
9207039 

IMIPIPCDISTr 

Jan Palmqvist 

Styrning av kontakttryck 
mellan arbetsstycke och verk 
tyg vid automatisk slipning 

Trätek 
I N S T I T U T E T FOR T R A T F . K N I S K F O R S K N I N G 



Jan Palmqvist 

Styrning av kontakttryck mellan arbetsstycke och verktyg vid automatisk slipning 

Trätek, Rapport P 9207039 

ISSN 1102-1071 
ISRN TRÄTEK-R-92/039--SE 

Nyckelord 

automation 
process control 
remote control 
robots 
sanding 

Jönköping ju l i 1992 



Rapporter f rån Trälek — Institutet för träteknisk 
forskning — är kompletta sammanställningar av 
forskningsresultat eller översikter, utvecklingar 
och studier. Publicerade rapporter betecknas med 
1 eller P och numreras tillsammans med alla ut
gåvor från Trätek i löpande föl jd. 

Citat tillätes om källan anges. 

Reports issued by the Swedish Instituie for Wood 
Technology Research comprise complete accounts 

for research results, or summaries, surveys and 
studies. Published reports bear the designation I or 
P and are numbered in consecutive order together 
with all the other publications from the Institute. 

Extracts from the text may be reproduced provided 
the source is ack no wledged. 

Trätek — Institutet för träteknisk forskning — be
t jänar de fem industrigrenarna sågverk, trämanu
faktur (snickeri-, trähus-, möbel- och övrig trä-
bearbetande industri), träfiberskivor, spånskivor 
och plywood. Ett avtal om forskning och utveck
ling mellan industrin och Nuiek utgör grunden för 
verksamheten som utförs med egna, samverkande 
och externa resurser. Trätek har forskningsenhe
ter, förutom i Stockholm, även i Jönköping och 
Skellefteå. 

The Swedish Institute for Wood Technology Re
search serves the five branches of the industry: 
sawmills, manufacturing (joinery, wooden hous
es, furniture and other woodworking plants), fibre 
board, particle board and plywood. A research 
and development agreement between the industry 
and the Swedish National Board for Industrial and 
Technical Development forms the basis for the 
Institute's activities. The Institute utilises its own 
resources as well as those of its collaborators and 
other outside bodies. Apart from Stockholm, re
search units are also located in .Jönköping and 
Skellefteå. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

0. FORORD 

1. SAMMANFATTNING 

2. INLEDNING 

3. BAKGRUND 

4. K L A S S I F I C E R I N G AV D E T A L J E R 

5. S L I P V E R K T Y G 

6. M E T O D E R FÖR AUTOMATISK SLIPNING 

6.1 Konventionella automatiska slipmaskiner 

6.2 Specialbyggda slipmaskiner 

63 Användande av industrirobotar vid slipning 
6.3.1 Olika typer av robotar 
6.3.2 Detalj eller verktyg i roboten 
6.3.3 Adaptivitet 

7. STYRNING AV K O N T A K T T R Y C K , PRAKTISKA PROV 
7.1 Försöksmetoder 

7.1.1 Metoder för kontakttryck 
7.1.2 Försöksuppställning 

7.2 Försök 
7.2.1 Försök detalj 1 
7.2.2 Försök detalj 2 
7.2.3 Försök detalj 3 

7.3 Slutsatser av försöken vid Lunds Tekniska Högskola 

8. V E R K T Y G S V A L VID ROBOTSLIPNING, P R A K T I S K \ PROV 
8.1 Försöksutrustning 

8.1.1 Verktyg 

8.2 Försök 
8.2.1 Försök detalj 1 
8.2.2 Försök detalj 2 
8.2.3 Försök detalj 3 

3 

3 

4 

5 

6 

6 

9 
9 

13 

15 
16 
18 
19 

20 
20 
20 
22 

22 
22 
25 
27 

29 

29 
29 
30 

34 
34 
37 
41 



83 Slutsatser av försöken på Trätek 44 
8.3.1 Verktyg för robotslipning 44 
8.3.2 Gripdon och gripdonsväxling 46 
8.3.3 Utsug, miljö 46 

8.3.4 Bemanning 46 

9. R E F E R E N S E R O C H L I T T E R A T U R T I P S 47 

BILAGA: K L A S S I F I C E R I N G AV D E T A U E R 49 



0. FÖRORD 

Denna rapport är resultatet av två projekt som behandlar automatisk slipning. De grundlägg
ande delarna och försöken på Lunds Tekniska Högskola är finansierade av NUTEK. 
Försöken på Trätek är finansierade av Träteks ramprogram. Ett speciellt tack riktas t i l l : 

Medverkande företag för deras engagemang i projektet. 
Mats Johnsson, Trätek, för medverkan i projektet. 
Tom Nordquist, Ingenjörsfirma Tom Nordquist AB, för medverkan i arbetet och för material 
till rapporten. 
Gunnar Bolmsjö, Lunds Tekniska Högskola, för att vi fick förlägga robotförsök vid 
institutionen. 

Torsteknik AB i Torsås för lån av robot i samband med försöken på Trätek. 

Jan Palmqvist, Jönköping den 15 juni 1992 

1. SAMMANFATTNING 

Slipning av trädetaljer är ett bearbetningsmoment som står för en stor del av den totala 
produktionskostnaden. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön vid sliparbetsplatsen är ofta 
besvärande. 

Automatiserad eller mekaniserad slipning förekommer till viss del i träindustrin idag. Karak
teristiskt för denna är att den utförs på detaljer med enkel geometri. Att utnyttja en industrirobot 
kan vara den enda realistiska lösningen för att automatisera slipningen även av geometriskt 
komplicerade detaljer. 

De försök som har gjorts i projektet har dels visat att det är fullt möjligt att automatiskt slipa 
komplicerade trädetaljer med en industrirobot, dels att det krävs någon typ av adaptivitet 
(anpassning) för att kompensera för de variationer som förekommer i geometrin. 

Erfarenheterna från försöken kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

- En scxaxlig industrirobot krävs för uppgiften. 

- Detaljen placeras i roboten p g a sin låga massa. De flesta verktyg som används i industrin är 
alltför skrymmande och tunga för att hanteras av roboten. 

- Valet av verktyg för slipningen är mycket viktigt. Avgörande förvalet är verktygens flexibilitet, 
dvs hur mycket de kan utnyttjas för olika uppgifter, verktygets livslängd och verktygens storlek 
p g a det begränsade utrymmet omkring roboten. En kombination av bandslipar, luftputor och 
flärpar är tillsammans med borstputshjul ett bra val. 

- 1 första hand bör klämmande gripdon användas om det är möjligt, annars vakuumgripdon. 

- Fjädrande verktyg bör användas för att kompensera för avvikelser i geometrin. Metoden är 
förhållandevis billig och enkel och medför även att programmeringen underlättas samt att 
gripningen av detaljerna kan göras med mindre precision. 

Projektet har finansierats av NUTEK och Träteks ramprogram. 



2. INLEDNING 

En orsak ti l l svårighetema med att lyckas med en automatisering av slipuppgifter som är 
manuella idag beror på de geometriska variationerna mellan de enskilda detaljerna. 

Denna rapport behandlar frågan om hur man kan styra och kontrollera att slipverktyget verkligen 
slipar med rätt anliggningstryck på hela detaljen vid automatisk slipning, d v s hur man styr 
kontakttrycket mellan arbetsstycket och verktyget. 

Rapporten är uppbyggd i två delar; en teoretisk och en praktisk. I den teoretiska delen behandlas 
de detaljer som skall slipas, verktyg, redan befintliga automatiserade metoder och ett allmänt 
avsnitt om robotar ingår. 

I den praktiska delen redovisas de försök som har gjorts för att utvärdera olika metoder för att styra 
kontakttrycket mellan arbetsstycke och verktyg vid robotslipning. 

Inför detta projektarbete genomfördes ett antal besök på olika typer av träindustrier. De företag 
som besöktes kan delas upp i två gmpper; dels traditionella möbelfabrikanter (5 st) och 
planmöbelfabrikanter (2 st). De fem traditionella möbeltillverkama utgjordes av: 

- Två stoltillverkare 
- En matmmsmöbeltillverkare 
- E n tillverkare av formpressade detaljer (skiktlimmat fanér) 
- En tillverkare av inredning till offentlig miljö 

Företagen fick svara på ett antal frågor, dels allmänna frågor, dels frågor som berör slipning. 
Bland de undersökta företagen kan man notera följande när det gäller de allmänna frågorna: 

- De träslag som används är främst bok och fum (massivt eller fanér). Detta gäller båda gmppema 
av företag. Spånskiva och MDF-board förekommer givetvis i stor utsträckning hos 
planmöbelfabrikantema. De tropiska träslagen har radikalt minskat i betydelse eftersom de inte 
längre efterfrågas på marknaden. 

- Ritningsunderlag förekommer sparsamt men börjar få ett allt starkare fotfäste i träindustrin. 

- A t t undersöka en bearbetad yta (ytfinhet) är ett problem eftersom ingen metod finns för 
ändamålet. Bedömningen görs subjektivt av personalen. 

-Tekniknivån i företagen är generellt sett hög hos planmöbelfabrikantema och låg hos de 
traditionella möbelfabrikantema. En orsak kan vara storleken på företagen (de undersökta 
planmöbelfabrikantema är avsevärt större än de traditionella möbelfabrikantema). 

När det gäller frågorna som berör slipning kan följande konstateras: 

-Slipningen utförs t i l l stor del manueUt på samtliga undersökta företag. Hos 
planmöbelfabrikantema förekommer även mycket mekaniserad slipning, t ex i 
bredbandsslipmaskiner, men utmstningen binder ofta personer som laddar och lossar detaljer. 



- Procentandelen av hur många som arbetar med slipning jämfört med antalet anställda på 
respektive företag visade sig vara: 

Planmöbelfabrikantema: 10% respektive 21%. 

Övriga: 30%, 33%, 23%, 20% och 29%. 

- En fråga berörde huruvida slipdammet ansågs vara ett problem för personalens hälsa. Vissa 
typer av allergier hade förekommit vid kontakt med vissa träslag. Förr användes tropiska träslag 
i större utsträckning vilket medförde fler allergier. Damm vid slipning av UV-lack ansågs av 
vissa vara ett problem. 

- Företagen var överens om att slipningen är arbetskraftsintensiv och kostsam samt orsakar 
belastningsskador. 

Generellt kan man säga, med några undantag, att arbetsmiljön vid sliparbetsplatsema hos de 
undersökta företagen är otillfredsställande. Miljön är dammig och ofta bullrig, utsugen 
fungerar dåligt. Personlig skyddsutrustning finns men används sällan. 

3. BAKGRUND 

I trämanufakturindustrin är slipning ett viktigt moment som i hög grad bestämmer produktens 
slutliga kvalitet och värde. Det finns idag maskinell utrustning för att klara vissa slipuppgifter 
någorlunda mekaniskt. Trots detta utförs en stor del av slipningen manuellt. Följande problem 
framhävs vid manuell slipning: 

- Sliparbetet kräver mycket personal. 
- Arbetet sker ofta i en dammig miljö (trädamm). 
- Belastnings- och vibrationsskador förekommer. 
-Arbetsmomenten är ofta monotona och tråkiga. 
- Svårigheter finns att rekrytera ny personal. 

Enda sättet att komma runt problemen är att frikoppla människan från själva sliparbetet, dvs att 
på något sätt automatisera momentet. De fördelar man skulle nå med en mer automatiserad 
slipning är dels utökad arbetstid (produktion med begränsad bemanning), dels en frikoppling av 
människan från monotona, slitande och arbetsintensiva arbeten som ofta utförs i en dålig 
arbetsmiljö. 

