetsuppgifter. Kostnaden 
för slipning blir därför en betydelsefull faktor i den totala prisbilden. Användning av 
industrirobot kan ofta vara det enda sättet att kunna automatisera dessa slipuppgifter. 

Projektets syfte 
Syftet med projektet var att i samarbete med robot- och träspecialister utforma och bygga en 
pilotanläggning för bearbetning och slipning av några typiska och vanligt förekommande 
möbeldetaljer. Detaljerna valdes ut så att de representerar fyra varianter där andra tekniska 
lösningar än robot inte är tillämpbara. Arbetsplatsen har utvärderats ur teknisk, ekonomisk 
och miljömässig synvinkel. Dessutom har förutsättningen för produktion med begränsad 
bemanning utvärderats. Fyra träföretag deltog i utvecklingsarbetet. 

Rapportens två delar 
Rapporten är indelad i två delar. Den första ger en sammanfattande bild av anläggningens 
delar, funktion och ekonomiska aspekter. Den andra delen ger detaljerade tekniska 
beskrivningar, skisser och beräkningar av de olika dellösningarna. 

Förutsättningar för projekteringen av anläggningen 
Tidigare projekt har gett erfarenheter som har legat till grund för anläggningens utformning. 
Följande förutsättningar har gällt vid projekteringen: 

/ Anläggningen skall byggas industrianpassad, dvs anläggningen skall fungera i industrin 
och inte endast i laborationsmiljö. 



/ Roboten håller trädetaljema som skall slipas och för dem mot de fasta slipverktygen. 

/ Roboten placeras i mitten och slipverktyg, magasin, transportbanor etc. i en ring runt 
roboten. 

/ Följsamheten i slipningen måste säkerställas. Rätt sliptryck utefter hela detaljen 
åstadkoms med fjädrande eller rörliga slipverktyg. (Variationer i geometrin hos olika 
exemplar av samma detaljtyp medför att en kompensation behövs för att erhålla en korrekt 
slipning över hela detaljen.) SUpverktygen skall vara så generella att många olika detaljer 
kan slipas i anläggningen. 

/ Anläggningen måste klara av att slipa flera olika trädetaljer utan att ställas om. 

/ Anläggningen skall visa på möjligheter att producera med begränsad bemanning. Detta 
vilket medför krav på magasin för träämnen, uttransport av färdigslipade detaljer, 
programmeringsmöjligheter för att lägga upp en längre produktion av olika trädetaljer, 
övervakning av både personsäkerhet och utrustning, larm vid fel etc. 

/ Anläggningen skall förses med utrustning för bättre arbetsmiljö. 

/ Trädetaljema som skall slipas i anläggningen skall komma från olika träföretag. Slipade 
detaljer skall retumeras ti l l företaget för att utvärderas och återgå till nästa förädlingssteg. 

Den fårdiga anläggningen för slipning av 
möbeldetaljer med robot 
Förutsättningama ovan resulterade i den anläggning som presenteras översiktligt nedan, mer 
ingående information ges i rapportens del 2. 
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1 Robot, Motoman K30WSB, 6 axlar, hanterings 12. Servicegrind 
kapacitet: 30 kg 13. Knappsats: återställning av grind, återstart av 

2. Gripdonsmagasin, 4 olika gripdon för hantering utrustningen, nödstopp 
av olika detaljer utan omställning 14. Knappsats: produktionsstopp, återställning grind 

3. Detaljmagasin för 4 olika detaljer 15. Nödstoppsknapp 
4. Adaptiv (fjädrande) bandslip, bandbredd 75 mm 16. Ljussignaler för indikering av statusen i 
5. Borstputshjul för finputs anläggningen 
6. Flärp diameter 100 mm för kantradier, profiler. 17. Elskåp för styrning av personsäkerhetssystem 

Adaptiv (följsam) 18. Robotskåp, bildskärm, programmeringsbox. 
7. Flärp diameter 200 mm för kantradier, profiler. nödstopp, manövreringsreglage 

Adaptiv (följsam) 19. Elskåp för styrning av maskiner (varvtal, on/off) 
8. Adaptiv, dubbel bandslip, bandbredd 150 mm 20. Arbetsplats för kvalitetskontroll och ev 

med putsning mot 4 kontaktrullar justeringar/kompletteringar 
9. Uttransportbana av typen vibrerande fibermatta 21. Staket för att förhindra inpassage i anläggningen 
10 Inhängnad (nät), höjd 2400 mm 22 Tegelvägg 
11 Magasinsgrind för påfyllnad av magasin 



översiktsbild över robotanläggningen. 

Industrianpassad anläggning, produktion med begränsad bemanning 
För att kunna producera med begränsad bemanning försågs anläggningen med ett magasin för 
varje detaljtyp, transportbana för utmatning av färdigslipade trädetaljer och teknik för att 
styra dessa funktioner. Vid mer eller mindre automatisk produktion måste anläggningen vara 
utrustad med övervakningssystem, både för människa och teknik. Detta är en förutsättning för 
att man skall kunna lämna anläggningen utan övervakning. 

Magasin för en av de fyra detaljerna. 



Kontrollerad slipning, rätt sliptryck på hela trädetaljen 
Det stora problemet vid automatiseringar i träindustrin är detaljemas varierande mått. Dessa 
variationer måste man kunna kontrollera. Detta innebär att man måste anpassa systemet 
firamförallt när man skall gripa trädetaljen och när den skall slipas. Anläggningen är försedd 
med eftergivliga verktyg (adaptiva). När en detalj avviker fi"ån den likare som användes vid 
programmeringen kompenserar verktygen för denna avvikelse. Verktygen är fjäderupphängda 
och kan på så sätt kompensera för skillnader i geometrin. Slipmaskinema har även mjuka 
kontaktrullar, som också kompenserar en del. Ett borstputshjul i standardutförande användes. 
Detta verktyg är uppbyggt av borstar och slitsade slipband och ger den flexibilitet som 
behövs. 

Omställning mellan olika trädetaljer 
Anläggningen måste klara att slipa flera olika trädetaljer utan omställning. Därför finns ett 
gripdonsväxlarsystem och ett separat gripdon för varje detaljtyp. Slipverktygen är valda så att 
de skall vara så generella som möjligt och klara de flesta detalj geometrier. I anläggningen 
slipades fyra olika trädetaljer och följdaktligen firms fyra gripdon och fyra detalj magasin. 
Krav ställs också på huvudprogrammet, som måste vara uppbyggt så att det kan klara den 
produktmix som operatören vil l slipa. 

Gripdonsmagasin: Här förvaras de olika gripdonen som gör det möjligt att hantera flera 
olika trädetaljer. 

Utrustning för en bättre arbetsmiljö 
För att effektivt fånga upp det slipdamm som avverkas är varje punkt där slipning sker 
försedd med en spånhuv kopplad ti l l det centrala spåntransportsystemet. Rören t i l l 



spåntransportsystemet är isolerade. De är gömda under ett trägolv för att minska 
snubbelrisken. Åtgärden minskar också ljudnivån. Huvarna är utformade så att sugspalten 
ligger så nära bearbetningspunkten som möjligt utan att vara i vägen vid produktion. Vid 
utformningen av huvarna har vi strävat efter att minimera luftbehovet. På så sätt sparas energi 
i det annars energislukande spåntransportsystemet. Huvarna passar även manuell bearbetning. 
Där vi ser helt nya möjligheter att bli av med det fma damm, som sällan fångas med dagens 
lösningar. 

Utsugshuvarna sitter tätt intill slipbandet på den dubbla bandslipen. 

Resultat från provslipningarna 
Under provkörningsperiodema levererade de medverkande företagen träämnen som var 
bearbetade (fi-ästa). Slipning utfördes i anläggningen och sedan skickades detaljerna tillbaka 
ti l l företagen för utvärdering, eventuell kompletteringsslipning och fortsatt förädling, oftast 
ytbehandling och montering. Detaljernas geometri i proverna varierade fi^ån relativt enkla t i l l 
mycket komplicerade. En gräns för vilken komplexitet hos detaljerna som denna anläggning 
klarar av kunde därmed definieras. Varje provslipning pågick i ca 2 dagar. Protokoll fördes 
över: 

• Antal levererade trädetaljer och vilka defekter de hade från fräsningen. 
• Slipresultat. 
• Total driftstid för hela detalj partiet. 
• Samtliga driftsavbrott och orsakema till dessa. 

