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EXAMENSARBETE

Förstudie Robotautomatisering
Robotsimulering

Sammanfattning

Hos Volvo Penta i Vara, även kallad Varafabriken, sker
materialhanteringen av överfall manuellt och det är ett monotont och
tungt jobb. Därför funderar man nu på att automatisera bearbetningen
av överfall.

Bearbetningen sker i tre steg, grovbearbetning av limpa, kapning av
limpa och finbearbetning av överfall. Flaskhalsen i automatiseringen är
den tid det tar för överfallen att svalna, överfallen får inte finbearbetas
innan dom nått rumstemperatur.

Besök har gjorts hos Volvo Lastvagnar Skövde som har en liknande
men automatiserad bearbetning och mycket av deras lösningar har
tillämpats i denna förstudie.

En simulering av automatiseringen görs i robotprogrammet IGRIP för
att kontrollera ifall det går och på vilket sätt man ska automatisera
cellen.

Resultatet av simuleringen har visat att det går automatisera cellen
men det är ovisst om dagsbehovet kommer att klaras av med tanke på
svalning av överfall och maskinernas tillförlitlighet.
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DISSERTATION

Pilot study Robot automation
Robot simulation

Summary

The materials handling of the main bearing cap in the Volvo Penta
factory in Vara, is a manual, monotonous and heavy work. Therefore a
pilot study has been performed to test if it’s possible to automate the
machining of the bearing caps.

The machining is done in three steps - roughing, crosscutting and
finishing. After crosscutting the bearing cap is too hot for finishing and
has to bee cooled off. The cooling time of the bearing cap is the
bottleneck for automation and the finishing can’t be made before their
temperature has gone down to room temperature.

At Volvo Trucks in Skövde there is a similar machining but in that
production the materials handling is automated and many of their
solutions have been applied into this pilot study.

A simulation of the automation is also made by using a robot
simulation program called IGRIP. This is done to control the reach of
the robot, accessibility of the fixture and to visualise all the solutions
made in the machining flow.

The result of the study and simulation has shown that it’s possible to
automate the machining. The study doesn’t include a simulation of the
flow and therefore it’s hard to see whether the daily production
requirement and the reliability demands on the machines can be
fulfilled.

Keywords: Automation, Main bearing cap, Robot, Pilot study, Simulation, IGRIP.
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Inledning

Volvo Penta i Vara även kallad Varafabriken kom till sedan Volvo Penta
och Volvo Lastvagnar enats om att utveckla en ny generation mindre
fyrcylindriga och sexcylindriga dieselmotorer tillsammans. Motorerna
var avsedda både till Volvos mindre lastbilar samt som marinmotorer till
Volvo Penta. 1975 planerade man att börja byggnationen av fabriken
som skulle stå färdig för att tas i bruk 1976-77.

1977 startar produktionen av motorer i Vara och de är under det första
året helt avsedda till Volvo Penta som marina motorer. Den totala
produktionen av motorer under 1977 uppgick till ungefär 2500 och
sysselsatte nästan 100 personer.

Verksamheten i Vara utökades under 1982 genom att man överförde
konvertering av marina bensinmotorer från Skövde till Vara.
Konverteringen av bensinmotorer skedde fram till 1993 då man
upphörde med konvertering av bensinmotorer.[1]

Idag tillverkar man enbart dieselmotorer för marint bruk och dessa
återfinns i 7 olika familjer. Den minsta familjemedlemmen är en
fyrcylindrig dieselmotor med en volym på 2,4 liter och 100hk.
Familjens största sexcylindriga dieselmotor har en volym på 3,6 liter
och 280hk, motorn är utrustad med både turbo och kompressor och
vridmomentet når upp till hela 550Nm redan vid 1000rpm.

1.1 Bakgrund

En av huvuddelarna i en motor är vevaxeln på vilken vevstake och kolv
sitter monterade. Vevaxeln är lagrad av ramlager som hålls fast av ett
kraftigt ramlageröverfall (fig.5.2.2) som skall tåla de höga påfrestningar
som kolvar och vevaxel skapar.