Vid stoltillverkning är slipmomentet av dominerande betydelse och omfattning, vilket innebär 
att upp till 30% av personalen är sysselsatt med denna typ av arbetsuppgifter. Kostnaden för 
slipning blir därför en betydelsefull faktor i den totala prisbilden. Användning av industrirobot 
kan i flertal fall vara den enda lösningen om man vil l automatisera slipuppgiftema. För att i 
framtiden lyckas med automatiseringar måste man redan på design- och konstruktionsstadiet 
anpassa produkterna produktionsmässigt. 



4. K L A S S I F I C E R I N G AV D E T A L J E R 

I en tillverkande verksamhet är det viktigt att man på ett enkelt sätt kan beskriva sitt detaljsortiment. 
Detta är speciellt viktigt vid någon typ av automatisering av hantering, bearbetning eller 
montering. En metod som används är gmppteknologi vilken innebär att man bland detaljerna 
bildar familjer baserade på design eller likheter i tillverkningen (eller båda). 

Används någon typ av detaljklassificering medför det att man redan påkonstmktionsstadiet följer 
regler så att inte onödig mångsidighet förekommer på detalj sortimentet. I produktionen kan 
likartade detaljer gmpperas i produktionsgrupper och bearbetas rationellt i t ex produktionsccUer. 
Har man gmpperat detaljerna efter likheter i tillverkningen behöver inte detaljerna likna varandra 
geometriskt. Det är dock en fördel om geometri och storlek inte skiljer för mycket mellan 
detaljerna eftersom utformningen av fixturer, magasin och hanteringsutmstning då underlättas. 

Vid automatisering av slipningsoperationer av möbeldetaljer är det viktigt att först göra en studie 
av det totala detaljsortimentet. Detta för att hitta likartade detaljer som kan slipas i en slipcell, 
vilket är en fömtsättning för att utformning av gripdon, magasin, slipverktyg etc skall kunna 
optimeras. Det är t ex svårt för ett företag med kanske 100 till 200 olika detaljer att överblicka 
likheter mellan detaljerna utan något hjälpmedel. Det är en fördel om klassificeringen kan göras 
så att den enkelt kan databehandlas. 

I bilagan ges ett förslag till hur man kan klassificera trädetaljer. Den där angivna klassificeringen 
bedömer detaljerna ur tre aspekter; fysisk huvudgeometri, bearbetning och materialtekniska 
egenskaper. Utdata från bedömningen är en teckenserie på upp till 11 siffror eller bokstäver. 
Längden på teckenserien beror på ur vilka aspekter man vill klassificera detaljerna. Skulle man 
vara intresserad av att göra en bedömning av andra egenskaper än de som finns med i materialet 
går det enkelt att bygga på klassificeringen med ytterligare moduler. 

5. S L I P V E R K T Y G 

Inom träindustrin finns idag en mängd olika verktyg för slipning. För att lyckas väl med en 
automatiserad slipning måste man noga tänka igenom vilka verktyg man skall använda och hur 
de skall användas. I tabell 1 finns en sammanställning över de vanligaste slipverktygen som 
används i träindustrin. Sammanställningen gör inget anspråk på att vara heltäckande. 

Verktygen högst upp i tabellen klarar av arbetsstycken med komplicerade geometrier. Längst ner 
i tabellen finns verktyg som är lämpade för enkla geometrier eller en viss geometrityp. Således 
kan man säga att verktyg numrerade med låga siffror ur flexibilitetssynpunkt är universalverktyg 
medan verktyg med höga siffror är mer lämpade för vissa tillämpningar. 

Verktygets avverkningsförmåga har en avgörande betydelse för bearbetningen. En uppdelning 
görs i kopierande, formande och avverkande slipning. 

Kopierande verktyg följer detaljens geometri utan att ändra den. Ofta tillåter man en viss grad av 
geometriändring genom att man bryter vassa kanter etc. Kopierande slipning används ofta för 
träfinslipning samt lackslipning. Grovleken på slipkomen brukar ligga från 150 och uppåt. 

Vid formande slipning bearbetas den slutliga geometrin fram ur ett råämne. Ett exempel på detta 



är tillverkning av stolsben där man fi^ån ett sågat ämne slipar fram den färdiga formen. Luftputor 
samt bandslipar används ofta till denna typ av bearbetning. Grovleken på slipkomen kan ligga 
mellan 80 och 150. 

Vid kraftig slipning brukar man tala om avverkande slipning. Slipning på detta sätt är ofta ett 
alternativ till fräsning eller hyvling för att erhålla rätt dimension. Bandgrovlekar under 80 är 
vanliga. 

Vid en mekanisering eller automatisering av en slipoperation lämpar sig de olika slipverktygen 
mer eller mindre bra. Vissa verktyg (eller metoder) i tabellen har redan en mekaniserad slipning, 
t ex bredbandslipen där matningen genom maskinen är mekaniserad. Andra verktyg har visat sig 
vara avsevärt svårare att automatisera, t ex handslipning med slipark. Om man vil l automatisera 
ett slipmoment bör man välja något verktyg i den övre delen av tabellen. Vid robotapplikationer 
kan verktygen med nummer 3, 4, 7, 9 och 12 med fördel användas. 

De försök som har gjorts med robotslipning vid Trätek har visat att valet av verktyg är av avsevärd 
vikt för resultatet. Om verktygsvalet är genomtänkt vinner man mycket tid och möda tack vare 
enklare programmering. Arbetsområdet runt en robot är starkt begränsat varför storleken på 
verktygen spelar roll. Robotens rörelsemönster är väl utvecklat, detaljen kan vridas och vändas 
nästan hur som helst. Problemet är bara att det inte får finnas någonting i vägen för roboten d v 
s den får inte krocka med andra verktyg och maskiner. Detta gör att valet av verktyg kan ha en 
avgörande betydelse om man skall få en väl fungerande automatiserad slipoperation. I kapitlen 
6.3.2, 7.1.2 och 8 diskuteras slipverktyg ytterligare. 

Automatiseringsgraden kan indelas i följande typer (anmärkning till tabellen på nästa sida): 
1. Manuellt: Manuell sliphastighet, manuella matningsrörelser, manuellt sliptr>'ck. 
2. Maskinellt: Maskinell sliphastighet, manuella matningsrörelser, manuellt sliptryck. 
3. Automatiskt: Maskinell sliphastighet, maskinella matningsrörclser, maskinellt sliptr}'ck. 



Tabell 1: Sliputrustning ordnad efter flexibilitet (detaljens geometri). 

Nr Slipmetod SUpverktyg Typ av slipning Automatiseringsgrad 

1 Handslipning Slipark Kopierande, formande Manuellt 

2 Handslipning med kloss Slipark Kopierande, formande Maskinellt 

3 
Fladdemiaskin, portabel 
eller stationär 

Fladderhjul Kopierande Maskinellt 

4 
Borstputsmaskin, portabel 
eller golvställ 

Borstputshjul Kopierande, formande Maskinellt 

5 
Oscillerande 
handslipmaskin 

Slipark Kopierande, formande Maskinelit 

6 
Excentenoterande 
rondellslipmaskin 

Sliprondell Kopierande, formande Maskinellt 

7 
Rak handslipmaskin 
Golvställ 

I^ftputa, sliphylsa Formande, kopierande Maskinellt 

8 Handbandslipmaskin Slipband mot tryckplatta Formande, avverkande Maskinellt 

9 
Bandslipmaskin, vertikal 
eller horisontell 

Fritt slipband Formande, kopierande Maskinellt 

10 Bandslip med kloss Slipband mot manuell kloss Formande Ma.skinellt 

11 Balkbandslipmaskin Slipband mot iryckbalk Formande, avverkande Maskinellt 

12 
Bandslipmaskin, vertikal 
eller horisontell 

Slipband mot 
tryckplatta/kontaktmlle 

Formande, avverkande Maskinellt 

13 Fladderautomat Fladderhjul Kopierande Automatiskt 

14 Krysslipmaskin 
Slipband mot 
tryckplatta/kontaktmlle 

Kopierande, fonnande Automatiskt 

15 Bredbandslipmaskin 
Slipband mot 
tryckplatta/kontaktrulle 

Avverkande, formande Automatiskt 

16 Kantslipmaskin Polcmylonskiva Kopierande Automatiskt 

17 Kantslipmaskin Elastisk slipskiva Kopierande, formande Automatiskt 

18 Kantslipma.skin Slipduk på profilerad skiva Kopierande, formande Automatiskt 

19 Kantslipmaskin Slipband mot tryckplatta Formande, kopierande Automatiskt 

20 Kantslipmaskin Slipband mot kontaktmllc Formande, avverkande Automatiskt 

21 Rundslipmaskin 
Slipband mot 
tryckplatta/kontaktmlle 

Formande, avverkande Automatiskt 



6. M E T O D E R FOR AUTOMATISK SLIPNING 

Automatiseringsnivån inom träindustrin skiljer mycket mellan olika delbranscher. Vid t ex 
stoltillverkning sker en stor del av tillverkningen manuellt (i synnerhet slipning), medan andra 
branschavsnitt ofta har en rationell och till stor del automatiserad produktion. Några exempel på 
detta är planmöbelindustrin samt köks- och badrumsindustrin. 

Detta kapitel tar upp olika metoder för att automatiskt/mekaniskt slipa trädetaljer. Metoderna är 
uppdelade i tre grupper som beskrivs var för sig. I första gruppen finns redan utvecklade och 
vanligt förekommande maskiner inom träindustrin. I grupp två finns specialbyggda maskiner för 
ett speciellt ändamål och i tredje gruppen behandlas slipning med industrirobot. 

6.1 Konventionella automatiska slipmaskiner 

Med konventionella automatiska slipmaskiner menas här maskiner som finns tillgängliga på 
marknaden och där detaljer slipas utan hjälp av människan. Utmärkande för dessa slipmaskiner, 
med något undantag, är att de endast klarar detaljer med en enkel geometri. Nedan följer några 
exempel på maskiner i denna grupp. 

Bredbandslipmaskin 

Bredbandslipmaskinen används t i l l att slipa plana ytor, och används således mycket i 
planmöbelindustrin. En driven gummimatta matar detaljen förbi slipaggregatet med en 
förutbestämd hastighet (matning). Matarmattan kan vara perforerad, så att fasthållningen av små 
detaljen säkerställs med hjälp av vakuum under bearbetningen genom maskinen. Bred-
bandslipmaskiner levereras med ett eller flera slipaggregat. 

Bild 1. Bredbandslipmaskinen är mycket vanlig i träindustrin (fabrikat Bogma, KFY-M). 
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Krysslipmaskin 

Krysslipmaskinen har i stort sett samma funktion som bredbandslipmaskinen. Skillnaden ligger 
i att det ena slipaggregatet är vänt 90* (tvärbandet) i förhållande till fiberriktningen och det andra 
aggregatet. Man erhåller härmed en slipning både längs med och tvärs fibrerna. Fördelama med 
krysslipmaskinen jämfört med bredbandslipsmaskinen är: 

- Slipning sker både längs med och tvärs fibrerna vilket innebär att träfibrerna skärs av och 
fiberresningen vid lackeringen blir mindre. 

- Hårda partiklar i trämaterialet kan skada slipbandet. Speciellt vid bredbandslipning uppstår då 
en repa eller ås i arbetsstycket ända tills man byter band. Vid krysslipning tar i de flesta fall 
tvärbandet hand om liknande defekter varvid det andra bandet klarar sig. Ofta används 
krysslipmaskinen vid slipning av MDF-material, eftersom dylika defekter inte får förekomma. 

- Fanérade plana detaljer är ofta försedda med klisterremsor som skall avlägsnas vid slipningcn. 
Det är svårt att fullständigt få bort klisterremsoma med enbart ett längsgående bredband, som 
också lätt får längsgående, igensatta ränder av klisterremsoma. Tvärbandet, först i maskinen, 
underlättar bortslipningen av klisterremsoma och förhindrar lokala igensättningar i bredbanden, 
som i sin tur kan ge längsgående ränder på arbetsstyckena. 