Efter leverans tillbaka till företagen begärdes en utvärdering av slipresultatet från företagens 
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sida. De fick också uppskatta den eventuella tid de var tvungna att lägga ner för att 
komplettera slipningen manuellt. På vissa detaljer skapar gripdonet "skuggor" där man inte 
kommer åt att slipa automatiskt. 

Sammanställning av företagens utvärdering: 

FÖRETAG 1 FÖRETAG 2 FÖRETAG 3 FÖRETAG 4 

Produkt ryggbricka ti l l 
stol 

ryggbricka till 
stol 

armstöd kombinerat 
armstöd, ben 

Träslag björk alt. ek björk alt. 
körsbär 

bok bok 

Omdöme 
slipning 

godkänt 
resultat* 

godkänt 
resultat 

godkänt 
resultat 

godkänt 
resultat 

Anmärkning, 
slipning 

• Möjligen något 
för blankslipad 
yta, svårt med 
lackvidhäftning 

En snedslipad 
kant vid en 
köming 

Åtgärd efter 
anmärkning 

- Ökad matning 
gav grövre yta 

- Program
justering 

Efterbear-
betningstid, 
manuellt 

0 min 1,5 min 
(skuggor där 
gripdonet 
fäster i 
detaljen) 

0 min 

Sliptid, robot 1,5 min 1,6 min 2,0 min 2,0 min 

Sliptid vid 
manuellt arbete 

6,7 min 1,1 min 9,5 min ca 2 min 

* Företaget gick i konkurs varför en ordentlig utvärdering inte gick att genomföra. 

Resultatet av provslipningama ansågs genomgående vara positivt. Notera sliptidema för 
roboten respektive för manuell slipning. Samtliga detaljer tar ca 2 minuter vardera att slipa 
med roboten. Den manuella sliptiden för samma moment varierar kraftigt. Roboten behöver 
mycket mer tid för att hämta och lämna detaljen än en människa behöver. Vid korta 
slipmoment tar hämtning och lämning alltså stor del av den totala cykeltiden vid 
robotslipning. Då kan det gå snabbare att slipa manuellt. 
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Detaljerna kommer från fyra fi)retag. De representerar former som hittills varit svåra att 
slipa automatiskt. 

De utvärderingar och reflektioner som gjordes under provkörningarna kan sammanfattas i 
följande punkter: 

1. Tillgängligheten i anläggningen, d v s den tid som anläggningen var i drift och 
producerade av den totala provkömingstiden, var större än 80%. 

2. Gripningen av detaljer i magasinen fungerade mycket bra. Resultatet beror på att 
gripfingrama var koniska i spetsen och medgav på så sätt en viss måttspridning. På ett 
mindre antal trädetaljer misslyckades gripningen. Dessa trädetaljer kontrollmättes och 
visade en stor måttawikelse i förhållande t i l l gripdonet. Vid gripning i hål kan man tillåta 
en måttspridning på hålets läge som är halva diametern på hålet, se bilden. 

Utformningen av gripdonets finger möjliggör att detaljen kan gripas då hålet ligger mindre 
än halva hålets diameter utanför det ideala läget. 

12 



3. Uppsamlingen av slipdamm ftmgerade bra tack vare de specialframtagna huvarna. Mer än 
90 % av allt slipdamm fångades upp och arbetsplatsen upplevdes som fri från damm. Inga 
dammhögar bildades på golvet. Maskiner och material belades inte heller av ett lager fint 
damm, vilket annars är vanligt. Utvärdering gjordes visuellt med en speciell ljussättning 
och med hjälp av rökgasgenerator. Tillförlitliga mätmetoder för att få en exakt siffra på 
damminfangningen i detta sammanhang saknas. 

Det är en fördel att ha så låga hastigheter som möjlig på slipbandet då man vil l fånga 
slipdammet. Lägre bandhastigheter än de som normalt används i industrin idag är möjliga. 

Genom att suga bort dammet redan vid bearbetningspunkten minskar också mängden 
damm i luften avsevärt. Därmed minskar också risken för produktionsstömingar på andra 
håll. 

4. Det finns stora möjligheter att låta anläggningen producera med begränsad bemanning. En 
begränsande faktor är med vilken säkerhet gripningen av trädetalj erna fungerar. 
Formstabila trädetaljer och rätt utformade gripfingrar på gripdonen ökar säkerheten vid 
gripningen. En annan begränsande faktor är givetvis det antal träämnen som får plats i 
magasinen. Magasin går i princip att bygga för hur många detaljer som helst. Man måste 
dock tänka på arbetshöjd och åtkomlighet vid utformningen, så att inte magasinen blir 
svåra att ladda. I den uppbyggda anläggningen krävdes att någon person fanns i närheten 
av anläggningen under större delen av tiden. Detta berodde på att magasinen var små och 
behövdes fyllas på ca en gång i timmen. Personen skulle också komplettera slipningen 
(där gripdonet var i vägen för slipverktygen) och byta slipband, kontrollera slipresultatet 
etc. Detta arbete går mycket väl att kombinera med annat arbete. 

5. Slipresultatet kontrolleras manuellt. Kontrollen kan göras på samtliga detaljer eller som 
stickprov. Antalet kontroller bestäms bl a av materialet i detaljerna (träslag, 
materialkvalitet etc). Eventuellt kan man tänka sig att göra en kontroll av träämnena innan 
slipning sker för att sortera ut fräsfel, detaljer med otillåtna kvistar etc. Man kan även 
tänka sig att göra en kontroll av måttriktigheten på detaljen för att undvika att gripningen 
misslyckas och därmed ytterligare höja tillgängligheten i anläggningen. 

6. Efterbearbetning (kompletterande slipning) görs på de detaljer där gripdonet sitter i vägen 
för slipverktyget. Detta är speciellt utmärkande på produkter där gripningen sker i borrade 
hål i detaljen. Genom rätt utformning på gripdonet går det att minimera de ytor där 
slipning ej kan ske i anläggningen. I vissa fall kan hålen i detaljen vara placerade på ytor 
som är dolda efter monteringen och då är slipning inte aktuell. 

Är anläggningen lönsam? 
En avgörande faktor för om företag kommer att investera i en liknande utrustning är om det 
går att visa att den är ekonomiskt lönsam. Att ge ett generellt svar är omöjligt då detta är 
beroende på vilka förutsättningar som gäller i det enskilda fallet och vilka produkter man 
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ämnar lägga i anläggningen. För att ge ett riktvärde på den ekonomiska potentialen har vi 
gjort en investeringsbedömning. Denna baserar sig på två av de produkter som provkördes i 
anläggningen. Utmärkande för dessa produkter är att de är relativt komplicerade i sin 
geometri och har en manuell sliparbetstid på mellan 7 och 9 minuter. I investeringsbedöm
ningen utgår vi ifrån att anläggningen beläggs helt med dessa två produkter. Se bilaga 1. En 
känslighetsanalys utfördes också på investeringsbedömningen för att se var gränsen för 
lönsamhet kunde tänkas ligga. Kriteriet för lönsamhet i denna bedömning är när man erhåller 
ett positivt nuvärde på investeringen. 

Resultatet av investeringsbedömningen kan sammanfattas i att investeringen är lönsam under 
förutsättning att tillgängligheten hålls på den nivå, som man har kalkylerat med. Genom att 
låta anläggningen vara i drift fler timmar per dygn har man större möjligheter t i l l lönsamhet. 
Då kan man också tillåta en lägre tillgänglighet. Detta innebär också att om tillgängligheten 
hålls hög och man ökar antalet driftstimmar, så ökar också lönsamheten. 

Arbetstid/dag (h) 

24 

Lönsamhet (positivt nuvärde 
av investeringen) 

20 i 

16 

12 i 

8 
4 

O Tillgänglighet (%) 

20 40 60 80 100 

Det fyllda området visar under vilka förhållanden anläggningen är lönsam. Exempel: Vid 
åtta timmars arbetstid per dag går gränsen för lönsamhet vid en tillgänglighet på knappt 70 
procent. Vid 12 timmars arbetsdag ligger brytpunkten vid ca 50 procents tillgänglighet. 

Det är mer ekonomiskt fördelaktigt att belägga anläggningen med komplicerade detaljer med 
lång manuell sliptid. Detta beror på att roboten behöver mer tid än människan för att hämta 
och lämna detaljer. Detta kompenseras med att sliptiden på komplicerade produkter är kortare 
i anläggningen. 