Bearbetningen av Överfall sker i Varafabriken och består av tre stycken
bearbetningsmaskiner som idag betjänas av en operatör.
Materialhanteringen är ett monotont jobb som kraftigt belastar rygg,
axlar och armar. Överfallen kommer i ett gjutet ämne kallat limpa som
har en vikt på 12kg och innehåller 7 st överfall(fig.5.2.1).
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Man funderar idag på att automatisera materialhanteringen på  grund
av arbetsmiljöskäl, tanken är att en robot skall sköta all hanteringen av
råämnet. Automatiseringen är också tänkt att kunna frigöra en person
som skall kunna nyttjas bättre i produktionen av motorer.

De maskinerna som idag bearbetar överfallen är tillverkade på 60-talet
och är inte anpassade för automatisering på något sätt. Innan en
automatisering görs krävs en förstudie för att se om det går att
automatisera materialhanteringen med hjälp av en robot. Uppgiften är
att ta reda på vad för robot som är lämplig samt vilket gripdon som
behövs till roboten, hur materialflödet skall styras och hur mycket av
bearbetningen som skall ingå i automatiseringen.

För att kontrollera att roboten klarar av att förse maskinerna med
material och kontrollera åtkomligheten görs en simulering av roboten i
IGRIP.

1.2 Syfte och mål

Syftet med projektet är få en uppfattning om det är möjligt att
automatisera materialhanteringen av limpor och överfall för
bearbetning. Vad för utrustning och robot som krävs för att kunna
genomföra en automatisering.

1.3 Avgränsningar

Eftersom projektet är starkt tidsbegränsat krävs ett antal avgränsningar
för att kunna genomföra det på utsatt tid. De avgränsningar som är
gjorda är:

• Ingen riskanalys görs på befintliga maskiner
• Ingen ombyggnad av maskiner görs
• IGRIP-modellen skall enbart innehålla maskiner, rullbanor,
dukbordet och robot
• Någon fullständig budgetoffert kommer inte att göras
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2 Förutsättningar

För att kunna genomföra en automatisering krävs kännedom om hur
bearbetningen går till och vad överfall är och används till. Det är viktigt
att veta vad hur de olika operationerna går till i varje maskin.

Ingen tidigare robotautomatisering har gjorts på företaget och därför
har ett besök gjort hos Volvo Lastvagnar för att titta på deras
automatiserade överfallsbearbetning. Det finns heller ingen kunskap
om IGRIP eller något program på företaget, därför har simuleringen
gjorts på Högskolan i Trollhättan.

2.1 Bearbetning av Överfall - Varafabriken

       Fig.3.1.1 Bearbetning överfall, Volvo Penta Varafabriken
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Överfallen som bearbetas i cellen (fig.3.1.1) används för att hålla fast
ramlager och vevaxeln i motorerna. Eftersom det är stora påfrestningar
på överfallen i motorerna så krävs det ett material som tål värme och
höga påkänningar. Material som överfallen är gjutna i är gråjärn och
gjuts till något som kallas för limpor. En limpa består av sju stycken
överfall varav två lager som skiljer sig i dimensioner och kallas för
styrlager och främre lager. Styrlagret används för att ta upp de krafter
som uppstår på vevaxeln både i axiell och radiell led, övriga överfall tar
bara upp de krafter som bildas i radiell led. Det främre lagret skiljer sig
genom fler fästpunkter bl.a. för montering av vattenpumpen.

Bearbetningen sker i tre olika operationer, 1 Grovbearbetning av limpa,
2 Borrning/Kapning av limpa, 3 Finbearbetning av Överfall.

2.2 Bearbetning av Överfall - Skövde

Volvo Lastvagnar i Skövde har en liknande bearbetning av överfall för
deras tillverkning av dieselmotorer till lastbilar. Skillnaden på
bearbetningen är att i Skövde finns inga limpor som behöver bearbetas,
istället så gjuts varje överfall för sig som därefter bearbetas i två
dragbrotschar, grovbearbetning och finbearbetning.