En risk finns med krysslipmaskinen: Man måste vara noga med bandval och inställning av 
slipaggregaten så att inte repor uppkommer tvärs över på arbetsstycket (p g a tvärbandet). 

Fladdermaskin 

Fladdermaskiner utför kopierande slipning med liten avverkning, vilket gör dem lämpliga för 
träfinslipning och lackslipning. Detaljerna läggs på ett matarband eller mndbord och matas in i 
maskinen under fladderhuvudet, som består av sex fladdervalsar placerade som ekrar i ett hjul. 
Hjulet roterar under bearbetningen. Varannan vals roterar motsols och varannan mcdsols så att 
arbetsstyckets alla ytor och kanter bearbetas väl. Arbetsstycken med höjdvariationer på upp ti l l 
ca 20 mm får en enhetlig slipning. 
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Bild 2. Fladdermaskiner används till träfin- och lackslipning (fabrikat Fladder 300/AUT). 

Balkbandslipmaskin 

Denna maskin är föregångaren till tvärbandaggregatet i krysslipmaskinen och finns som en enkel 
eller dubbel slipmaskin, över- ellerunderiiggande. Den används huvudsakligen vid dörrslipning 
och för stora bordsskivor. Maskintypen har t i l l största delen ersatts av bredband- och 
krysslipmaskiner. 

Maskinen har ett eller flera matarband. Matarbordet är brett, eftersom maskinen är avsedd för 
slipning längs fibrerna på långa detaljer såsom dörrar och bordsskivor. En tryckbalk diagonalt 
över slipbandets plana del kan fällas ned när arbetsstycket äntrat under bandet. En luftfylld 
gummiblåsa i tryckbalken ger sliptrycksutjämning vid små planhetsfel. Avkänningsmllar före 
första slipbandet ger signal när arbetsstycket passerar och fäller via ett styrsystem ned tryckbalken 
i rätt ögonblick. 
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En modernare variant har en sektionerad slipdyna och fram- och återgående matarbord. Denna 
typ är avsedd för småserietillverkning av stora bordsskivor och liknande. 

Kantslipmaskin 

Kantslipning kan utföras i många olika maskiner. Gemensamt är, att arbetsstycket förs förbi det 
stationära slipaggregat. Automatiska kantslipmaskiner är ganska vanliga hos tillverkare av 
planmöbler och kan ingå i bearbetningslinjen. Slipningen utförs med slipband, som trycks mot 
arbetsstycket av en kontaktrulle eller en tryckplatta (slipsko). Kontaktrullen eller tryckplattan 
kan formas för slipning av profilerade kanter. För slipning av MDF-board används elastiska 
slipskivorislipaggregatmedautomatiskkompenseringförslipskiveförslitningen.Förlackslipning 
kan samma slipaggregat utrustas med borstar eller polemylonskivor. 

Avancerade kantlinjer är utrustade med slipskoväxling, servosystem för inställningsrörelsema, 
variabla sliphastigheter m m och styrs från ett datorsystem, som ofta är integrerat med hela 
planmöbellinjen. Detta ger korta omställningstider och optimering av skärdata. 

Trumlingsmaskiner 

Trumlingsmaskiner kan indelas i tre typer. Den enklaste består av en trumma med en horisontell 
axel. Arbetsstyckena placeras inne i trumman, som roteras. Slipningsarbetet sker genom att 
detaljerna gnider mot varandra. Ibland har man träklossar som kompletterande trumlingsverktyg. 
Nackdelarna med denna metod är dels att risken för slagmärken är stor, dels den långa 
bearbetningstiden. Genom att tillsätta lack i trumman kan man få en rationell träfinslipning 
kombinerad med lackering och lackslipning i samma operation. 

Vibrationstrumling är en metod, som är mycket vanlig för metalliska detaljer, oftast som en 
våtbearbetning. Denna teknik kan även användas för trädetaljer. En lång, u-formad ränna är fylld 
med slipkroppar, s k chips, som vibreras på ett kontrollerat sätt. Arbetsstycket, som läggs ned i 
rännan, matas långsamt längs rännan, medan chipsen under vibration rör sig spiralformigt. Även 
mycket oregelbundet formade detaljer blir likformigt bearbetade. Chipsen som används vid 
träfinslipning och lackslipning är av trä eller plast. Rännan kan vara rak för genomgångsslipning 
av långa detaljer eller cirkulär (toroidformad) för små detaljer. Bearbetningen sker torrt och är 
ganska snabb. 

Den tredje typen är speciellt utvecklad för sammansatta stolar och består av en långsträckt, 
lutande behållare med glaskulor. Arbetsstycket spänns fast på en fixtur i centrum av behållaren. 
Fixturen vibrerar arbetsstycket samtidigt som behållaren roteras, varvid en bearbetning erhålls 
även på oregelbundna ytor. Tiden för lackslipning är kort, men blandas olika kulörer kan det ge 
problem med missfärgningar av detaljerna. 

Samtliga trumlingsmetoder har fördelen att arbetsstycken med komplicerade former kan slipas 
med liten manuell insats. 
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Bild 3. Trumlingsmaskin (fabrikat Rotofinish). 

Slipning i numeriskt styrd överfräs 

Ett stort problem för planmöbeltillverkare är slipning av kanter på detaljer som inte är rektangulära, 
t ex cirkulära detaljer för kontorsmöbler. Denna typ av slipning utförs ofta manuellt. I de fall man 
använder en numeriskt styrd överfräs för konturfräsning kan man utnyttja denna även till 
kantslipning. När konturfräsningen är avslutad går ett slipverktyg förbi arbetsstycket i samma 
bana som fräsen. Programmet ger slipverktyget rätt skärdjup och kompenserar för verktygsslitaget. 
En fömtsättning är dock att maskinen är utmstad med dubbla spindlar eller verktygsväxling. 
Slipverktyget är en elastisk slipskiva eller en slipduk på en profilerad skiva. På detta sätt sker två 
arbetstempon i samma uppspänning. 

Slutsatser 

Trots att själva slipoperationen vid ovanstående maskintyper är mekaniserad, är ofta en eller två 
personer bundna med laddning respektive plockning av detaljer. För att erhålla en slipning med 
begränsad bemanning krävs det att man på något sätt mekaniserar även laddning och lossning. 

6.2 Specialbyggda slipmaskiner 

Slipmaskiner specialbyggda för en viss produkt eller produktslag förekommer på vissa håll inom 
träindustrin. De flesta maskinerna i denna gmpp arbetar med fladderverktyg eller borstputsnav, 
dvs med mycket följsamma verktyg. Specialmaskiner kan i princip se ut och fungera hur som 
helst. Här ges två exempel. 
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Specialbyggd fladdermaskin för profilerat handtag 

Hos ett planmöbelföretag har man låtit bygga en fladdermaskin för finslipning av handtag till 
luckor. Handtagen visas i bild 4. Tvärdimensionema på de olika handtagen skiljer sig inte från 
varandra, däremot förekommer en varierad längd. 

A - A 

Bild 4. Detalj som slipas i en specialbyggd fladdermaskin. 

FLADDER I FLADDER 2 FLADDER 3 

TRANSPORTBAND 

Bild 5. Principskiss över specialfladder maskin för slipning av handtag. Maskinen är upp
byggd av ett antal stationära fladderhuvuden och ett transportband. Transportbandet 
fixerar detaljen och utför matningsrörelsen förbi de olika fladderverktygen. 

Detaljen placereras på transportbandet och förs förbi de olika fladderverktygen. De två första 
fladderhjulen sitter på varsin sida av transportbandet och fladder nummer tre bearbetar ovanifrån. 
Maskiner av detta slag kan med fördel byggas in för dämpning av buller och för att förhindra 
dammspridning. Spånutsug skall finnas i maskinen. 

Denna maskin är inte särskilt flexibel utan lämpar sig för större serier liksom de flesta 
specialbyggda maskinerna. 

Slipmaskin för slipning av krokiga och raka ämnen 

En slipmaskin är framtagen för slipning av långsmala detaljer, raka eller krokiga. Maskinen 
arbetar med upp till fyra borstputshjul som bearbetar olika sidor på detaljen. Vid slipning av 
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krokiga ämnen "läser" avkänningsruUar av detaljens form och en anpassning av slipenhetema 
sker. 

Detaljema placeras på ett transportband, antingen för hand eller från magasin, och förs in i 
maskinen. Detaljens form läses av och överförs till sidoaggregaten varefter slipning av sidorna 
utförs. Därefter transporteras detaljema vidare till över- och underaggregaten som slipar de 
återstående sidorna. Efter att ha blåsts ren från damm transporteras detaljen ut ur maskinen. 
Matningshastigheter och slipaggregatens ansättning (storlek på avverkningen) ställs in med hjälp 
av manöverpanelen. 

I dagsläget (1991) finns en maskin av denna typ i drift. Vid en stolfabrik slipas stolsben av olika 
former. Flexibiliteten är begränsad men likartade detaljer (t ex långsmala) med skiftande 
geometri kan slipas utan omställningar. 

6.3 Användande av industrirobotar vid slipning 

Detaljer vars geometri är mycket komplicerad ur automationssynpunkt kräver helt andra 
angreppssätt när det gäller att mekanisera slipningen. Ofta är det svårt att bygga en maskin som 
ekonomiskt och tekniskt svarar upp till de krav man ställer. En möjlig väg att gå är att utnyttja 
en industrirobot (irb) som utför slipningen istället för människan. 

Industriroboten är en relativt ny typ av maskin. De första robotama utvecklades för omkring 30 
år sedan och dagens industrirobotar är väl utvecklade framför allt när det gäller styrsystem. 
Sverige ligger bland de främsta länderna i världen när det gäller robottäthet per anställd i 
tillverkningsindustrin. Vanliga arbetsuppgifter för industrirobotar är hantering, maskinbetjäning, 
punkt- och bågsvetsning, slipning, gradning och målning. Inom svensk träindustri förekommer 
industrirobotar mycket sparsamt. 

Väljer man att investera i en industrirobot vinner man en rad fördelar, men ställs även inför 
problem som man kanske inte har kommit i kontakt med innan. Bland fördelama kan nämnas: 

- En irb övertar ofta monotona, slitande arbetsuppgifter i en dålig arbetsmiljö. 
-Arbetstiden kan förlängas, arbetet kan ske över raster samt innan och efter arbetsdagen. 
-Arbetsuppgifterna för personalen, som tidigare arbetade med robotens uppgifter, blir mer 

intressanta och givande om den istället sköter driften av anläggningen. 
- En irb kan vara alternativet då det är svårt att rekrytera kompetent personal. 
- Man kan utgå ifrån att en irb kommer att ge en jämnare kvalitet i det arbete den utför. 
- En irb kan enkelt flyttas och användas till andra arbetsuppgifter vid t ex ändringar i produktionen. 
- Man tvingas ofta till en bättre materialhantering på företaget i stort, vilket ger kapitalbesparingar 

(mindre kapital bundet i produkter). 

De problem man kan stöta på är: 

- Hur skall man lösa magasineringen (och orienteringen) av detaljer och materialhanteringen 
runt roboten? 

- Hur många personer skall utbildas för att sköta driften av anläggningen? Det är farligt om en 
maskingmpps drift är beroende av en eller ett fåtal personer. 

- En robot är en farlig maskin för människan, olyckor kan inträffa. Hur skall skyddet utformas 
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runt roboten för att fungera tillfredställande säkerhetsmässigt och funktionsmässigt (byte av 
verktyg, justeringar etc)? 

- En robot kan arbeta tillsammans med andra maskiner. Vem skall ha systemansvaret för en 
anläggning, robotleverantören eller maskinleverantören? 