Lär av våra erfarenheter 
Resultatet av en investering i en robotanläggning påverkas i allra högsta grad av om någon i 
projektgruppen har erfarenhet av avancerade system eller anläggningar. Och det bör vara 
erfarenheter redan från projekteringsstadiet och framåt. Arbetet med denna robotcell på 
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Trätek har givit oss en hel del värdefull erfarenhet om projektering, installation, idrifttagande 
och drift. Nedan följer några tips och råd baserade på dessa erfarenheter. V i ställer gärna upp 
med vår kunskap när ni skall genomföra en avancerad investering. 

/ En väl genomförd projektering betalar igen sig många gånger om i form av mindre 
problem i anläggningen. 

/ I samband med projekteringen är en känslighetsanalys nyttig. I analysen försöker man 
förutse alla saker som kan gå fel. Sedan uppskattar man sannolikheten för att felet uppstår 
(ge sannolikheten en siffra mellan 1 och 5) och även vilka konsekvenser felet skulle 
medföra (ge konsekvensen en siffra mellan 1 och 5). Genom att muhiplicera 
sannolikheten och konsekvensen får man ett tal på hur allvariig risken är, j u högre siffra, 
desto allvarligare fel. Detta arbetssätt innebär att man kan förutse risker och vara beredd 
på alternativa handlingsplaner om något inträffar. I sannolikhetskalkylen skall man ta med 
så mycket som man kan komma på, smått som stort. 

/ Ställ krav på de produkter som skall behandlas i anläggningen när det gäller 
måttnoggrannhet och geometrisk form. Vid framtagning av nya produkter är det en fördel 
om någon som känner produktionen väl är med. Kanske går det att anpassa design och 
konstruktion så att produktionen av detaljen blir enklare. 

/ Låt den blivande operatören/operatörerna ha insyn i projekteringen av anläggningen. 
Operatören bör även vara med vid installation, provkörningar, programmering etc. 

/ Ställ krav på funktion och leveranstider vid köp av utrustning. 

/ Se t i l l att fler än en person kan anläggningen. Driften i anläggningen blir då inte helt 
beroende av en enda person. 

/ Styrda spjäll vid varje maskin innebär litet luftbehov. 

/ Se t i l l att utsug finns vid alla bearbetningspunkter redan från början. Dels säkras kvaliteten 
på produkten, dels slipper man extra kostnader för konstruktioner i efterhand. 

/ Var noggrann med personsäkerheten i anläggningen. System för personsäkerhet far inte 
hindra produktionen eller upplevas som ett hinder. Risken är då att systemet kringgås på 
ett eller annat sätt. Kontrollera hur anläggningen (eller komponenter i anläggningen) skall 
CE-märkas. 

/ Var uppmärksam på arbetssätt och arbetsställningar för operatören. Detta är viktigt vid 
framtagning av t ex magasin (hur skall laddning ske) och anläggningens layout. 

/ Försäkra utrustningen. Sker transporter av utrustning i företagets regi är det viktigt att 
även försäkra både själva transporten och trucklyftet. 
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/ Låt behörig personal utföra känsliga installationer som t ex el. Risken är annars att 
anläggningen blir underkänd med justeringar som följd. 

/ Placera kringutrustningen runt roboten på ett sådant sätt att roboten far ett bra 
rörelsemönster. Detta innebär att roboten skall klara viktiga rörelser med så få rörelseaxlar 
som möjligt. Robotleverantören kan ge råd om detta. 

/ Experimentera med slipbandens grovlekar i anläggningen. Experimentera t i l l exempel 
med ett borstputshjul, som är ett mycket flexibelt och mångsidigt slipverktyg. Genom att 
variera slipband och varvtal (periferihastighet) kan man i vissa fall klara en hel trädetaljs 
slipning på detta verktyg. 

Mer att läsa 
Styrning av kontakttryck mellan arbetsstycke och verktyg vid automatisk slipning, Jan 
Palmqvist, Trätek 1992. Beställningsnummer: 9207039. 
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D E L 2: TEKNISK BESKRIVNING 

Roboten 

Fabrikat: 
Beteckning: 
Antal axlar: 
Styrsystem: 

Digitala ingångar: 
Digitala utgångar: 
Analoga utgångar: 
Antal TCP (flyttbara 
koordinatsystem): 
Positioneringssystem: 
Programmeringsspråk: 
Programmeringsfunktioner: 

Inbyggd säkerhet: 

Övrigt: 
Rotation runt egen axel: 
Räckvidd: 
Repetemoggrannhet: 
Hanteringskapacitet: 
Spänning: 
Vikt: 
Pris hösten 1992: 

Motoman 
K30WSB 
6 st 
YASNAC ERC (standardminne, 2200 punkter/1200 
instruktioner), version 4.21 
55 st 
35 st 
4 st (2 st standard), ±14 V 

AC-motorer med absolutgivare 
INFORM (dialog via bildskärm) 
Sekvensinstruktioner, aritmetiska instruktioner, 
tidsfordröjningar, logikfunktioner, shiftfiinktioner for 
palletering, mönsterläggning, sökfunktioner etc, 
möjlighet att skapa egna felmeddelanden från t ex 
kringutrustning och få dem visade på skärmen. 
"Död mans grepp" på programmeringsbox (hålldon), 
lägre hastigheter vid programmering, möjlighet att 
definiera en kub i rymden som begränsar robotens 
rörelser, självdiagnostik som ger felmeddelande och 
alarm på skärm, testkörning av program med låst robot. 
PLC-flinktion (s k Ladder) inbyggd i styrskåp 
ca 340 grader (300 grader standard) 
ca 2 m runt om 
± 0,2 mm 
30 kg med bibehållen noggrannhet 
2-fas 220,380,415,440 V 
590 kg 
630 000 kr 

Verktyg 
Samtliga verktyg i bearbetningscellen är flexibla eller följsamma (adaptiva). Detta for att 
säkerställa att rätt slipkraft erhålls över hela detaljen, vilket är en forutsättning for att lyckas 
med automatisk slipning av trädetaljer. Alternativet t i l l adaptiva verktyg är mjukvarustyrda 
system for avkänning av sliptrycket. Motivet for att välja adaptiva verktyg i det här fallet 
avgjordes dels av kostnadema, de]s av komplexiteten. En annan effekt av att använda 
adaptiva verktyg är att programmeringsarbetet forenklas avsevärt. Nedan följer en 
beskrivning av de verktyg som användes i anläggningen. 

Två olika typer av bandslipar togs fram for att uppfylla de krav på adaptivitet som ställdes. 
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De funktionskrav som ställdes på konstruktionen var att mjuka kontaktrullar skulle användas, 
slipbandet skulle ha en stor omslutningsvinkel nmt kontaktrullen och att kontaktrullen skulle 
vara rörlig och återta sitt utgångsläge med hjälp av någon typ av fjäder. 

Dubbel bandslip 
Den dubbla bandslipen konstruerades för att klara av så många varierande detaljer som 
möjligt. Se ritningen "Slipaggregat (Bandslip 1-2)". På maskinen finns tre slipfunktioner. De 
övre kontaktrullama är luftputor som omsluts av ett längre slipband. Principen är att 
luftputans fördelar skall utnyttjas (mjukhet) men att man skall komma ifrån den stora 
nackdelen, nämligen den korta bandlängden (korta perioder mellan bandbyte). Luftputoma 
har olika diametrar (150 och 65 mm) för att klara av detaljer med skiftande geometri. 

Dubbel bandslip. 

De båda nedre kontaktrullarna bildar tillsammans en enhet. Meningen är att man skall kunna 
slipa båda sidorna på en detalj samtidigt genom att föra detaljen mellan kontaktrullama. 
Kontaktrullama är belagda med ett mjukt gummimaterial. 

Samtliga kontaktmllar är rörliga genom att de är upphängda i en fjädrande konstmktion. 
Fjädrarna utgörs av luftcylindrar som kan ställas in på olika fjädertryck. Inställningen görs 
från robotprogrammet, som ger signaler till ventiler på bandslipen. 

Slipbanden på bandslipen drivs av en motor som varvtalsregleras via en frekvensomformare. 
Av- och påslag sköts genom kontaktorer som styrs av utsignaler från robotprogrammet. 