Ett besök gjordes i Skövde för att titta på lösningen för deras överfalls-
bearbetning. Eftersom Skövde tillverkar fler motorer än Varafabriken så
har dom automatiserat bearbetningen och besöket gjordes för att se
resultatet av deras automatisering.

  
Fig.4.1.1 Gripdonets utformning Fig.4.1.2 Frammatning av överfall



Förstudie Robotautomatisering

5

De lösningar som var användbara för detta projekt var arbetsdonet
(fig4.1.1), gripvinkel för arbetsdon (fig4.1.1), säkerheten, yttre
givare/sensorer och frammatning av överfall (fig4.1.2).

3 Simulering

Simuleringen är till främst för kontroll av robotens åtkomlighet i
fixturerna samt kontrollera räckvidd och utrymme för roboten. Ytan där
roboten skall stå är begränsad och robotens storlek kan göra att
utrymmet inte räcker till.

Åtkomligheten kontrolleras visuellt att varken robot eller gripdon
krockar med fixturer eller annan utrustning. Vad som också är viktigt
är om gripdonets utformning fungerar och är en lämplig lösning för att
hantera både limpor och överfall.

Modellen ger också ett bra underlag för att visa upp de lösningar som
valts för att positionerna, vända, transportera och gripa limpor och
överfall (fig5.0.1).

 Fig.5.0.1 Bild på ny cell i IGRIP
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Ett av målen med simuleringen har också varit att få fram robotens
kapacitet, hinner roboten med att betjäna alla maskiner så att inte
onödiga stillestånd skapas. Detta är en mycket viktig men inte så enkel
del av simuleringen. Om man nu lyckas med att få fram hur många
limpor roboten kan bearbeta på en dag så kan man därav få fram hur
känslig roboten/cellen är för olika störningar. Om roboten ligger på
gränsen av att klara av att täcka dagsbehovet kommer naturligtvis
cellen bli mycket störningsskänlig för driftstopp eller materialbrist/fel.
Skulle då en ökning av produktionstakten vara nödvändig finns risken
att roboten inte klara av att betjäna maskinerna med tillräckligt många
överfall och limpor.

Det kan då bli nödvändigt att titta på en annan sorts lösning för
automatiseringen, man borde kanske använda sig av två robotar. En
robot för betjäning av finbearbetningen och en robot för betjäning av
grovbearbetningen.

3.1 Datainsamling

Datainsamlingen har varit en stor del i arbetet med simulering och är
väldigt viktig för resultatet av simuleringen. De delar av cellen som har
betydande roll i simuleringen har blivit noggrant uppmätta för att
resultatet skall bli så bra som möjligt.

Alla cykeltider för maskiner och fixturer är insamlade och inskrivna i
IGRIP-modellen. Mått och vikt på de nya limporna är hämtade ifrån
Euromation i Skövde.[4]

3.2 Uppbyggnad

Alla maskiner, Conveyor och övrig utrustning har ritats upp i CAD-
programet UniGraphics och IGRIP-modellen består av cirka 20 olika
modeller från UG. Det enda som inte ritats upp i UG är roboten och de
säkerhetsgrindar som finns i modellen.

Fixturer och gjutämnen har en högre detaljnoggranhet till skillnad från
maskiner och conveyors. De detaljer som styr resultatet på
simuleringen är också dom som har en hög detaljnoggrannhet (se
fig.5.2.1-5.2.3).
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Det är också en del modifieringar som har gjorts på fixturerna och
dragbrotscharna på grund av att överfallen har fått nya dimensioner.
Det är inget som påverkar resultatet utan har enbart en visuell
betydelse i modellen.

När modellerna ritats upp i UG sparas dom i ett annat filformat som
kallas för Parasolids, det är för att kunna överföra CAD-modellerna till
simuleringsprogrammet som annars inte klarar av att läsa UG-filer.

Därefter öppnar man upp Parasolids filerna i IGRIP och sparar än en
gång ned filerna i olika Parter (detaljer) för att senare kunna ladda upp
och använda parterna i IGRIP modellen.