6.3.1 Olika tvper av robotar 

Det finns en mängd maskiner på marknaden som man i vanligt tal kallar robotar, men vad är 
egentligen en robot? Ordet robot kommer från det slaviska ordet robit som betyder "att göra" 
eller "att arbeta". Att definiera vad en robot är är inte så lätt, standardiseringsorganet ISO ger 
detta förslag (sammanfattat): 

"En industrirobot är en automatisk positioneringskontrollerad 
omprogrammerbar, flerfunktions manipulator som har flera frihetsgrader 
och är kapabel att hantera material, detaljer, verktyg eller andra speciella 
utrustningar för att i ett program utföra många olika uppgifter Dessa 
flerfunktionsmaskiner är generellt tillverkade för att utföra repetitiva 
funktioner och kan anpassas till andra funktioner utan att göra permanenta 
ingrepp i utrustningen." 

Ett annat förslag t i l l definition lyder så här: 

"Industriroboten är en programmerbar automatisk hanteringsutrustning 
som utan kontinuerlig övervakning utför förflyttning och/eller 
positionering av detaljer enligt ett eller flera förutbestämda mönster." / I / 

Enklare robotar kallas ofta "pick and place" eller plockrobotar. De kännetecknas av de relativt 
få frihetsgraderna (vanligen fyra) samt att de främst är avsedda för ytmontering. Bild 6 visar en 
robotarm uppbyggd efter det s k SCARA-konceptet (Structured Complience Assembly Robot 
Arm). 

n 

Bild 6. Robot uppbyggd efter SCARA-konceptet. Roboten används främst för ytmontering. 
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För att klara mer skiftande arbetsuppgifter krävs det att roboten har fler frihetsgrader, vanli
gen sex stycken. Den vanligaste roboten i denna kategori, även i svensk industri, är böjarms-
roboten som är uppbyggd med rotationsleder. A B B - och Motomanrobotar är uppbyggda på 
detta sätt. 

Det finns även andra robotkoncept med många frihetsgrader. En intressant lösning är den s k 
Spineroboten. Den består av en arm som är uppbyggd av skivor ungefär som en ryggrad, därav 
namnet. Skivorna eller diskarna hålls på plats av två parkablar som fungerar som' 'muskler'' och 
sköter rörelsen i armen. Roboten har inte fått någon spridning i industrin. 

På senare år har det kommit fram ett nytt koncept på industrirobotar. Tekniken bygger på linjära 
rörelser istället för, som hos böjarmsroboten, rotationsrörelser. Roboten är uppbyggd av tre 
linjära axlar med kulmutterskruvar som utför huvudrörelsen. I centrum mellan dessa tre axlar 
finns ytterligare en axel, centrumaxeln, som överför rörelsen till "handleden". 

/ 

Linjär axel nr 2 
(nr 3 bakom, skymd) 

Foste fOr gripdon 

Centrumaxel 

Linjär axel nr 1 

Stativ eller fästanordning 

Bild 7. Robot uppbyggd för linjära rörelser. 

Fördelama med robotkonceptet på bilden ovan är att endast tryck- och dragkrafter påverkar 
robotens konstmktionselement. Fördelen med detta är att stora laster kan hanteras med god 
precision samt att monteringsarbete, där stora krafter erfordras, kan utföras. 
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Den vanligaste robottypen i industrin idag är utan tvekan böjarmsroboten, som är väl utvecklad 
och kunnandet ute i industrin om den är stort. För svensk industri är det också värdefullt att ha 
en svensk tillverkare av robotar av denna typ. De försök som har gjorts av Trätek har utförts med 
böjarmsrobotar. 

6.3.2 Detalj eller verktyg i roboten 

Vid en projektering av en robotinstallation ställs man inför valet att placera antingen detaljen eller 
verktyget i robothandleden. Att generellt säga vilket som är den bästa lösningen är omöjligt vilket 
gör att man får göra en bedömning från fall till fall. Faktorer som påverkar valet är exempelvis: 

- Detaljemas/verktygens storlek och massa. 
- Detaljemas/verktygens stabilitet. 
- Detaljemas/verktygens gripbarhet (dvs greppvänliga ytor). 

För de tillämpningar som detta arbete berör har vi valt att placera detaljerna i gripdonet. Skälen 
ti l l detta är att detaljerna trots sin storiek har en liten massa och att verktygen som används för 
bearbetningen av detaljerna är stora och tunga. 

Gripdon 

Ett gripdon (i robotsammanhang) är den del som placeras på robotarmen för att hålla antingen 
detaljen (operatet) eller verktyget. Gripdonet måste vara utfört på ett sådant sätt att tillräcklig 
gripkraft finns för arbetsuppgiften samt att operatets läge är väldefinierat. 

Enligt Lars Wennström delas gripdon upp efter principen att gripa 12/. Uppdelningen görs i 
klämmande gripdon, vakuumgripdon, magnetgripdon samt gripdon som utnyttjar en adhesiv 
(klibbig) yta. 

För trädetaljer finns det egentligen bara två alternativ som är realistiska: 

- Vakuumgripdon fungerar mycket bra. Gripningen är god på de flesta träarter och gripdonet 
skadar inte den ömtåliga gripytan på detaljen. Gripdonet kan konstrueras antingen med hjälp 
av sugkoppar eller med en gummilist som tätar mot en större yta. 

- Klämmande gripdon utnyttjas där märken efter gripdonet inte spelar någon roll. Man kan i 
vissa fall tänka sig att gripa med mindre kraft för att skydda gripytoma. Detta skulle t ex kunna 
användas vid enkla delmoment såsom laddning/lossning av bearbetningsmaskiner och vid rena 
förflyttningar. 

Verktyg 

De verktyg som placeras i robothanden är ofta av typen handverktyg. Typiska exempel på 
operationer som utförs på detta sätt är gradning och skäggning av gjutgods samt svetsning. De 
verktyg som används vid slipning av möbeldetaljer är oftast luftgummirullar (luftputor), 
bandslipar, borstputshjul samt fladderhjul. Dessa verktyg är skrymmande och tunga varför det är 
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orimligt att placera dem i roboten. En viss del av den manuella slipningen utförs med oscillerande 
verktyg, s k putsgrodor, som skulle vara möjliga att placera på robotarmen. 

I de försök som har gjorts inom ramen för detta projekt (se kapitel 7och 8) var det självklart, på 
grund av detaljemas storlek och massa, att placera detaljen på robotarmen. 

6.3.3 Adaptivitet 

Begreppet adaptivitet kan översättas med anpassning. I bearbetningssammanhang kan man 
förklara begreppet med följande exempel. Två plåtar av olika material är hopfogade och skall 
borras i en numeriskt styrd borrmaskin. 

^ Skördota 

Plåt 1, hårdhet A 

Plåt 2, hårdhet B 

Bild 8. Borrning av två plåtar där hårdheterna A <B. 

För att få ett optimalt utnyttjande av verktyget och ett bra bearbetningsresultat måste t ex 
matningshastigheten sänkas när borren når plåt nummer 2. Om det finns en adaptiv funktion i 
styrsystemet till borrmaskinen återkopplas vissa parametrar (t ex matningskraften) till styrsystemet 
och en anpassning av matningshastigheten sker. 

Exemplet åskådliggör endast principen för adaptivitet. I realiteten utnyttjas denna metod för att 
kompensera för verktygsslitage, verktygshaveri, materialvariationer etc. En annan fördel är att 
man kan kompensera avvikelser i läget för detaljen. 

Automatisk slipning av komplicerade trädetaljer underlättas högst väsentligt om man utnyttjar 
någon typ av adaptivitet. Det gäller att under hela slipningen vara säker på att kontakttrycket 
(trycket mellan verktyg och arbetsstycke) ligger på rätt och konstant nivå. 

För att utnyttja styrsystemet för adaptivitet redovisas två exempel som har utvärderats av Trätek: 

- Mjuka servon Med mjuka servon menas att man i robotprogrammet kan beordra varje 
axel (riktning) att leverera en kraft mot den programmerade punkten. 
Kraftens storlek bestäms i programmet med den s k mjukhetsfaktom. 
Minskar kraften betyder detta att detaljen avviker från den programmerade 
banan och kompensering sker. /3/ 
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- Kraftsensor Kraftsensom monteras längst ut på robotarmen. På sensorn monteras 
sedan gripdonet eller verktyget. Sensorn kopplas ihop med robotens 
styrsystem och programmeras gemensamt med roboten. Sensorn känner 
av kraften i tre riktningar som återkopplas till robotens styrsystem varvid 
kompensering kan ske. Sensorn beskrivs närmare i kapitel 7.1.2. 

Den andra metoden att få ett adaptivt system är att anpassa verktygen för kompensering. En enkel 
metod är att använda fjäderupphängda verktyg som genom Väderkraften följer en detaljs form. 
Metoden är enkel och ofta billigare än ovanstående system. Nackdelen är att man inte enkelt kan 
återkoppla styrsignaler till styrsystemet som behövs för mer avancerade uppgifter (t ex 
anpassning av skärdata). 

7. STYRNING A V KONTAKTTRYCK, PRAKTISKA PROV 

Svårigheten vid mekaniserad slipningav trädetaljer är att få ett konstant tryck mellan slipverktyget 
och detaljen. Vanligtvis formas inte detaljema i en styrd process, vilket innebär att den 
geometriska formen varierar från detalj t i l l detalj. Exempel på detta kan vara formprcssade 
detaljer och manuellt utfrästa detaljer utan mall. Genom att bearbeta detaljema i någon form av 
styrd process, t ex NC-fräs, får alla detaljerna samma geometriska form. Detta är nödvändigt för 
att kunna förutsäga detaljemas form, och därigenom möjliggöra mekaniserad slipning med robot 
utan adaptivitet. 

7.1 Försöksmetoder 

För att undersöka vilka metoder som är lämpligast för att kontrollera och styra kontakttrycket för 
olika detaljtyper, genomfördes under fyra dagar praktiska prover på robotinstitutionen vid Lunds 
Tekniska Högskola, LTH. Vi valde att undersöka tre metoder för att säkerställa kontakttrycket 
mellan slipverktyget och detaljen som skulle slipas: 

- Noggrann ptp-programmering (point-to-point) som följer detaljens yta. 

- Ptp-programmering med kraftsensor som säkerställer kontakttrycket mellan detaljen och 
slipverktyget. 

- Ptp-programmering med fjädrande slipverktyg som säkerställer kontakttrycket mellan detaljen 
och slipverktyget. 

Vid samtliga försök håller roboten detaljen och för den mot slipverktyget. 

7.1.1 Metoder för kontakttryck 

Ptp-programmering 

Med point-to-point-programmering menas att man kör roboten till punkter utmed den bana 
man vill att roboten skall följa. Mellan dessa punkter kan man välja hur rörelsen skall se ut, t ex 
cirkulär eller linjär förflyttning. 
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Vid ptp-programmering är resultatet mycket beroende av hur många punkter som är 
programmerade, men även gripdonets utformning och stabilitet har en avgörande betydelse. För 
komplicerade detaljer krävs ofta ett omfattande programmeringsarbete för att resultatet skall bli 
bra. För att metoden skall fungera måste detaljemas form vara lika. 

Kraftsensor 

När man arbetar med en kraftsensor för att säkerställa kontakttrycket mellan detaljema och 
slipverktyget, utgår man först från ptp-programmering. Fördelen med denna metod är att antalet 
punkter vid programmeringen blir betydligt färre än utan kraftsensor. Detta beror på att 
kraftsensom käimer vilka krafter som påverkar den och därigenom kompenserar robotens läge. 
Är kraften i någon riktning för stor, kompenseras robotens programmerade bana så att kraften 
minskas ti l l den fömtbestämda. Detsamma gäller om kraften är för liten. Kraftens storiek och 
riktning anges i kraftsensom. 