Konstruktionen innebär att båda slipbanden kan styras var för sig när det gäller varvtal, av-
och påslag samt fjädertryck (för att erhålla rätt sliptryck). 
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Tekniska data, dubbel bandslip: 

Bandlängd: 
Bandbredd: 
Antal slippunkter: 
Kontaktrullar: 
Kontaktrullediameter: 
Fjädringstyp: 
Inställningsmöjligheter, 
fjädertryck: 
Omslutningsvinkel, 
kontaktrullar: 
Motorer: 
Kapslingsklass: 
Varvtalsreglering: 

Varvtalsområde: 
Drivrulle, diameter: 
Stomme: 

3000 mm 
150 mm 
3 
2 st luftputor, 2 st gummibelagda 
luftputor, 65 och 150 mm, övriga 100 mm 
luftcylinder på kolvstångsstyming 

2 st olika fjädertryck (lågt, högt) 

ca 180° 
2 st växelströmsmotorer, tre-fas, 2,2 kW (1400 rpm) 
IP55 
Steglöst via fi-ekvensomformare (styrs av analog signal från 
robotprogram) 
O - ca 2800 rpm 
225 mm 
Uppbyggd på aluminiumprofil (fabrikat ITEM) 

Enkel bandslip 
Den andra bandslipen i anläggningen bygger på en helt annan princip när det gäller 
adaptivitet. Se ritningen "Slipaggregat (Bandslip 3)". Bandslipen är balanserad på en axel, 
vilket gör att slipen kan pendla. Pendlingen begränsas av mekaniska stopp och styrs 
kraftmässigt av gasfjädrar. 

Enkel bandslip. 
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Den kraft som åtgår att erhålla en rörelse i verktyget bestäms av gas^ädramas fjäderkonstant 
och fjädrarnas placering på verktyget. Genom att använda ett ställdon går det att flytta 
gåsfjädrarna utefter bandslipens längdaxel. Detta innebär att fjäderkraften kan ändras, 
beroende på hur ställdonet ställs. Ställdonet regleras med hjälp av en analog styrsignal från 
robotprogrammet. 

Tekniska data, enkel bandslip: 

Bandlängd: 
Bandbredd: 
Antal slippunkter: 
Kontaktrullar: 
Kontaktrullediameter: 
Fjädringstyp: 
Inställningsmöj ligheter, 
fjädertryck: 
Omslutningsvinkel, 
kontaktrulle: 
Motorer: 
Kapslingsklass: 
Varvtalsreglering: 

Varvtalsområde: 

Drivrulle, diameter: 
Stomme: 

2000 mm 
75 mm 
1 
1 st gummibelagd 
60 mm 

gasfjädrar med varierbar hävarm 

steglöst via analog signal från robot 

ca 180° 
1 st växelströmsmotor, tre-fas, 1,1 kW (1400 rpm) 
IP55 
Steglöst via frekvensomformare (styrs av analog signal från 
robotprogram) 
O - ca 2800 rpm 
200 mm 
Uppbyggd på aluminiumprofil (fabrikat ITEM), 
^äderspänningsutrustning från standardbandslip 

Flärpar 
I anläggningen finns två slipverktyg som kallas flärp. Se ritningen "Slipaggregat (Flärp 1 & 
2)". Verktyget består av ett antal tätt packade slipband som är fastsatta i centrum av 
verktyget. Vid rotation av verktyget erhålls en relativt kraftig slipning. Avverkningen beror 
ti l l stor del på varvtalet. Verktygen används främst till brytning av kanter eller t i l l formning 
av kantradier. Även slipning av vissa plana ytor kan ske. För att erhålla rätt kantradier 
profileras verktyget så att rätt profil kan erhållas på trädetalj erna. 
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Flärp med åkvagn. 

Eftersom anläggningen skall vara så generell som möjligt och klara detaljer med skiftande 
geometri, används två flärpar med olika verktygsdiametrar. 

Verktyget består, utöver slipdelen (flärpen), av en motor med utgående axel och en åkvagn. 
Vagnen skall anpassa verktyget t i l l de skillnader som kan finnas i detaljemas geometri. Detta 
innebär att när man har träffat spåret i verktyget med detaljen följer verktyget detaljens 
geometri, dvs verktyget justerar sig självt om skillnader skulle finnas från den detalj som 
programmeringen utgår ifrån. För att ha kontroll på var verktyget befinner sig, finns en 
luftcylinder, som ställer verktyget i ett utgångsläge varje gång detaljen lyfts från verktyget. 
Cylindem styrs av en digital utsignal från robotprogrammet. 

Tekniska data Flärp 1 Flärp 2 

Diameter: 
Bandbredd: 
Fjädringstyp: 
Åtkomlighet, 
mnt verktyget: 
Motorer: 

Kapslingsklass: 

lOOnrun 
100 mm 
kullagrad åkvagn 

200 mm 
100 mm 
kullagrad åkvagn 

360° 360° 
Växelströmsmotorer, trefas 
0.5 kW (2800 rpm) 1.1 kW (1400 rpm) 
1P54 IP55 
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Varvtalsreglering: 

Varvtalsområde: 
Stomme: 

Steglöst via frekvensomformare (styrs av analog signal från 
robotprogram) 
O - ca 4800 rpm O - ca 2800 rpm 
Verktygen är placerade på stativ av fyrkantsprofil i stål 

Borstputshjul 
Den enda standardslipmaskinen i anläggningen är borstputshjulet (fabrikat Carstens). Tack 
vare borstama är verktyget tillräckligt flexibelt for att klara de skillnader som kan finnas i 
geometrin hos detaljerna. Hjulets diameter är 225 mm, bredden 150 mm. Det är försett med 
ett slitsat slipband av 120-komsgrovlek. Ett enda varvtal används. Av- och påslag styrs via en 
digital utsignal från robotens styrsystem. 

Borstputshjul. 
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Magasin 
För att anläggningen skall kunna fungera automatiskt under längre perioder måste träämnena 
kunna magasineras i större antal och plockas av roboten. Magasinen måste vara utformade på 
ett sådant sätt att detaljerna fixeras i rätt läge for robotens gripdon. 

Det finns fyra magasin i anläggningen, ett for varje detalj. Alla magasin är s k fallmagasin. 
De laddas ovanifrån med detaljer som sedan faller ner och läggs i kö. Magasinen är 
uppbyggda av aluminiumprofiler (fabrikat ITEM), vilket gör dem lätta i vikt och smidiga att 
bygga om. 

Magasinen för detalj 1 och 2. 
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Magasinen är byggda så att detaljema stöds mot speciella punkter som gör att detaljema 
placeras rätt i förhållande t i l l den programmerade hämtningen av detaljen. 

Varje magasin är uppställt på en ram, som är fastsatt i golvet endast på baksidan av 
magasinet. Fästelementet är ett gångjäm, vilket tillåter en tippning av magasinet om 
gripdonet inte griper detaljen på ett riktigt sätt. En lägesgivare känner av om magasinet lutas 
bakåt och roboten stannar. Funktionen betyder att man säkrar anläggningen, så att inte skador 
på material eller detalj uppstår. 

En kapacitiv givare talar om att det finns detaljer att hämta. 

Varje magasin är även utrustat med en kapacitiv givare, som registrerar om det finns detaljer i 
magasinet eller inte. Denna information utnyttjas i programmeringen. Om ett magasin är tomt 
stannar inte anläggningen, utan fortsätter med nästa detalj i ett annat magasin. Informationen 
erhålls som en digital insignal t i l l robotens styrsystem och går även att använda för att ge ett 
alarm ti l l operatören om att fylla på det tomma magasinet. 

Se även ritningama på följande två sidor. 
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skruv -h mutter 
s tondordförbin dn in q 
universalförbindninq 

7 2 aluprofil 1.260 ITEM40xl6 
6 4 oluprofil 1.168 ITEM40x40 lött 
5 6 aluprofil 1.500 ITEM40x40 lött 
4 2 aluprofil 1.4 JO ITEM40x40 lött 
J detalj / 
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Pos nr Antal Iitel/Benamnmg, beteckning, material, dimension o ö Artikel nr/Referens 
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5 4 oluprofil 1.440 ITEM40x40 lött 
4 2 oluprofil 1.560 ITEM40x16 
3 detali 2 
2 2 oluprofil 1.180 ITEM40x40 lött 
1 2 oluprofil 1.560 ITEM40x16 
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Trätek Ritningsntinimer 
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/ 
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Transportbana 
I anläggningen användes en transportbana for uttransport av de fardigslipade detaljerna. 
Transportbanan är uppbyggd av en fibermatta med orienterade fibrer som vibrerar. Fördelen 
med denna typ av transportbana är att en mycket skonsam transport erhålls, utan risk för slag 
eller tryckmärken på detaljerna. En annan fördel är att det inte finns några rörliga delar (mer 
än vibrationen), vilket utesluter risker for klämskador på operatören. 