                                 
 Fig.5.2.1 Ny limpa                                                       Fig.5.2.2 Nytt överfall

 
  Fig.5.2.3 Fixtur findragbrotsch

3.3 Problem

De problem som uppkommit under uppbyggnaden är vid själva
överföringen av CAD-filerna till IGRIP. Överföringen skedde först i form
av VRML-format, vilket gjorde att dimensionerna inte stämde överens
med UG och IGRIP. Detta upptäcktes när roboten lades till i modellen
då ABB roboten inte blev högre än några mm i IGRIP-modellen.
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Det uppstod en del problem vid programmeringen av IGRIP-modellen
då svårighetsgraden och tiden för programmeringen missbedömdes
stort. Det gjorde att simuleringen fick förenklas för att bli klar på utsatt
tid. Det som förenklades var att inga rörelser gjordes för limpor och
överfall samt att enbart en cykel körs i simuleringen.

4 Materialhantering

När man i det här fallet skall välja en lämplig robot för uppgiften är det
relativt enkelt eftersom robotens uppgift är materialhantering och inte
kräver några större noggrannheter och hastigheter. Det som man
behöver titta på är kostnad, räckvidd, lyftkapacitet och åtkomlighet.

Det man måste tänka på när man tittar på lyftkapacitet hos roboten är
vart tyngdpunkten hamnar när roboten har ett ämne i gripdonet. På
grund av gripdonets längd blir tyngdpunkten för lasten förskjuten utåt
vilket kan medföra att man behöver en lite kraftigare robot för att
bibehålla prestandan.

4.1 Val av Robot

När valet av robot kommit på fråga så har räckvidd, lastkapacitet och
kostnad varit de avgörande faktorerna för valet av robot.

Roboten behöver vara 6-axlig med en räckvidd på minst 2200mm och
klara av att hantera 25-30kg. Men eftersom roboten skall ha två
gripklor kommer tyngdpunkten för lasten också att bli förskjuten. Det
som kan inträffa är då att robotens prestanda sjunker (se bilaga 1),
därför bör man då välja en robot som klara av en lite tyngre last än den
man skall hantera.

Skillnaden på pris för en robot av samma märke som klarar en last på
30kg och för en robot som klarar 125kg är minimal. Fallet brukar ofta
vara att man väljer att skaffa en robot som ligger långt över den
lastkapacitet som krävs, just för att roboten slits mindre och om man
någon gång vill byta arbetsuppgift för roboten har man betydligt större
möjligheter med en starkare robot.
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De olika tillverkarna som har varit aktuella är ABB, Motoman, KUKA
och Fanuc. Tyvärr har den sistnämnde tillverkaren Fanuc varit svår att
kontakta och därför finns ingen prisuppgift för Fanucrobotarna. De
robotar som är lämpliga för uppgiften är:

• ABB IRB 6400 se bilaga1

• Motoman-UP130 se bilaga 2

• KUKA KR 125/2 se bilaga 3

• Fanuc S-430iF se bilaga 4

Eftersom robotarna är såpass lika har den avgörande faktorn varit
priset, den robot som valts utav alternativen ovan är IRB 6400 med ett
pris på 274000kr då inklusive Volvos rabatt. Skillnaden i pris är
markant för Motoman-UP130 som har ett pris på 645000kr.

Men eftersom företagen oftast offerterar en helhetslösning till
kunderna skall man inte titta enbart på priset för robotarna. Eftersom
vissa tar ut sin vinst i kringutrustning och vissa på roboten.[3]

4.2 Arbetsdon

För att komma åt fixturen på finbearbetningsbrotschen krävs ett
gripdon som har en lång räckvidd för att undvika krock med fixtur. I det
här fallet behövs det två parallellgripdon med en fingerlängd på 100mm
för att inte roboten skall kollidera med fixturen.

Gripdonet består av 2st GRW25 med en gripkraft på 400N (bilaga 5),
vilket blir 200N på vardera sida om limpan/överfallet. På grund av
fingrarnas relativt långa längd sjunker trycket med en faktor på 0,25
längst ut på fingrarna.

Detta är en detalj man skall tänka på vid val av gripdon, speciellt i detta
fall då roboten griper limpan allra längst ut på fingrarna, vilket medför
att det totala trycket på limpan då blir 300N eller 150N på vardera sida.
Det kanske i värsta fall inte räcker för att lyfta limporna eller att
hastigheten blir begränsad för roboten.