Kraftsensom var vid försöken monterad på roboten, men möjlighet finns även att montera den 
i slipverktyget. Vid inställningen av kraftsensom användes verktygskoordinater med varierande 
storlek på krafter och kompensationshastigheter beroende på vilken yta som slipades. 

Bild 9. Kraftsensorn består dels av kraftavkännaren (placerad mellan robotens svivel och 
verktygsväxlarsystemet), dels av enheten som behandlar signalen (placerad ovanpå roboten). 

Fjäderverktyg 

Alternativet t i l l en relativt dyr kraftsensor kan vara ett fjädempphängt slipverktyg. I försöken 
användes en fjädempphängd luftputa som drivs med en borrmaskin. Verktyget fjädrade endast 
i vertikalled, vilket innebar vissa begränsningar i möjligheten att effektivt utnyttja det. 
Komplicerade geometrier såsom små radier, hörn och ändar kräver ett stabilare verktyg med 
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fjädempphängning i mer än vertikalled. Kontakttrycket mellan slipverktyget och detaljen kan 
ökas respektive minskas genom att ^ädems spänning regleras. 

7.1.2 Försöksuppställning 

Den största delen av utmstningen som användes vid de praktiska försöken lånades från 
robotinstitutionen vid LTH. Slipverktyg och gripdon utvecklades på Trätek. Roboten som 
användes var en Motoman KlOOs med styrsystem från Yaskawa Electrics. På roboten var en 
kraftsensor (NITTA modell UFS-7520A250), även den från Yaskawa Electrics, monterad 
tillsammans med ett verktygsväxlarsystem från Fein. Sliputmstningen bestod dels av ett stativ 
med ett borstputshjul och en luftputa på, dels en fjädempphängd luftputa som drevs med en 
borrmaskin. 

7.2 Försök 

I följande kapitel beskrivs de försök som gjordes vid LTH. Tre detaljer valdes ut för att robotslipas 
med de tidigare beskrivna metoderna för att styra kontakttrycket mellan arbetsstycke och 
verktyg. Detaljerna är valda så att de i sin grundgeometri skiljer sig från varandra. I kapitel 4 (och 
bilaga) beskrivs hur man kan gmppera eller klassificera olika detaljer. Vaije detalj nedan är 
klassificerad enligt den modell som beskrivs i kapitel 4. 

7.2.1 Försök detalj 1 

Detaljkod: 3.1.4.2.1 3.2.6 1.4.1 (Anm.: Ej 2,4 i gmpp H) 

Den första försöksdetaljen var ett formpressat möbelben från Åberg & Söner AB. Benet var ca 
700 mm långt, 50 mm brett, 20 mm tjockt och hade en viss geometrisk fomivariation. Benet 
slipades på de plana ytorna samt på ändarna. På gmnd av att detaljerna var formpressade förekom 
vissa geometriska avvikelser. Någon total bearbetningstid kan inte anges eftersom endast 
principen för att slipa detaljen provades. 

Gripdonet bestod av en plastkropp i vars kant ett spår var fräst. I spåret placerades en o-ring som 
tätade mot detaljen. Innanför o-ringen applicerades ett undertryck med hjälp av en vakuumejektor. 
Gripdonets vakuumyta är ca 120 x 20 mm. 
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Bild 10. Formpressat möbelben (detalj 1) med tillhörande gripdon. 

Ptp-programmering 

Eftersom detaljen hade en relativt enkel geometri gick det fort att programmera robotens 
rörelsebana. Problem uppstod dock vid ändarna eftersom deras läge inte alltid var detsamma p 
g a att detaljemas geometri varierar. Detta innebar att sliptrycket mot änden för vissa detaljer blev 
alltför stort vilket medförde att detaljen slets loss från gripdonet. För andra detaljer blev 
sliptrycket mot verktyget nästan obefintligt. 

Kraftsensor 

Försök gjordes med att använda kraftsensom för att kompensera detaljemas geometriska 
formvariationer. Kompensationen gjordes på detaljemas plana ytor. För att förtydliga resultatet 
flyttades ett plans mittpunkt ca 5 mm från ytan som skulle slipas. Resultaten visade att 
kompensationen för form variationer fungerar mycket bra. Det är emellertid komplicerat att ställa 
in och programmera kraftsensom där behovet är störst, t ex vid ändar, radier och hörn. För denna 
typ av detaljer är det svårt att på ett effektivt sätt använda kraftsensom. 
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Bild 11. Bearbetning av detaljen med kraftsensorstyrning. 

Fjädcrverktyg 

Slipning av möbelbenet mot ett fjäderbelastat verktyg fungerade mycket bra på de plana ytorna. 
Även för gäderverktyget uppstod dock problem vid slipning av ändarna. Detta berodde på att den 
höga friktionskraften mellan slipverktyget och detaljen i kombination med fjäderkraften vred 
loss vissa detaljer från vakuumgripdonet. Det är troligtvis svårt att konstmera ett gripdon som kan 
hantera de krafter som uppkommer vid slipning av ändarna på långa och relativt smala detaljer. 

Bild 12. Bearbetning av detaljen med fjäderbelastat verktyg. 
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7.2.2 Försök detali 2 

Detaljkod: 1 J.4.1.2 1.2.8 3.1.1 (Anm.: Ej 3,4,6,7 i gmpp H) 

Det andra försöket genomfördes med en ryggbricka till en stol från Samhall Klintland. Ryggbrickan 
bestod av massivträ och var tidigare bearbetad i en kopiersvarv. Detaljen var relativt liten, vilket 
medförde att alla detaljer hade mycket små geometriska formvariationer. Geometrin på ryggbrickan 
var relativt avancerad med böjda ytor i två dimensioner samt med varierande radie i ryggbrickans 
överkant. Ryggbrickan slipas idag för hand på luftputa med komgrovleken 100 och 150 på alla 
sidor utom undersidan. 

Matningshastigheten valdes till 9 meter per minut, vilket gav en total tidsåtgång för att slipa 
detaljen på ca 90 sekunder. 

Ryggbrickan slipades på alla sidor utom undersidan. Det senare underlättar då man skall utforma 
gripdonet. Konstmktionen av gripdonet, som hade en klämmande funktion, bestod av 
aluminiumprofiler, en luftcylinder samt frästa PVC-hållare som passade mot detaljemas ändtappar. 

Bild 13. Ryggbricka i massivträ (detalj 2) med tillhörande gripdon. 

Ptp-programmering 

De första proverna gjordes med enbart ptp-programmering. För att få en mjuk följsamhet vid 
slipoperationen krävdes det att ett stort antal punkter programmeras. Tiden för programmering 
blev därför lång. En viss följsamhet uppnåddes dock genom att slipverktyget, luftputan, var mjuk. 
Ryggbrickan slipades först med 100-band och därefter 150-band. Slipresultatet blev bra, dock 
bildades vissa slipskarvar i ryggbrickans överkant. Dessa kan troligtvis elimineras genom 
finjustering av programmet. 
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Kraftsensor 

Tiden för programmering av en så pass avancerad detalj som ryggbrickan kan kraftigt reduceras 
genom att man använder en kraftsensor. I princip är det tillräckligt att programmera en punkt i 
början, en i slutet och en i mitten av en sliprörelse. Förmågan att följa detaljens yta kompenseras 
därefter med hjälp av kraftsensom. Den kraft med vilken sensorn låg an mot luftputan varierade 
beroende på vilken del av ryggbrickan som slipades. Inställda värden var: 

Kraft Korrektion 
Ryggbrickans fram- och baksida 1,6 kg 0,20 mm/kg 
Ryggbrickans överkant, snett uppifrån 1,0 kg 0,25 mm/kg 
Ryggbrickans överkant, rakt uppifrån 0,8 kg 0,25 mm/kg 

Bild 14. Bearbetning av detaljen med kraftsensorstyrning. 

Fjäderverktyg 

Försöken med att slipa ryggbrickan mot ett fjäderverktyg var framgångsrika. Programmeringen 
krävde några fler punkter än då kraftsensom användes, men måste betraktas som påfallande 
enkel. Skillnaderna mellan programmerad bana och verklig bana kompenserades utmärkt av 
fjäderverktyget. Beroende på hur stort sliptryck man vil l uppnå, trycks detaljen hårdare mot det 
fjädempphängda verktyget. Detta innebär att vid slipning av ryggbrickans fram- och baksida 
spändes fjäderverktyget hårdare än vid slipning mot ryggbrickans överkant. Det var dock svårt 
att under programmeringen bestämma med vilket sliptryck som fjäderverktyget påverkade 
detaljen. En subjektiv uppskattning gjordes. Med ett bättre utvecklat fjädempphängt verktyg kan 
sliptrycket enkelt bestämmas. För att detaljen inte skulle slipas på samma ställe under tiden då 
den trycktes ner mot fjäderverktyget vid ansättningen, skedde nedtryckningen så att slipningen 
skedde mot gripdonets PVC-hållare. Under en längre tids slipning enligt den principen kommer 
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troligtvis hållaren att slipas bort. En anpassning av gripdonet måste därför göras vid en mer 
produktionsmässig lösning. 

Bild 15. Bearbetning av detaljen med fjäderbelastat verktyg. 

7.2.3 Försök detalj 3 

Detaljkod: 4.B.2.D.1 1.1.2 I.4.K (Anm.: Ej 1 i gmpp H) 

Den tredje detaljen som slipades var en r>'ggstomme av formpressat, skiktlimmat pappmaterial 
från Formfiber AB. Detaljen var skalformad med böjda ytor i två dimensioner. Den hade en 
genomsnittlig diameter på ca 400 mm och en tjocklek på 10 mm. Då detaljen frästes till sin 
slutliga form bildades ett "skägg" längs kanterna. "Skägget" slipas idag bort manuellt med 
luftputa. Grovleken på slipbandet varierade mellan 40 och 60. Eftersom detaljen skulle klädas var 
kravet vid kantslipningen endast att "skägget" skulle elimineras och att kanten skulle brytas. 
Matningshastigheten sattes under försöken till 9 meter per minut, och gav en total tidsåtgång på 
ca 23 sekunder. 

För att greppa ryggstommen vid slipningen av kanterna tillverkades ett vakuumgripdon. 
Gripdonet bestod av två styrtappar samt en vakuumyta på ca 120 x 160 mm. Styrtappama såg till 
att alla detaljer positionerades exakt lika i gripdonet, vilket är en förutsättning för automatisk 
slipning. 
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Bild 16. Ryggbricka i skiktlimmat, formpressat pappmaterial (detalj 3) med tillhörande gripdon. 

Ptp-programmering 

Det visade sig att vid enbart ptp-programmering krävs ett mycket stort antal punkter för att 
resultatet skall bli bra. Det finns dessutom ett antal andra faktorer som påverkar resultatet, t ex 
vinkeln mellan slipverktyget och stommens kant, matningshastigheten, trycket mot slipverktyget 
samt trycket i luftputan. 

Kraftsensor 

På gmnd av tidsbrist gjordes inga prover med kraftsensom för denna detalj. Man kan trots det dra 
slutsatsen att kraftsensom hade fungerat mycket bra. Fömtom att programmeringen blir betydligt 
enklare, erhålls en konstant tryckkraft på kanten trots detaljens dubbelböjda ytor. 

Fjäderverktyg 

Vid försöken med fjäderverktyget blev programmeringen betydligt enklare, men även i detta fall 
spelar vinkeln mellan slipverktyget och stommens kant, matningshastigheten samt trycket mot 
slipverktyget och trycket i luftputan stor roll för resultatet. För att erhålla ett fullgott resultat bör 
man använda en större luftputa än i försöken, och ett fjädrande verktyg med högre fjäderkonstant. 
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7.3 Slutsatser av försöken vid Lunds Tekniska Högskola 

De slutsatser man kan dra av försöken är: 

- Att slipa komplicerade trädetaljer med industrirobot är tekniskt sett fullt möjligt. Det är dock 
inte bara roboten som styr resultaten utan även i hög grad den övriga utmstningen (t ex gripdon, 
magasin, verktyg). 