Transportbanan matas med enfasspänning 240 V/50 Hz och går att hastighetsreglera med 
vridknappar. Vibratorema (2 stycken) är avsäkrade med glassäkringar på 10 Ampere. 
Transportbanan manövreras (av/på) med hjälp av digitala utsignaler från roboten ti l l en 
kontaktor. Matningshastigheten ställs in manuellt på transportbanan. 

På transportbanan monterades en fotocell. Den indikerar om transportbanan är ful l och om 
den bearbetade detaljen släpper från robotens gripdon. 

Transportbanans ftbermatta vibrerar och förflyttar på så sätt detaljerna till nästa 
bearbetningsmoment. 
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Gripdonsväxlare 
För att möjliggöra slipning av flera olika detaljer utan omställning måste roboten vara 
utmstad med ett gripdonsväxlarsystem. Det gripdonsväxlarsystem som har använts här är av 
fabrikatet Schunk. 

Systemet består av två delar, en hona och en hane. Hanen monteras på roboten och en hona 
monteras på varje enskilt gripdon. Luft- och signalgenomföring sker genom systemet utan att 
separata slangar och kontakter behöver användas. 

Till systemet levereras även hållare för honoma, vilket innebär att ett gripdonsmagasin kan 
placeras inne i robotens räckviddsområde. 

Gripdonsväxlaren är en förutsättning för att kunna slipa olika detaljer utan omställning. 

Tekniska data: 

Fabrikat: 
Beteckning: 

Anslutningar: 

Kapsling: 
Säkerhet: 

Max dragkraft: 
Max böj moment: 
Max torsionsmoment: 

Schunk 
GWK 80 (hane, fästs i robot) 
GWA 80 (hona, fästs på varje enskilt gripdon) 
6 st tryckluftsgenomföringar M5-gänga, 2 st luft-/olje-
genomföringar, 2 st 18-poliga kontakter (max 1 A) 
IP 65 
Inbyggd induktiv givare för kontroll av att underdelen (honan) är på 
plats. 
2500 N 
100 Nm 
200 Nm 
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Max tryckkraft: 
Massa hane: 
Massa hona: 

5000 N 
0,65 kg 
0,40 kg 

Gripdon 
I gripdonen utnyttjas klämkrafter for att fixera detaljen. Detta är möjligt då samtliga 
trädetaljer i anläggningen har hål eller tappar som gör det lämpligt att gripa i eller klämma 
om. Ett gripdon per detalj är nödvändigt pga detaljemas skiftande geometri. 

Gränssnittet mot roboten utgörs av gripdonsväxlarens underdel (hona, se avsnitt om 
gripdons växlare). 

I övrigt är gripdonen manövrerade av tryckluft som styrs av robotens styrsystem via 
utsignaler och ventiler. 

Gripdon för detalj 1 
Gripdonet består av två gripfmgrar som är anpassade ti l l spåret i detaljen som skall slipas. 
Gripfmgramas tjocklek är anpassade ti l l spåret och är spetsiga längst ut för att underlätta att 
"träffa rätt" i spåret. Detta innebär att en viss tolerans kan tillåtas på spårets placering. 

Gripfingrarna är anpassade till spåret i detaljen. 

Gripfmgrarna är placerade i en parallellenhet (fabrikat phd.inc, beteckning PGN 80), vilken 
ger en parallell rörelse. Rörelsen erhålls med hjälp av tryckluft, digital utsignal och ventil. 
Parallellenheten är i sin tur skruvad i underdelen ti l l gripdonsväxlaren via en adapterplatta. 
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Gripdon för detalj 2 
Gripning skall här ske utvändigt om en tapp. Då krävs två parallellenheter (fabrikat phd.inc, 
beteckning 190-95). Dessa är försedda med speciellt utformade gripfingrar, som klämmer om 
vardera tappen på trädetaljen. Parallellenhetema är fastsatta på fyrkantsprofil som i sin tur är 
fastade vid underdelen ti l l gripdonsväxlaren via en adapterplatta. 

Gripdon för detalj 2. 

Gripdon för detalj 3 och 4 
Dessa båda gripdon är uppbyggda på samma sätt, eftersom trädetalj erna 3 och 4 
gripningsmässigt är lika, dock skiljer gripavstånden. I underdelen på gripdonsväxlaren sitter 
en luftcylinder med kolvstångsstyming (fabrikat Bosch, beteckning cylinder 32-25P, 
kolvstångsstyming 32-50 SGL), som sköter rörelsen, via en adapterplatta. 

Gripfingrama består av stift, som är koniska i spetsen för säkrare ingång i hålen på detaljen. 
Stiften är fastade vid fyrkantsprofiler som i sin tur är fastade vid kolvstångsstymingen. 
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Gripdonen för detalj 3 och 4 var uppbyggda enligt samma gripningsprincip. 

Adapterplattor 
AdapteqDlattor krävs då inte hålbilder för skruvförband i gripdonsväxlarens underdel stämmer 
överens med närmast berörd del i gripdonet. 

100 mm 

Exempel på adapterplatta. 
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Trädamm och buller 

Förhindrande av att trädamm sprids 
Ett stort problem vid slipning är det trädamm som bildas. Dammet faller inte genast t i l l 
marken utan svävar i luften. Spridning av dammet sker t i l l hela lokalen. Dessutom fungerar 
många av verktygen som används vid slipning som fläktar och hjälper t i l l att sprida dammet i 
lokalen. 

Huvar 
Anläggningen har utrustats med ett antal punktutsug (huvar) for att kunna samla upp dammet 
vid källan. Varje bandslip är utrustad med en huv vid varje slippunkt. Huvamas placering är 
gjorda med tanke på åtkomligheten. I princip kan man placera huvarna på två olika sätt: 

1. I bandets rotationsriktning (tvärs över bandet) 
Huven är placerad så nära bandet som det är möjligt och är utformad for att ge höga 
lufthastigheter (liten spalt) men också motverka att damm följer med bandet i 
rotationsriktningen. Detta möjliggörs genom att det finns två sugspalter. Turbulens uppstår 
efter den första sugspalten, vilket leder t i l l att dammet rycks loss från bandet. Den andra 
sugspalten tar således hand om detta damm. Se fotot på sidan 10. 

2. Vid sidan av bandet 
När huven placeras vid sidan av bandet formås dammpartiklama att ändra riktning och fångas 
upp av luftflödet. 

Här sitter huven vid sidan av bandet. Vingarna hindrar luft att komma intill från oönskat 
håll. 
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Lösningen fungerar mycket tillfredsställande förutsatt att bandhastighetema kan hållas nere. 
Dessa huvar är också försedda med "vingar" för att hindra att luft sugs in från annat håll än 
där dammet produceras. Notera att det ur strömningssynpunkt är nödvändigt att ha mjuka 
(runda) inlopp i spalten. 

För de cylindriska verktygen har speciella huvar tagits fram. Utöver fimktionskraven är 
åtkomligheten runt verktyget viktig här. Resultatet har blivit en huv placerad axiellt bakom 
verktyget. Denna lösning innebär att dammpartikeln måste förmås att ändra riktning från 
kastriktningsbanan in i sugspalten. Detta är möjligt eftersom partikeln mycket snabbt tappar 
fart. 

Huvarna hindrar inte robotens rörelse. 

Försök har visat att dammpartikelns fart avtar avsevärt en kort sträcka (3-5 cm) från 
avskiljningstillfallet (verktygets periferi). En sugspalt som går runt hela verktyget fångar upp 
partiklarna. För att erhålla en jämn lufthastighet i sugspalten, runt hela verktyget, måste 
huven förses med en suglåda bakom sugspalten. Suglådans uppgift är att fördela undertrycket 
jämnt i hela sugspalten. 

Huvarna i anläggningen ansluts t i l l det centrala spåntransportsystemet. 
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gren till dubbel bandslip gren till övriga maskins 

spjäll 

n — n 
4 st huvar till bandslip 2 

huv, band- huv,barst-
slip 3 putshjul 

Varje förgrening t i l l slipverktygen är försedd med ett spjäll som öppnas då verktyget är igång. 
Fördelama med spjällen är att mindre luftmängder behövs och att kapaciteten i systemet 
utnyttjas där slipningen sker. Sista biten mellan spjället och anslutningsstosen på spånhuven 
är sammanbunden med slang. Finns ingen rörelse i spånhuven används en speciell slang som 
i princip är slät på insidan för att undvika förluster. Finns det en rörlighet i huven måste en 
mer flexibel slang användas trots att nackdelar finns när det gäller förluster. 