För varje gripdon behövs ett fästkit för montering på en basplatta, så i
detta fall behövs det 2st fästkit. Fästkitet har artikelnummer 68446-25-
53 och kostar 1193kr/st.
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Till gripdonet behövs också sensorer som talar om för  roboten ifall
gripdonet är öppet eller stängt. Exempel på en lämplig sensor är en
Hall Effekt sensor, även kallad PNP sensor. Det behövs två stycken
sensorer för varje gripdon, en för öppen indikering och en för stängd
indikering. Så totalt blir det fyra Hall Effekt sensorer som behövs för de
två gripdonen.

Det finns också två olika varianter av Hall Effekt sensorer där den ena
består av en 2m ingjuten kabel och den andra en kontakt. Vilken man
skall välja beror på om man någon gång skall byta sensorer på
gripdonet. Har man då en ingjuten kabel behöver man plocka isär alla
kablar för att ta bort den ingjutna. Har man istället en kontakt (typ
sockerbit) behövs inga större ingrepp för att byta sensor.

Artikelnummer och kostnad för de olika varianterna är:

• PNP sensor med ingjuten kabel, artnr:55804-1-02, 554kr/st

• PNP sensor med kontakt, artnr:55824-1, 667kr/st

Gripdonet har en slaglängd på 30,8mm, alltså skillnaden mellan öppen
och stängt mått. Måttet för stängd är 136,7mm och för öppen 187,5mm.
Då limpan är 152,2mm bred räcker gripdonets slaglängd bra till för
uppgiften. Kostnaden för en styck GRW25 är 9418kr.

Så den totala kostnaden exklusive materialkostnad för basplatta och
monteringen blir 23890 kr.[2]

4.3 Säkerhet

Dragbrotscharna som används för bearbetning av överfall är tillverkade
1960 och har inga säkerhetsgrindar eller skydd överhuvudtaget. Det är
därför lämpligt att de säkerhetsgrindar som är tänkt att skydda cellen
även går runt dragbrotscharna för att förhindra kontakt både med
maskiner och robot.

Cellen bör ha minst två ingångar med elektriska säkerhetsbrytare som
bryter strömmen till roboten om de öppnas och skall inte kunna starta
förrän grindarna åter är stängda. Roboten får dock inte starta
automatiskt när grindarna stängs utan måste återstartas via ett
manöverdon för att säkerhetsställa att ingen personal befinner sig i
cellen när dörrarna stängs.
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5 Automatisering

Den nya layouten som visas på bild 7.0.1 har alla conveyer inritade och
arbetsområdet för roboten. På ritningen finns också kommentarer om
vad det är för krav på varje utrustning för automatiseringen. En
tydligare beskrivning av lösningarna och utrustning beskrivs senare i
detta kapitel.

 fig.7.0.1 Förslag på layout för automatiseringen

5.1 Periferiutrustning

5.1.1 Conveyor

De conveyor som finns i cellen har delats upp i fyra delar.
Dukning/inmatning, Transport Kapen, Transport Överfall, Utmatning.
Eftersom varje conveyor har sin egen unika lösning så  kommer den
gamla lösningen visas och jämföras med den nya, samt beskriva vad för
problem och svårigheter det finns med de nya conveyerna.
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• Dukning/Inmatning

                             
Fig7.1.1 Dukning i befintlig cell                    Fig7.1.2 Dukning i ny cell

I den befintliga cellen ser dukningen ut som på fig. 7.1.1. Man ställer
en europapall med gjutämnen på vändbordet och plockar upp limporna
för hand till dragbrotcshen. Ett tungt och monotont jobb om man skall
jobba en hel vecka med detta. En sådan lösning är inte aktuell för en
automatisering då man skulle få ha en form i pallen så att ämnena
hamnar i rätt position för roboten, eller skaffa ett Vision-system till
roboten. Vändbordet har också en dålig positioneringsnoggrannhet
vilket krävs för att roboten skall kunna greppa om limporna i rätt
position.