- För att ha kontroll över att verktyget verkligen ligger an mot detaljen (kontakttrycket) krävs det 
någon typ av adaptivitet. Försöken har visat att man med ^äderverktyg kan nå påfallande goda 
resultat. Metoden är enkel och förhållandevis billig och ger ett mycket positivt resultat när det 
gäller konturföljning. En annan fördel är att programmeringen av roboten förenklas avsevärt. 

- Verktygen som används vid robotslipning måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte blir 
utslitna alltför snabbt. En kombination av luftputor, bandslipar och borstputshjul är ett bra val. 
Tanken är då att utnyttja bandslipen, med dess relativt långa band, för den största delen av 
slipningen och utnyttja luftputa där inte bandslipen kommer åt. Träfinslipningen utförs av 
borstputshjulet. 

- Gripning av detaljema måste ske på ett sådant sätt att detaljen fixeras på samma sätt varje gång. 
Detta kan lösas antingen genom rätt utformning av magasinen eller genom att gripdonet fixerar 
detaljen. Klämmande gripdon är att föredra för att uppnå en stabilare infästning. Vakuumgripdon 
används då det enbart finns ytor på detaljen som måste skyddas från tryckmärken. 

8. V E R K T Y G S V A L VID ROBOTSLIPNING, PRAKTISKA PROV 

Försöken i Lund visade att fjädrande verktyg som anpassar sig till detaljemas avvikelser från 
gmndformen är en enkel och väl fungerande lösning. För att ytterligare undersöka möjligheterna 
med denna princip och även utvärdera vilka typer av verktyg som skall väljas, utfördes ytterligare 
prov. Syftet med försöken var att bygga upp en slipcell med ett antal olika verktyg 
(verktygsprinciper) placerade mnt en industrirobot och därefter med hjälp av tre olika detaljer 
utvärdera vilken typ av verktyg som bäst passar för mekanisk slipning med industrirobot. 
Försöken genomfördes under fyra veckor i Träteks lokaler i Jönköping och avslutades med en 
temadag där representanter från olika företag hade inbjudits. Roboten lånades in från Torsteknik 
AB i Torsås. 

8.1 Försöksutrustning 

Vid försöken greppades detaljema i en industrirobot och fördes mot slipverktygen i slipcellen. 
De krafter som uppstår vid slipning av trädetaljer får betecknas som relativt små och vikten på 
detaljema uppgår till maximalt ett par kg. Därför valdes industriroboten Motoman K30WSB som 
har en hanteringskapacitet på 30 kg och arbetar med styrsystemet YASNAC ERC från Yaskawa 
Electrics. Roboten monterades på golvet. 

Runt roboten placerades fem slipstationer med olika typer av verktyg mot vilka detaljema 
slipades. 
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Robotens 
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lipstation 2 Slipstation> 

Bild 17. Verktygens placering runt roboten. 1) Bandslipning av två motstående sidor samtidigt. 
2) Luftputa diameter 210 mm, fast uppspänd. 3) Luftputa, fjäderupphängd. 4) Flärp. 
5) Borstputshjul. 

8.1.1 Verktyg 

Samtliga slipverktyg som användes under försöken kunde ta upp skillnader i detaljemas 
geometriska form mer eller mindre bra. Vissa slipverktyg var uppbyggda enbart för att undersöka 
och utvärdera de principiella funktionerna vid robotslipning. De slipprinciper som användes vid 
försöken var: 

Fjädrande bandslipmaskiner 

Slipenheten bestod av två bandslipmaskiner som placerades mittemot varandra så att slipbanden 
blev parallella. Kontaktrullama, på vilka bandet löpte och där slipningen skedde, var upphängda 
på pendelarmar, vilket innebar att de kunde fjädra oberoende av varandra. Detaljen som skulle 
slipas fördes mellan de två banden som då fjädrade utåt. Detaljen slipades på två sidor samtidigt. 
För att minimera krafterna, som uppstod då slipbandet avverkade på detaljen, roterade ett band 
medsols och det andra motsols. 
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Bild 18. Bandslipning med två slipband så att detaljens båda plana sidor slipas samtidigt. 
Avståndet mellan slipbanden anpassar sig efter detaljens tjocklek. 

Luftputor 

Vid försöken användes luftputor av tre olika storlekar. Den lilla luftputan hade en diameter på 30 
mm. Den placerades i en luftmotor som i sin tur var fjäderupphängd. Den mellanstora luftputan 
hade en diameter på 60 mm. Även den placerades i den fjäderupphängda luftmotom. 
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Bild 19. Luftputan är placerad i fjäderverktyget. 

Den stora luftputan hade en diameter på 210 mm. I och med dess stora luft volym, fjädrar luftputan 
i sig när en kraft läggs mot den. Att hänga upp den stora luftputan i fjädrar var därför onödigt. 

Bild 20. Den stora luftputan var fast monterad på motoraxeln. 
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Flärp 

Flärpen består av slipband tätt packade i radiell riktning på ett nav, ungefär som ett fladderverktyg. 
Skillnaden är att flärpen är styvare, vilket medför en grövre avverkning. 

Två stycken flärpar med olika diametrar användes vid försöken för att slipa detalj emas kantradier. 
Flärpen kan genom sin konstruktion ta upp mindre formvariationer radiellt. Vid alltför stora 
krafter mot flärpen ökar avverkningen markant, samtidigt som brännmärken kan uppstå på 
detaljen. Vid slipning med flärp profileras ett spår med hjälp av ett diamantverktyg eller slipduk. 
Det profilerade spåret i flärpen skall ha samma profil som detaljens slutliga form. Flärpama som 
användes vid försöken hade diametern 200 mm respektive 300 mm. Även de profilerade spåren 
i flärpama var olika. 

Borstputshjul 

Borstputshjulet användes för finslipning av detaljerna. Det har en inbyggd flexibilitet genom att 
det är uppbyggt med borstar och slitsat slipband. Behov av fjäderupphängning av verktyget fanns 
därför inte. 

Bild 21. Flärpen till vänster användes till kantradieslipning och borstputshjulet till höger till 
finslipning. 
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8.2 Försök 

Under försöken placerades fem slipstationer runt roboten. I två av stationerna byttes slipverktyg 
beroende på vilken detalj som bearbetades, de övriga var stationära. 

Genom att det finns ett antal olika slipverktyg runt roboten kan detaljerna färdigslipas i en 
uppspänning, vilket förkortar genomloppstiden och ger underlag för en lägre lagemivå. 

Detaljerna som slipades under försöken kom från tre medverkande företag. Detaljerna var 
förbearbetade i respektive företag. Inga magasin eller hämtningsstationer användes under 
försöken, varför samtliga detaljer placerades i roboten manuellt. 

8.2.1 Försök detalj 1 

Detaljkod: 4.B.4.1.11.2.8 1.4.1 (Anm.: Ej 3,4,6,7 i gmpp H) 

Den första försöksdetaljen var en skiktlimmad och formpressad ryggbricka från Forsnäs AB. 
Materialet är bokfanér. Detaljen var ca 400 mm i diameter med krökning i två dimensioner. 
Skiktlimmat material innebär att den totala tjockleken kan variera något från detalj till detalj. 
Innan ryggbrickan slipades konturfrästes den och två hål borrades i detaljens plana ytor. 
Kantslipning och slipning av baksidan på ryggbrickan görs idag mot en luftputa. Framsidan slipas 
inte eftersom den senare skall klädas med tyg. Samtliga slipmoment görs idag helt manuellt. Den 
sammanlagda bearbetningstiden för all slipning uppgår enligt uppgift till ca 7-8 minuter. 

Bild 22. Formpressad ryggbricka (detalj 1) med tillhörande gripdon. 
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Vid försöken greppades detaljen med ett vakuumgripdon i roboten bestående av fyra sugkoppar. 
I gripdonet fanns även två styrtappar som fixerade detaljen. Styrtappama placerades i de 
förborrade hålen på detaljen, vilket var en förutsättning för exakt gripning av samtliga detaljer. 
Detaljema placerades manuellt i gripdonet. 

Som första tempo gjordes en brytning av kanten mot den flädrande luftputan (60 mm). Detta 
verktyg valdes för att erhålla ett konstant tryck mellan kanten och verktyget. Fjäderkraften var 
vid försöken i stort sett konstant, oberoende av hur mycket slipverktyget trycktes ned. 

Bild 23. Slipning av detaljens kanter på fjäderupphängd luftputa. 

Efter kantbrytningen slipades baksidan av ryggbrickan mot den stora luftputan som var fast 
uppspänd. För att uppnå en följsam slipning utan facettering av den dubbelkrökta baksidan 
reducerades lufttrycket i putan. 

För att få kantens slutliga runda profil slipades sedan kanterna på den förprofilerade och fast 
uppspända flärpen. Eftersom flärpen är profilerad är det viktigt att kanten på detaljen löper i 
centmm av profilen. För att förenkla programmeringen ytterligare, samtidigt som större variationer 
av detaljema kan accepteras, bör flärpen tillåtas fjädra axiellt. 

Till sist finslipades detaljemas kanter och baksida mot ett borstputshjul. 
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Bild 24. Detaljens baksida slipas mot den stora luftputan. 

Bild 25. Slipning av kantradierna 
mot flärpen. 

Bild 26. Finslipningen av ryggbrickan på ett 
borstputshjul. 
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Den totala tiden för slipningen uppgick till ca 4 minuter. Med vissa justeringar av varvtal och 
matningshastigheter kan tiden minskas ytterligare. 

Resultatet av slipningen av denna ryggbricka får anses som gott. De svåraste momenten var att 
vid kantbrytning och kantslipning få en jämn avverkning. Hastigheten och trycket mellan kanten 
och slipverktyget måste hela tiden vara konstant. Programmeringen av slipningen mot flärpen var 
mycket tidskrävande p g a att verktyget inte var axiellt flexibelt. Man måste programmera så att 
detaljen hela tiden löper i spårets centrum. 

Ett annat problem vid kantslipning mot luftputa och flärp är att programmera roboten så att 
rotationen av detaljen, trots den dubbelkrökta ytan, blir konstant. Detta beror på att robotens 
styrsystem beräknar hastigheten i en definierad punkt, vanligtvis i centrum av gripdonet. 
Konsekvensen av detta är att hastigheten i den definierade punkten är konstant medan hastigheten 
där slipningen sker, d v s mellan detalj och verktyg, inte är konstant. Enligt uppgifter från 
robotleverantörer går det numera, i de senaste styrsystemen, att definiera denna punkt utanför 
roboten, t ex i ett verktyg, vilket skulle ha avhjälpt problemet. 

8.2.2 Försök detalj 2 

Detaljkod: 1.2.43.1 1.2.8 3.2.1 (Anm.: Ej 2,3,4,6,7 i grupp H) 

Den andra försöksdetaljen var en skiktlimmad ryggbricka i massiv furu till en stol från Samhall 
Klintland i Mjölby. Detaljen var 500 mm lång, 80 mm bred och ca 10 mm tjock. Variationer i 
tjocklek förekommer mellan olika detaljer men även återböjningen kan vara olika. Innan 
ryggbrickan slipas, tappas och profi l - och formfräses den efter en mall. 

Idag utförs alla slipmoment av ryggbrickan manuellt av två personer. De två plana ytorna slipas 
mot en vertikal bandslipmaskin och kanterna mot en luftputa. Därefter finslipas hela detaljen mot 
ett borstputshjul. Den totala tidsåtgången för slipningen av detaljen uppgår till ca 5 Vi minut per 
detalj. 
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Bild 27. Ryggbricka (detalj 2) med tillhörande gripdon. 