Varje huv styrs av ett spjäll som i sin tur styrs av utsignaier från robotens styrsystem. 
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Buller 
Buller uppstår från ett antal olika källor i anläggningen. Den största källan t i l l buller är dock 
spåntransportsystemet. Anläggningen är därför försedd med golv över rörsystemet i 
anläggningen. Rören är isolerade från golvet och inbäddade i fiberull för att undvika 
stomljud. 

Tekniska data, spåntransportsystem: 

Rördimension: 

Lufthastighet: 

130 mm til l systemets knutpunkt. Vid anslutning ti l l maskinema 
minskades dimensionerna ti l l 100 mm, på någon 80 mm. 

I huvudkanalen var hastigheten 18 m/s med ett spjäll öppet. 
I sugspalten var hastigheten i genomsnitt 20 m/s och 
periferihastigheten på verktygen låg mellan 4 och 10 m/s, beroende 
på vilket verktyg som användes. 
Vid den dubbla bandslipen var hastighetema i sugspaltema ca 25 
m/s. 
Vid den enkla bandslipen var hastigheten något lägre, 18 m/s 
beroende på att slipen placerades långt från spjället samt kopplades 
ti l l samma anslutning som borstputshjulet. 

Uppmätta lufthastigheter vid olika varianter på spjällning: 

Mätförhållande Mätpunkt Lufthastighet 

Utan förminskning på anslutningen; 
spjäll 1 och 2 öppna 

B 24 m/s 

Med förminskning på anslutningen; 
spjäll 1 och 2 öppna 

B 14 m/s 

Utan förminskning på anslutningen; 
spjäll 1 stängt 

B 32 m/s 

Med förminskning på anslutaingen; 
spjäll 1 stängt 

B 18 m/s 

Med slang ansluten till spjäll 1 och med förminskning 
på spjäll 2; spjäll 1 och 2 öppna 

A 13 m/s 

Med slang ansluten ti l l spjäll 1 och utan förminskning 
på spjäll 2; spjäll 1 och 2 öppna 

A 9 m/s 

Med slang ansluten ti l l spjäll 1; spjäll 2 stängt A 16 m/s 
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Styrsystem för hela anläggningen 
Robotens styrsystem ligger t i l l grund for all styming av anläggningen. Styrsystemet är väl 
utvecklat och klarar av digital ut- och insignalshantering och ger möjligheter att använda 
analoga signaler. 

Digitala utsignaler 
Dessa signaler används for att 
styra utrustning i anläggningen. 
Genom att sätta en utgång, kan 
man styra elektroniska kompo
nenter (ge utgången värdet I , 
vilket motsvaras av en likspänning 
på 24 V). En strömbrytare (kon-
taktor) kan t ex påverkas for att 
sätta på eller stänga av maskinen. 
Det finns 35 tillgängliga digitala 
utsignaler, 0/24 V. 

Digitala insignaler 
Signalema används for att fa infor
mation om systemet t i l l robotens 
styrsystem. Det finns 55 tillgäng
liga insignaler, 0/24 V. Typiska 
ändamål är: 

Information t i l l systemet om 
att en knapptryckning har 
skett, t ex begäran om 
produktionsstopp 

• Kontroll att detaljer finns i 
magasin (från kapacitiv 
givare) 

• Information om att transportbanan är f i i l l (fotocell) 

Informationen erhålls t i l l systemet som en etta eller nolla, det vil l säga man kan endast fa svar 
på ja- eller nej-frågor. 

Analoga utsignaler 
Analoga signaler utayttjas t i l l att ange värden eller storlekar for vissa funktioner i 
anläggningen. Ti l l skillnad från de digitala utsignalema, kan man steglöst ange ett värde. 
Detta umyttjas for att styra varvtalen på slipmaskinema via frekvensomvandlare och för att 
göra inställningar av fjäderkrafter hos vissa verktyg via ett ställdon. Det finns fyra 
tillgängliga analoga utsignaler, ± 14 V. 

Förutom robotens styrsystem finns även ett komponentskåp for styming av slipmaskinema 
(maskinskåp) och ett skåp for personsäkerheten. Diverse styrkomponenter finns även 
utplacerade i anläggningen. 
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Maskinskåp 
I maskinskåpet finns utrustning för styrning av maskiner, transportbana och spjäll t i l l 
spånhuvama. Komponenter som används är: 

• 2 st frekvensomvandlare för styrning av varvtal. 
• Kontaktorer för av- och påslag av maskiner och öppning och stängning av spjäll. 
• Motorskydd skyddar maskiner vid för höga strömmar. 

Tranformator 220/24 V för spänningsmatning av vissa komponenter. 

Maskinskåpet matas med trefasspänning från nätet. Alla slipmaskiner spänningssätts alltså 
från maskinskåpet. 

Skåp för personsäkerhet 
Skåpet innehåller komponenter som övervakar anläggningen gällande personsäkerhets-
detaljer. Informationen ti l l exempel vid öppning av en grind och intryckning av nöd-
stoppsknappar går t i l l skåpet. Komponentema i skåpet är säkerhetsklassade, vilket innebär att 
eventuella fel i komponenten inte far orsaka personskada. Systemet kallas "dubblerad 
övervakning och kontroll" och innebär i princip att varje komponent består av dubbla reläer 
som övervakar varandra. Personsäkerhetssystemet bryter all utrustning då det aktiveras. 
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Säkerhetssystem 

Styrsystem, robot 

Styrskåp, maskiner 

Maskiner Robot 

Säkerhetssystemet är överordnat all annan styrning, vilket innebär att samtlig utrustning 
bryts då säkerhetssystemet aktiveras. 

SSSS 
SiS9! • • I l 

Härifrån övervakas anläggningens säkerhetssystem. 
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Personsäkerhetssystem 
Personsäkerhetssystem skall utföras enligt riktlinjer från Arbetarskyddsstyrelsen. Riktlinjerna 
ger inte helt klara besked för hur systemen skall vara uppbyggda. Generellt kan man säga att 
säkerhetssystem måste vara uppbyggda av mekaniska komponenter och dubbelt säkrade (går 
en komponent sönder skall en annan larma). Mjukvarumässiga säkerhetsfiinktioner är inte 
godkända. 

Ett säkerhetssystem skall även vara uppbyggt så att det inte hindrar operatören. Risken är 
annars att systemet kopplas ur och inte används. Personsäkerhetssystemet som används i 
anläggningen bygger på olika sätt att stoppa anläggningen. Det har nämligen visat sig att 
olyckor t i l l stor del orsakas när anläggningen är svår att återstarta efter t ex ett nödstopp. Man 
drar sig in i det längsta för att trycka på nödstoppet. 

Flera stoppnivåer 
På anläggningen finns tre stoppnivåer: 

Produktionsstopp: Roboten stannar i ett, ur bearbetningssynpunkt, gynnsamt läge. 
Dessa "lägen" bestäms när man programmerar och är alltså ett 
mjukvarustyrt stopp. Operatören förhindras att gå in i 
bearbetningscellen av skyddsgården. Önskar man beträda cellen 
efter ett produktionsstopp, inträder skyddsstopp när man öppnar en 
dörr. 

Skyddsstopp: Vid skyddsstopp bryts elförsörjningen ti l l roboten och ti l l samtliga 
maskiner i samma ögonblick stoppet aktiveras. Däremot förändras 
inte statusen i anläggningen, dvs I/O-signaler, givarsignaler etc 
förblir desamma. Återstarten blir enkel, men eventuellt måste 
detaljen kasseras om stoppet skedde mitt i en bearbetning. 
Skyddsstoppet aktiveras då grindar in i anläggningen öppnas. 
Skyddsstoppet används vid arbeten inne i bearbetningscellen (vid t 
ex verktygsbyte och justeringar). Normalt sett föregås ett 
skyddsstopp av ett produktionsstopp. 

Nödstopp: Nödstoppet aktiveras och träder i kraft då någon av 
nödstoppsknappama trycks in. A l l strömförsörjning bryts och det 
blir vanligtvis komplicerat att återstarta anläggningen. Nödstoppet 
används i första hand vid akut fara för personal eller utrustaing. 