Ryggbrickan greppades med ett klämmande gripdon på de två tapparna. Gripdonets klämbackar 
hade en tjocklek på 10 mm, samma som detaljemas, med en urgröpning i vilken detaljemas tappar 
passade. Genom att använda ett gripdon med samma tjocklek som detaljen, eliminerades 
problem med åtkomligheten vid detaljens ändar. Gripdonets klämmande effekt åstadkoms med 
en tryckluftcylinder. 

Som första steg slipades detaljens plana ytor. Utformningen av gripdonet möjliggjorde samtidig 
slipning av de två plana ytorna mellan de två, mot varandra placerade, fjädrande bandslip-
maskinema. 

För att skapa en bättre yta slipades sedan samma ytor även mot den stora luftputan. Flexibiliteten 
i verktyget erhölls genom en reduktion av lufttrycket i verktyget. 

Detaljens minsta radie slipades hämäst mycket försiktigt mot en liten luftputa som var placerad 
i den fjädempphängda luftmotom. I nästa steg slipades kanterna på detaljen mot en förprofilerad 
och fast upphängd flärp. Slutligen finslipades hela detaljen mot ett borstputshjul. 
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Bild 28. Samtidig slipning av detaljens 
båda sidoplan. 

Bild 29. Ytterligare slipning av detaljens 
sidoplan för att erhålla en bättre 
yta. 
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Bild 30. Den lilla radien på detaljen slipas på en liten luftputa. 

Bild 31. Kantradierna på detaljen formas med hjälp av flärpen. 

Bild 32. Finslipning av hela detaljen på borstputshjulet. 
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Den totala sliptiden uppgick under försöken t i l l ca 3 minuter. Med optimering av 
matningshastigheter och varvtal kan tiden troligtvis minskas något. 

Det erhållna slipresultatet blev bra. Vid kantslipningen är det mycket viktigt att kanten befiimer 
sig mitt i flärpens profil för att erhålla en jämn radie på hela detaljen. En axiellt och radiellt 
^ädempphängd flärp vore därför önskvärd. 

^.23 Försök detalj 3 

Detaljkod: 3.1.4J.11.2.5 1.4.1 (Anm.: Ej 3,4 i gmpp H) 

Den tredje försöksdetaljen var den mest komplicerade; ett framben kombinerat med armstöd till 
en stol från Tallo AB. Frambenet var tillverkat av skiktlimmat och formpressat bokfanér och hade 
en total längd på ca 1000 mm, en bredd på 35 mm och en tjocklek på ca 25 mm. Innan detaljen 
slipas form- och hålfräses den, varefter två monteringshål borras. Samtliga operationer görs idag 
manuellt. På frambenet slipas idag sidorna på en bredbandsslipmaskin. Resterande delar av 
detaljen slipas mot bandslipar och luftputor. Den totala sliptiden uppgår t i l l ca 5 minuter per 
detalj. 

Bild 33. Kombinerat fi-amben och armstöd (detalj 3) med tillhörande gripdon. 

Frambenet greppades trots dess relativt stora och komplicerade geometri av roboten med ett 
klämmande gripdon, bestående av två stycken tappar som placerades i de förborrade hålen. För 
att uppnå ett säkrare grepp fästes en vass syl i änden av den ena tappen med verkan i 



42 

klämriktningen. Sylen förhindrade att tappen gled ur hålet. Gripdonets klämmande effekt 
åstadkoms med en tryckluftcylinder. 

Slipningen av detaljen genomgick fyra tempon. De två kantsidoma av detaljen, fömtom sträckan 
mellan grepptappama, slipades mot den stora luftputan. Luftputan, som var fast uppspänd, tog 
väl upp skillnader i geometrin genom att lufttrycket i verktyget var reducerat. 

Bild 34. Detaljens kantsidor slipas. Verktyget utnyttjas på undersidan för slipning av den ena 
kantsidan. 

Härnäst skedde slipning av detaljens plana ytor och av sträckan mellan grepptappama på 
detaljens ena kantsida. På de plana ytoma förekommer små krökningsradier vilket kräver mindre 
slipverktyg än den stora luftputan. Även sträckan mellan grepptappama på kantsidan kräver ett 
verktyg med mindre diameter p g a gripdonets utformning. Slipningen utfördes på den mellanstora 
luftputan som var fjädempphängd. Principen med fjädempphängda slipverktyg visade sig 
fungera utmärkt, speciellt vid detta tempo, där detaljens geometri var mycket komplicerad. Om 
ett fast verktyg hade använts skulle programmeringen av roboten ha blivit mycket svår och 
tidskrävande. 
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Bild 35. Programmeringen av roboten förenklades avsevärt genom att detaljen kunde slipas på 
den fjäderupphängda luftputan. 

För att få en jämn och mndad övergång mellan planen och kanterna på detaljema användes 
härnäst en fast uppspänd och förprofilerad flärp. På grund av de små krökningsradiema på 
detaljen, kunde inte kantradiema utmed hela detaljen slipas med den befintliga flärpen. För att 
lyckas med detta skulle en flärp med en diameter på ca 50 mm krävas. Detta tempo innebar de 
största problemen både när det gällde programmering och slipresultat. Programmeringsarbetet 
var mycket tidskrävande och många justeringar måste göras. Detaljemas oregelbundenheter i 
geometrin medförde även att slipresultatet av kantradiema varierade. Problemen berodde på att 
flärpen inte var tillräckligt flexibel. Fjädring i såväl axiell som radiell led skulle ha behövts. 

Bild 36. Detaljens kantradier slipas på flärpen. 
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Till sist gjordes en finslipning av detaljen på ett borstputshjul. Hjulets stora diameter tillät dock 
inte slipning mellan grepptappama på kantsidoma. 

Bild 37. Finslipning av stolsdetaljen. 

Den totala sliptiden uppgick till ca 5 minuter. Den största delen av tiden gick åt till att slipa kantradiema 
på flärpen. 

Svårigheten med detaljer av denna typ är att en liten variation av den geometriska formen ger ett stort 
utslag i detaljemas ändar. Slipning med fasta verktyg, som flärpen, ger ett mycket osäkert resultat. 
Fjädrande verktyg som anpassar sig efter detaljen är en fömtsätming för att lyckas med automatisk 
slipning av denna typ av detaljer. 

83 Slutsatser av försöken på Trätek 

Försöken visade att ^ädempphängda slipverktyg trots sin enkelhet fungerar mycket bra, samtidigt som 
de underlättar programmeringen av roboten avsevärt. Vad man kan ha synpunkter på är att vissa 
slipverktyg bör ^äderbelastas i K'å riktningar. Detta gäller för fläipen, där detaljen som slipas måste 
befinna sig mitt i flärpens förprofilerade spår. 

8.3.1 Vcrktvg för robotslipning 

De verktyg som passar bäst för robotslipning bör på något sätt vara adaptiva, dvs anpassa sig till de 
skillnader från den ideala geometrin som förekommer. Även livslängden (bandlängden) hos 
verktyget har central betydelse. 
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Att använda luftputor som slipverktyg vid robotslipning fungerar utmärkt med hänsyn ti l l 
åtkomligheten. Luftputor med stor diameter har en inbyggd fjädring i och med att lufttrycket i 
putan kan reduceras. En fast uppspänning är därför lämplig. Luftputor med mindre diameter 
fungerar inte lika bra när det gäller anpassning ti l l detaljemas geometri varför de bör 
fjädempphängas. En stor nackdel med luftputan är dess korta bandlängd som leder till att 
verktygsbyten ofta måste ske, speciellt vid mindre diametrar. Därför bör luftputan ersättas med 
bandslipaggregat som fungerar på samma sätt som en luftputa. Luftputan motsvarar då 
kontaktmllen i ett bandslipaggregat. Bandslipaggregat et utrustas med inbyggd fjädring i de fall 
där det behövs. Meningen är att bandslipaggregaten skall fungera exakt på samma sätt som 
luftputoma sliptekniskt samtidigt som bandlivslängden hamnar på en rimlig nivå. 1 bild 38 
åskådliggörs exempel på olika typer av bandaggregat uppbyggda för att användas vid robotslipning. 

För slipning av kantradier lämpar sig flärpen utmärkt. Genom att profilera verktyget erhålls rätt 
profil på detaljen med endast en övergång. Flärpen bör vara flexibel både axiellt och radiellt. 

Iff l 
1 

Bild 38. Exempel på slipband.saggregat för robotslipning. Alla verktyg bör vara fjädrande. 1) 
Bandslip för slipning av de flesta geometrierna. Kontaktrullen kan bytas till den 
diameter som passar bäst. 2) En bandslip med en tryckplatta som kontaktelement kan 
användas till planslipning men även till profilslipning genom att tryckplattan profileras. 
3) Verktyget påminner om föregående men passar sämre för planslipning genom att 
kontaktlängden är kortare. Kontaktrullen profileras vid profilslipning. 4) Verktyget 
används för slipning av två sidor samtidigt. 5) Bandslipverktyg för planslipning mot 
kontaktelement utformat som ett svärd. 6) Slipning av två sidor samtidigt med möjlighet 
att utnyttja övriga kontaktelement för annan slipning. (Källa: Ingenjörsfirma Tom 
Nordquist AB) 



46 

8.3.2 Gripdon och gripdonsväxling 

Gripdonen som användes under försöken byggde på vakuumgripning eller klämmande gripning. 
Vilket som är att föredra beror helt på detaljerna som skall gripas. För att slipresultatet skall bli 
likartat är det viktigt att samtliga detaljer fixeras och grips på exakt samma sätt. Exakt gripning 
av detaljerna kan erhållas genom att detaljen som grips fixeras mot hål, spår eller dylikt. 
Alternativt att den fixeras i magasinet den hämtas från. 

Det finns idag färdiga gripdonsväxlarsystem som enkelt kan monteras på roboten. Under 
försöken på Trätek utnyttjades dock ingen gripdonsväxling, även om grunduppställningen med 
roboten i centrum av ett antal slipmaskiner möjliggjorde det. Tanken är att olika detaljer placeras 
i magasin, varifrån roboten hämtar dem. Beroende på vilken detalj som skall slipas väljer och 
hämtar roboten rätt gripdon från ett gripdonsmagasin, varefter detaljen hämtas och slipas mot 
vissa av slipcellens verktyg. Detta innebär att man med gripdonsväxlarsystem och detaljmagasin 
kan slipa ett antal olika detaljer i samma slipcell. Utlastning från slipcellen kan ske på en 
transportbana. 

8.3.3 Utsug, miliö 

Ett stort problem vid försöken var att på ett effektivt sätt fånga upp slipdammet. I många fall kan 
man inte placera ett utsug tätt intill verktyget beroende på att detta minskar åtkomligheten runt 
verktyget. Detta gäller verktyg som luftputor, flärpar och borstputshjul. 

Vid bandslipning följer dammet till viss del med bandet och kan fångas upp vid kontaktmilen som 
driver bandet. Tyvärr försvinner en del damm även ut i luften. 

Det enda sättet att fånga upp slipdammet är troligen att bygga in hela robotcellen i ett rum för att 
avskärma dammspridningen till övriga delar av lokalen. 

8.3.4 Bemanning 

Vid införandet av robotslipning i företagen ändras personalens arbetsuppgifter från dagens 
manuella slipning till övervakning och betjäning av robotanläggningen. Detta ställer helt nya 
krav på personalen, krav som ofta upplevs som stimulerande. 

Vid igångkömingen av en robotanläggning uppstår troligtvis problem som kräver i stort sett 
kontinuerlig tillsyn av anläggningen. Problemen är svåra att fömtse då de är beroende av 
detaljemas geometrier, variationer samt materialegenskaper. Genom att åtgärda orsakerna till 
problemen allt eftersom de identifieras, kan robotanläggningen vara i drift allt längre tider med 
begränsad tillsyn. 