Mekaniskt styrt 
(dubblerad 
säkerhet) 

Risk för att 
detalj måste 
kasseras 

Lätt återstart 
av 
anläggningen 

Används vid 

Produktionsstopp X Inspektion 

Skyddsstopp X X X Snabbstopp 

Nödstopp X X Akut fara 
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Omgärdande staket och grindar 
Hela anläggningen byggs in med skyddande staket. I vårt fall var höjden 240 cm. Tillträde t i l l 
anläggningen kan ske genom två grindar, den ena används till service, den andra t i l l 
påfyllning av magasin. Magasinen och ett mindre staket bildar ett avgränsat område inne i 
bearbetningscellen, vilket gör det möjligt att fylla på magasinen under drift. Eftersom man 
förhindras att gå in i bearbetningsområdet, bibehålls personsäkerheten. På roboten finns ett 
system, som känner av i vilken sektor roboten befinner sig. Man kan därför tillåta inpassage 
till magasinen då roboten befinner sig på ett annat ställe. Kommer roboten in i sektorn där 
magasinen befinner sig samtidigt som grinden är öppen (=någon befinner sig vid magasinen), 
inträder skyddsstopp. Sektorn känns av genom att en styrskena, som är fastmonterad på 
roboten, påverkar en givare. Påverkas givaren befinner sig roboten i sektom framför 
magasinen. 

På roboten finns en styrskena och en givare, som känner av om roboten finns inom en sektor 
som inte medger att någon finns innanför staketet. 

Hålldon 
Vid vissa tillfallen är det nödvändigt att befinna sig inne i cellen samtidigt som roboten rör 
sig (vid kontroll av program, vid programmering etc). Säkerheten upprätthålls då genom ett 
så kallat hålldon. Hålldonet består av en knapp eller ett handtag, som måste hållas intryckt i 
ett mellanläge vid vistelse inne i cellen. Härigenom reglas skyddsfunktionen i grinden och det 
är möjligt att passera in i cellen. Skulle knappen släppas eller tryckas i botten på grund av 
fara, inträder skyddsstopp. 

Signalsystem 
I cellen finns också ett signalsystem, som beskriver statusen i cellen, d v s vad som pågår. 
Signalema är uppbyggda med samma färger som trafikljus, rött - gult - grönt. Grönt sken 
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innebär att anläggningen är i drift och att allt fungerar. Guh sken indikerar att ett 
felmeddelande finns på skärmen (t ex att detaljerna är slut i ett magasin). Rött sken innebär 
att ett skydds- eller nödstopp är aktiverat och att någon kan befinna sig i cellen. Återstart får 
inte ske innan man är säker på att inte någon befinner sig inne i cellen. Färger och funktioner 
kan byggas upp efter egna önskemål. 

Processövervakning 
Vid sidan av systemen for personsäkerhet är anläggningen utmstad med ett antal system som 
övervakar själva processen. Detta är viktigt då man tänker sig att anläggningen skall kunna 
köras med begränsad bemanning. Övervakningen är också ett stöd for operatören vid 
anläggningen. 

Nedan följer en beskrivning av typiska problem som kan orsaka problem vid automatisk drift 
och hur de är övervakade i anläggningen. 

HÄNDELSE KAN ORSAKA SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING 

Gripning sker 
ej korrekt 

Skada på detalj magasin, 
gripdon och eventuellt 
robot 

Magasin tillåts tippa bakåt vid felgrepp 
(fastade i bakkant med gångjärn), en 
lägesgivare påverkas och roboten ställs i 
pausläge 

Detalj sitter 
fast i gripdon 
vid lämning på 
transportbana 

Skador på gripdon, 
transportbana, robot och 
gripdonsmagasin 

Transportbanan utmstad med fotocell som 
läser av om detaljen placeras på banan eller 
inte. Vid fel stoppas roboten. 

Transportbana 
fiill 

Skador på gripdon, 
transportbana, robot 

Fotocell på transportbana stoppar roboten 
om transportbanan är ftill. 

Inga trädetaljer 
i magasinen 

Verktygsskador, 
slipbandsskador, 
tidsförlust 

Kapacitiva givare på magasin, larm ti l l 
operatör (ljussignal, meddelande på skärm). 
Programmet fortsätter med nästa detaljtyp. 

45 



En fotocell på transportbanan "känner av" om detaljer finns på banan. 

En kapacitiv givare kontrollerar om det finns detaljer i magasinet. 
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En lägesgivare vid varje magasin kontrollerar att gripningen av detaljerna sker korrekt. 

Ett annat orosmoment eller risktillfälle för haveri är när anläggningen skall startas p g a att 
systemet inte vet vilken status som råder. Med andra ord vet inte systemet hur det såg ut när 
det stannades. För att säkra starten finns följande system: 

FUNKTION FÖRKLARING EFFEKT 

Minneslagring av 
utgångsstatus 

De digitala och analoga 
utgångarna behåller sina 
värden. 

Start sker från det läge som 
rådde när anläggningen 
stoppades. 

Huvudprogram och 
underprogram återställer 
signalstatus innan varje 
moment 

Innan ett moment påbörjas 
sätts alla signaler till sitt 
utgångsläge. 

Säkerhet om ovanstående 
går fel eller omställning 
gjorts manuellt. 

Variabeltilldelning för 
gripdonskontroll 

Systemet vet hela tiden vilket 
gripdon som finns i roboten. 

Effektivt sätt att undvika 
haveri vid gripdonsbyte. 

Induktiva givare i gripdon Kontroll om gripdon finns i 
robotarmen eller inte. 

Ger möjlighet att kontrollera 
att gripdonen släpper som 
de skall och att gridons-
växling skett på riktigt sätt. 

Skyddsstopp vid 
tryckluftsfall 

Skyddsstoppet aktiveras då 
tryckluften försvinner eller 
om den inte är påsatt. 

Skyddar mot haveri, 
speciellt vid gripdonsbyte 
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Anläggningen har ingen kontroll över verktygshaverier. Om ett slipband skulle gå av finns 
det alltså ingen funktion som larmar om detta. Skadeverkningama på utrustningen är 
minimala, men man kanske råkar ut för tidsödande omkörning av de detaljer som har 
bearbetats på det trasiga verktyget. Det är dock enkelt att kontrollera bandbrott på 
bandslipmaskiner. Man kan dels använda sig av lägesgivare, som känner av att bandet finns 
där det ska, dels kan man utnyttja fotoceller. 

Program 
Hela anläggningen styrs av robotens styrsystem. Det innebär att all signalhantering sköts 
genom det program som programmeraren/operatören skapar. 

Programstrukturen är uppdelad i tre nivåer, huvudprogram och underprogram i två nivåer. 

Huvudprogram 
Huvudprogrammet är uppbyggt så att alla möjliga kombinationer av körningar skall klaras av. 
Programmet innehåller enbart kontrollfunktioner, ledtext, villkorshopp, logik och inkallande 
av underprogram. Robotens programmerade rörelser saknas på denna nivå. 

Underprogram nivå 1 
Underprogrammen i derma nivå innehåller inte heller några programmerade rörelser. 
Programmen består av hopp till underprogram och viss variabelhantering som härrör sig t i l l 
den trädetalj som programmet är knutet t i l l . Det finns ett program för varje detalj. I detta fall 
fyra program kallade DETALJ 1, DETALJ 2 osv. 

Underprogram nivå 2 
Dessa program består av de programmerade rörelsema roboten skall utföra samt styrning av 
utgångar, kontroll av ingångar etc. Inlagrat finns ett antal punkter i rymden som roboten skall 
röra sig utefter. Information finns även hur roboten skall röra sig mellan punkterna (t ex 
linjärt eller cirkulärt) och med vilken hastighet. Det finns ett underprogram av denna typ för 
varje slipmoment. 

Genom att utnyttja underprogram kan man utan stora ansträngningar "komponera om" 
bearbetningen för en detalj. Man anger bara i underprogrammet i nivå 1 vilken bearbeming 
som skall ske genom att lägga t i l l eller ta bort ett hopp till ett underprogram i nivå 2. 

HLVL'DHRG2 

D E T A L J 1 D E T A L J 2 DI-TALJ3 DETALJ4 

D E T A L J I 
MASKIN-I 

DETALJ I 
MASKIN-2 

D E T A U l 
MASKIN-n 

D E T A U 2 
MASKIN- I 

D E T A U 2 
MASKIN-2 

D E T A U 2 
MASKIN-n 

D E T A U 3 
MASKJN-1 

D E T A U 3 
MASKlN-2 

D E T A U 3 
MASKIN-n 

DETALJ4 
MASKIN-1 

DETALJ4 
MASKIN-2 

D E T A U 4 
MASKIN-n 

Programstruktur: De olika nivåerna för programmen. 
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Räknefunktioner 
För att kunna hålla reda på antalet detaljer som skall bearbetas i anläggningen måste variabler 
och räknefunktioner användas. I styrsystemet finns ett antal variabler att välja mellan. I 
anläggningen valdes s k I-variabler (Integer=heltal). Til l exempel valdes I-variabel nr 1 ( I I ) 
for att beskriva hur många detaljer som skall bearbetas av detalj 1,12 hur många av detalj 2 
osv. Efter varje utförd bearbeming räknas variabeln ner med ett steg (t ex DEC Il=decrease 
variabel I I ) . På detta sätt kan operatören, innan anläggningen körs igång, bestämma hur 
många av varje detalj som skall bearbetas. 