Vissa funktioner kan vara svåra att automatisera. Verktygsbyte, kvalitetskontroll, eventuellt 
kompletterings- och justeringsarbete måste troligen utföras manuellt. 
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Bilaga 

K L A S S I F I C E R I N G AV D E T A L J E R 

Detta material syftar t i l l att gradera möbeldetaljer med avseende på geometri, ytkrav, material etc 
som är viktiga vid automatisering av bearbetning eller hantering. 

Graderingen är uppbyggd så att varje detalj med tillhörande bearbetning eller hantering ger en 
teckenserie som entydigt skall beskriva detaljen och vad som skall göras med den. Teckenserien 
kan godtyckligt göras lång eller kort beroende på vad den skall användas t i l l . En kort teckenserie 
kan t ex tjäna t i l l att sortera olika detaljer i mer övergripande detaljgrupper medan en lång 
teckenserie beskriver en detalj mer ingående och även vad som skall göras med den. 

Ett exempel: Antag att en detalj har teckenserien 2.1.1.D.L1.2.4.1.3.1. Denna serie skulle då 
kunna beskriva: 

Första tecknet: Detaljtyp med avseende på formstabilitet, storlek etc. 
Andra tecknet: Antal frihetsgrader på detaljen, dvs är den jämnbred, jämntjock osv. 
Tredje tecknet: Krökningsradier; finns det invändiga eller utvändiga radier. 
Fjärde tecknet: Krökningsradier, stora eller små radier. 
Femte tecknet: Beskriver tvärsnittsgeometrier. 
Sjätte tecknet: Tidigare bearbetning. 
Sjunde tecknet: Noggrannhet i bearbetningen; grov, mellan, f in eller lackslipning. 
Åttonde tecknet: Bearbctningsprofiler, t ex plan-, kant-, hörn- eller spårprofiler. 
Nionde tecknet: Material, t ex bok, ek, furu, björk eller MDF. 
Tionde tecknet: Materialtyp; massivträ oböjt, massivträ böjt, faner, skiktlimmat och 

format, skiktlimmat och oformat. 
Elfte tecknet: Ytor; trärent eller någon slags lack. 

Idén är att man i varje grupp skall kunna hänföra detaljen ti l l ett alternativ som överenstämmer. 
Finns inget alternativ som överensstämmer skriver man en bokstav istället för en siffra. Bokstaven 
anger den grupp som inte är bedömd. Denna möj lighet kan även användas då man anser att kriteriet 
inte har någon betydelse. 

På nästkommande sidor följer underlaget för att med denna metod beskriva en detalj. För att man 
skall få fram ett entydigt resultat krävs det att man följer beskrivningen i rätt ordningsföljd. 
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Bedömning av detaljer 

Sifferkombinationcn består av elva på varandra följande siffror (eller bokstäver). Dessa siffror 
erhålls genom en bedömning av varje bokstavsgrupp nedan. 

Bedömningsgrupp A: Huvudgeometri. 

1: Formsäkra detaljer. Detaljerna är relativt små med hög styvhet och små 
absolutavvikelser. Utmärkande för detaljer i denna gmpp är dels att de är tidigare 
bearbetade i en styrd process, dels att de fjädrar endast obetydligt vid belastning. 
Exempel: armstöd och möbelfötter. 

2: Stora formsäkra detaljer. Detaljer som är relativt stora, med hög styvhet och små 
absolutavvikelser. Exempel: bordsskivor samt kraftiga större möbeldetalj er bearbetade 
i en numeriskt styrd maskin. 

3: Långsträckta detaljer. Detaljer vars längd är betydligt större än dess bredd/tjocklek. 
Detaljerna är inte helt formsäkra och fjädrar vid belastning. Exempel: armledare och 
stolsben. 

4: Skalformade detaljer. Dessa detaljer är ofta formpressade och kan skilja i form och 
mått från detalj till detalj. Exempel: sittkorgar och ryggstöd. 

5: Sammansatta detaljer. Detalj eller produkt som är monterad av ett antal 
detaljkomponenter. Exempel: monterade stolar. 

A: Detaljen kan inte hänföras till något av ovanstående alternativ/ Denna 
bokstavsgrupp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning grupp A:_ 

Fortsätt med bedömningsgrupp B. 



51 

Bedömningsgrupp B: Frihetsgrader pä detayen. 

1: Detaljen är jämnbred och jämntjock. 

2: Detaljen varierar i bredd men är jämntjock eller vice versa. 

3: Detaljen varierar både i bredd och tjocklek. 

B: Detaljen kan inte hänföras t i l l något av ovanstående altemativ7 Denna 
bokstavsgmpp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning grupp B:. 

Fortsätt med bedömningsgrupp C. 
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Bedömningsgrupp C: Krökningsradier, 1. 

1: Detaljen har inga utvändiga eller invändiga (form-) radier. 

2: Detaljen har utvändiga radier (som skall bearbetas). 

3: Detaljen har invändiga radier (som skall bearbetas). 

4: Detaljen har både invändiga och utvändiga radier (som 
skall bearbetas). 

C: Detaljen kan inte hänföras till något av ovanstående alternativ/ Denna 
bokstavsgrupp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning grupp C:_ 

Fortsätt med bedömningsgmpp D. 
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Bedömningsgrupp D: Krökningsradier, 2. 

1: Minsta radien är större än 75 mm. 

2: Minsta radien är mindre än 75 mm. 

3: Minsta radien är mindre än 50 mm. 

D: Detaljen kan inte hänföras t i l l något av ovanstående alternativ/ Denna 
bokstavsgmpp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning grupp D: 

Fortsätt med bedömningsgrupp E. 
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Bedömningsgrupp E : Tvärsnittsgeometri. 

1: Detaljen har endast vinkelräta plan. 

2: Detaljen har plan som inte bildar räta vinklar i förhållande till varandra. 

3: Detaljen har partier med cylindriskt tvärsnitt. 

4: Detaljen har ett variabelt tvärsnitt. 

E: Detaljen kan inte hänföras till något av ovanstående altemativ7 Denna 
bokstavsgmpp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning grupp E: . 

Fortsätt med bedömningsgrupp F. 
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Bedömningsgnipp F: Tidigare bearbetning. 

1: Detaljen är bearbetad med en styrd process (NC, mall, kurva, linjal etc). 

2: Detaljen är bearbetad men ej i någon styrd process (för hand). 

3: Detaljen är formad men ej tidigare bearbetad. 

4: Detaljen är tidigare obearbetad (eventuellt enbart sågad). 

F: Detaljen kan inte hänföras till något av ovanstående alternativ/ Denna 
bokstavsgmpp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning grupp F: 

Fortsätt med bedömningsgmpp G. 
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Bedömningsgrupp G: Noggrannhet vid bearbetningen. 

1: Detaljen skall grovslipas (30-80 kom). 

2: Detaljen skall mellanslipas (100-180 kom). 

3: Detaljen skall finslipas (180-220 kom). 

4: Detaljen skall lackslipas (240-600 kom). 

G: Detaljen kan inte hänföras till något av ovanstående alternativ/ Denna 
bokstavsgmpp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning gmpp G: 

Fortsätt med bedömningsgmpp H. 
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Bedömningsgrupp H: Geometrifunktioner. 

Den högsta möjliga siffran anges vid bedömningen. Skriv de alternativ som inte ingår under 
"anmärkning". 

På detayen skall föUande bearbetas: 

1: Plan 

2: Kantradier 

3: Övergången mellan plan och ände 

4: Övergången mellan kant och ände 

5: Radier 

6: Ändar 

7: Spår 

8: Hömradier V//////X wzzzzzr^ 

9: Kantprofiler 

H: Detaljen kan inte hänföras till något av ovanstående alternativ/ Denna 
bokstavsgrupp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning grupp H:. (Anm.: Dock ingår ej nr: ) 

Fortsätt med bedömningsgrupp I. 
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Bedömningsgrupp I: Material. 

1: Bok. 

2: Björk. 

3: Fum. 

4: Ek. 

5: Övriga träslag. 

6: MDF7HDF. 

7: Spånskiva. 

I : Detaljen kan inte hänföras till något av ovanstående altemativ7 Denna 
bokstavsgmpp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning gmpp I: 

Fortsätt med bedömningsgmpp J . 
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Bedömningsgrupp J : Materialtyp. 

1: Massivt, oböjt. 

2: Massivt, böjt. 

3: Fanér. 

4: Skiktlimmat, böjt. 

J: Detaljen kan inte hänföras till något av ovanstående alternativ/ Denna 
bokstavsgmpp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning gmpp J : 

Fortsätt med bedömningsgmpp K. 
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Bedömningsgrupp K: Ytor. 

1: Detaljen är trären. 

2: Detaljen är lackerad med täckande lack. 

3: Detaljen är lackerad med lasyr. 

4: Detaljen är lackerad med klarlack. 

K: Detaljen kan inte hänföras t i l l något av ovanstående alternativ/ Denna 
bokstavsgmpp är inte betydelsefull för undersökningen. 

Bedömning gmpp K: 

DETALJENS BEDÖMNING: . . . 

(Anm.: I bedömningsgmpp H ingår ej alternativen 

Hur skall resultatet tolkas? Se nästa sida. 
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Hur nummerserien för detayen skall tolkas 

Nummerserien för detaljen består av elva siffror (kanske även bokstäver). Denna nummerserie 
kan delas in i tre huvudgmpper. På första sidan i denna bilaga gavs exemplet 2.1.1 .D. 1.1.2.4.1.3.1. 
Denna sifferkombination kan tyckas lång och svår att arbeta med. En avsevärd förenkling av 
resultatet fås genom att spalta upp nummerserien. 

Bedömningsgrupp A - E : Beskriver detaljens fysiska huvudgeometri. 

Bedömningsgrupp F - H : Beskriver hur bearbetningen skall utföras. 

Bedömningsgrupp I - K : Beskriver materialtekniska egenskaper som kan vara 

viktiga vid t ex val av verktyg. 

Bedömningen av detaljen i exemplet skulle då kunna skrivas: 2.1.1.D.1 1.2.4 1.3.1. 

Första gmppens teckenkombination (A-E) skulle då betyda: 

- Första tecknet (2) säger att detaljen stor och formsäker. 
- Andra tecknet (1) säger att detaljen är jämnbred och jämntjock. 
- Tredje tecknet (1) säger att detaljen inte har några radier i huvudgeometrin. 
- Fjärde tecknet (D) är här inte intressant p g a att det inte finns några radier. 
- Femte tecknet (1) säger att planen bildar räta vinklar med varandra. 
Denna första kombination av siffror och bokstäver borde innebära att detaljen är en rektangulär 
bordsskiva. 

Andra gmppens teckenkombination (F-H) betyder fortsättningsvis: 

- Första tecknet (1) säger att detaljen är tidigare bearbetad i en styrd process. 
- Andra tecknet (2) säger att detaljen skall mellanslipas. 
- Tredje tecknet (4) säger att plan, kantradier, övergången mellan plan och ände respektive kant 

och ände skall bearbetas. 

Den andra kombinationen av siffror innebär att detaljen (och vad på detaljen) skall 
mellanslipas samt att måttvariationema mellan detaljerna i samma parti troligen är små. 

Tredje gmppens teckenkombination ( I -K) betyder: 

-Första tecknet (1) säger att detaljen är av bok (det på detaljen som skall bearbetas). 
-Andra tecknet (3) säger att detaljen är fanerad. 
-Tredje tecknet (1) säger att detaljen är olackerad. 

I en sammanfattande mening kan man säga att man skall mellanslipa en trären bokfanerad 
rektangulär bordsskiva. 

Metoden som beskrivs här är tänkt att användas för att gmppera detaljer som skall hanteras 
och slipas automatiskt. Man kan även tänka sig att ha fler gmpper med bedömningar för andra 
tillämpningar, t ex fräsning eller lackning. 
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