För att hålla reda på vilket gripdon som finns i roboten har en annan I-variabel utnyttjats (i 
vårt fall I-variabel nr 10). Hanteringen av gripdon styrs av huvudprogrammet. Det är viktigt 
att systemet hela tiden vet vilket gripdon som finns i roboten för att kunna hantera byte av 
gripdon mellan de olika detaljerna. Variabeln används genom att den sätts t i l l O, 1, 2, 3 eller 
4. Är variabeln = O finns inget gripdon i roboten, 1 betyder att gripdon för detalj 1 finns i 
roboten, 2 betyder att gripdon för detalj 2 finns i roboten osv. 

På följande sidor beskrivs i ett blockschema hur programmen är uppbyggda.. 
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E X E M P E L PÅ I N V E S T E R I N G S K A L K Y L FÖR EN 
ROBOTAPPLIKATION 

BILAGA 

INVESTERINGSKOSTNAD 
1. Upphandlingskostnader (1993 års priser) 

Robot K30WSB inkl säkerhetsumisUiing 
Transportbana Soft-Matic 
Styrutrustning fbr slipmaskiner 
Elmotor till flärp 
Slipmaskiner, flärpar 
Bandslipar 
Slipverktyg, standard (borstputshjul) 
Magasin, aluminiumprofil 
Gripdon, tillverkning 
Styrutrustning till gripdon 
Utrustning till gripdon 
Spånhuvar inkl installation 
Frakter 
Diverse 
Summa 
Utbildning 
Projektering 

775 000 
22 000 
31 000 
3000 

19 200 
135 000 
10 000 
8 000 

18 000 
3 400 

12 500 
40 000 

4 000 
25 000 

25 000 
150 000 

1 106 100 kr 

2. Installationskostnader 
Maskininstallationer 
Elinstallationer 

25 000 
15 000 

3. Inkömingskostnader 

Årlig kapitalkostnad 

Programmering 
Summa investeringskostnader 

30 000 

Ekonomisk livslängd: 5 år 
Kalkylränta: 15 % 
Restvärde efter 5 år: 100 000 kr 
Årlig genomsnittlig kapitalkostnad (annuitet) 

1 351 100 kr 

388 200 kr 

DRIFTSKOSTNADER 
1. Direkta kostnader 

Operatörslön (50%) + hantering 
Verktyg + förbrukningsmaterial 
Energi 
Försäkring 
övrigt 

125 000 
20 000 
10 000 
3 500 
5 000 

2. Indirekta kostnader 
Planering och styrning 
Lokalkostnader 
Underhåll serviceavtal 
Modifiering 
övrigt 
Summa driftskostnader 

15 000 
10 000 
15 000 
20 000 

5 000 
228 500 kr 



INBESPARADE KOSTNADER JÄMFÖRT MED MANUELL SLIPNING 

Exempel: Robotcellen beläggs helt med detalj 1 och detalj 3 (två av provdetaljerna hftmtade från 
industrin som körts i cellen). 

Kapacitet i robotcellen: 
Halva tiden slipas Detalj 1 och halva tiden Detalj 3 
Tillgänglig produktionstid 12 h / dag och 220 dagar / år ger totalt 2 640 h / år 
80 % genomsnittlig tillgänglighet ger 2 112 h / år eller 1 056 h / år och detalj i värdefull tid 

Detalj 1: 30 st / h medför 31 680 s t / å r 
Detalj 2: 13 st / h medför 13 730 st / år 

Kostnad vid manuell slipning (lön och omkostnader): 
Detalj 1: Tidsåtgången är cirka 7 min / detalj 

Inklusive pålägg blir den totala slipkostnaden 33,25 kr / detalj 
Med halverat omkostnadspålägg blir den inbesparade kostnaden 23,80 kr / detalj 

Detalj 3: Tidsåtgången är cirka 9,5 min / detalj 
Inklusive pålägg blir den totala slipkostnaden 44,50 kr /detalj 
Med halverat omkostnadspålägg blir den inbesparade kostnaden 32,30 kr / detalj 

Omkostnadspåläggen halveras pga att de innehåller kostnader som måste täckas även 
efter en investering för robotslipning. 

Inbesparad kostnad: 
Detalj 1: 31 680 st å 23,80 kr medför en inbesparing på 754 000 kr / år 
Detalj 3: 13 730 st é 32,30 kr medför en inbesparing på 443 000 kr / år 

Årlig kostnadsminskning 1 197 000 kr 

KANSLIGHETSANALYS 
Alt. 1: Antag att tillgängligheten blir 50 % i stället för 80 %. 

Antalet värdefulla timmar minskar då till 660 h per detalj och år. 

Kapacitet detalj 1: 30 st / h medför 19 800 st / år 
Kapacitet detalj 3: 13 st / h medför 8 580 st / år 

Total kostnadsminskning detalj 1: 19 800 st å 23,80 kr medför 471 000 kr / år 
Total kostnadsminskning detalj 3: 8 580 st å 32,30 kr medför 277 000 kr / år 

Total årlig kostnadsminskning enligt alt 1 748 000 kr / år 

AU. 2. Antag att kostnadsminskningen enbart består av minskade personalkostnader. 
Arbetskraftskostnaden antas vara 120 kr / h för båda detaljerna. 

Detalj 1: Manuell slipkostnad 14 kr / detalj 
Detalj 3: Manuell slipkostnad 19 kr / detalj 

Total kostnadsminskning detalj 1: 31 680 st å 14 kr medför 444 000 kr / år 
Total kostnadsminskning detalj 3: 13 730 st å 19 kr medför 261 000 kr / år 

Total årlig kostnadsminskning enligt alt 2 705 000 kr / år 



RESULTAT (12 timmars produktion per dag) 

Huvudalternativet (12 timmars produktion per dag, tillgftnglighet 80%) 
Nuvärde: 1 945 200 kr 
Årligt resultat (annuitet): 580 300 kr 
Återbetalningstid utan ränta 1,4 år 
Återt)etalningstid med ränta 1,7 år 

Kalkylen visar alltså att en investering skulle vara mycket lönsam med 
de här förutsättningarna. 

Alternativ 1 (Antag att tillgängligheten blir SO % i stället f5r 80 %) 
Nuvärde: 440 100 kr 
Årligt resultat (annuitet): 131 300 kr 
Åteibetalningstid utan ränta 2,6 år 
Återbetalningstid med ränta 3,5 år 

Även vid en halvering av tillgängligheten i roboten skulle alltså investeringen 
vara lönsam om övriga förutsättningar gäller. 

Alternativ 2 (Antag att kostnadsminskningen enbart består av minskade personalkostnader.) 
Nuvärde: 295 900 kr 
Årligt resultat (annuitet): 88 300 kr 
Återt)etalningstid utan ränta 2,8 år 
Återl)etalningstid med ränta 4,0 år 

Förutsatt att de manuella tiderna stämmer och att tillgängligheten i roboten 
kan hållas vid 80 %, skulle enbart de minskade personalkostnaderna motivera en investering. 

RESULTAT ENSKIFTSKÖRNING (total tid 9 timmar inkl. raster och lunch) 

Huvudalternativet (12 timmars produktion per dag, tillgänglighet 80%) 
Nuvärde: 943 100 kr 
Årligt resultat (annuitet): 281 300 kr 
Återt)etalningstid utan ränta 2,0 år 
Återbetalningstid med ränta 2,6 år 
Lönsam 

Alternativ 1 (Antag att tillgängligheten blir 50 % i stället fOr 80 %) 
Nuvärde: -185 860 kr 
Årligt resultat (annuitet): -55 400 kr 
Återt>etalningstid utan ränta 4,1 år 
Återbetalningstid med ränta 6,8 år 
Ej lönsam 

Alternativ 2 (Antag att kostnadsminskningen enbart består av minskade personalkostnader.) 
Nuvärde: -296 500 kr 
Årligt resultat (annuitet): -88 500 kr 
Återt)etalningstid utan ränta 4,5 år 
Återbetalningstid med ränta 8,1 år 
Ej lönsam 
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