I den nya lösning (fig7.1.2) är vändbordet utbytt mot en
stålkedjetransportör som startar utanför cellen och matar fram
limporna till rätt position för roboten inne i cellen. Transportören är
tänkt att rymma ca 50 limpor som ligger i två led. Limporna skall också
ligga med valvet uppåt på transportbandet, det är för att slippa vända
limpan innan laddning av fixtur 1.

Det som inte är inritat på transportbandet är den fixering av limpan
som måste ske för att få limporna i rätt läge för roboten.  Det som är
tänkt som lösning är att limpan matas in i ett spår som håller den
maximala tolerans som krävs för fixturerna. Om det är ett gjutfel på
limpan som gör att den är för stor för spåret så innebär det att den inte
får plats i fixturen och skall därmed tas bort från bandet.

Det krävs ingen större noggrannhet i sidled för limpan eftersom när
roboten griper om limpan kommer limpan att fixeras i greppet.
Däremot måste limpan ha kontakt mot en yta på kortsidan för att
roboten skall ha en ändå på limpan att gå efter.
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• Transport-Kapen

     
Fig.7.1.3 Nuvarande transport till kapen           Fig.7.1.4 Förslag på ny transport

Denna transport sker inga större förändringar med. Transporten i den
nya cellen skall kunna rymma ungefär 30 limpor för att kunna hålla
kapen igång under finbearbetningen. Det är tänkt att inmatning av
limpor till kapen skall ske automatiskt för att roboten skall kunna
nyttjas fullt ut till dragbrotscharna.

Inmatningen till kapen sker genom att limpan åker in i en kassett som
vänder limpan i rätt läge, därefter trycker en luftcylinder in limpan i
kapen. Matningen skall hålla på så länge material finns.
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•Transport Överfall

    
Fig7.1.5 Transport/Svalning av överfall      Fig.7.1.6 Nytt förslag på transport/svalning

av överfall

När limporna har kapats upp till överfall kommer dom ut på
transportbandet (fig7.1.5) och hamnar i en uppsamlingsplats.
Operatören plockar därefter bort överfallen och lägger dom i en
europapall där dom får svalna till rumstemperatur. Det tar ungefär en
timma för dagens limpor att kapas och bearbetas i kapen.

Men vid en automatisering kan inte överfallen läggas i en pall och
svalna utan får använda sig av transportbanan som buffert och
avsvalningsplats. Det är då nödvändigt att transportbanan ska rymma
10-15 limpor i det här fallet. Det är för att svalningen tar minst en
timma vilket motsvara ca 10 limpor som kapen har bearbetat.

Men vid kapning av de nya limporna kommer svalningen att ta längre
tid (se kap.7.4) och därför bör man använda sig av ett fläktsystem eller
liknande för att påskynda svalningen.
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• Utmatning

  
Fig.7.1.7 Utmatning av överfall  Fig.7.1.8 Nytt förslag på utmatning överfall

Utmatningen av överfall sker idag med hjälp av rullbanor som
transporterar europapallar med färdigbearbetade överfall i. När pallarna
är fulla hämtas dom med en truck och placeras vid monteringsplatsen.

Detta löses i den nya cellen med hjälp av en enkel transportör som
också fungerar som buffert. Det krävs inga större lösningar här utan
man kan se till att underlätta avplock genom att lägga upp dom på
banan i en lämplig position.

5.1.2 Bord för vändning av limpor

Limporna har valts att matas in i cellen med valvet uppåt, det är för att
slippa vända limpan innan första fixturen. Men däremot så måste
limpan vändas innan laddning av fixtur två sker. För att vända limpan
används ett vanligt bord där roboten ställer ned limpan och greppar
den från andra hållet. En mycket enkel och snabb lösning.
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5.1.3 Gradning

Vid gjutningen av limpor bildas något som kallas för Part-grader som är
ett litet ”utstick” av material som bildas mellan underdel och överdel på
gjutformarna.

På ritningen står det toleranskrav för hur stora dessa Part-grader får
vara vid leverans. Men ibland kommer det limpor som har för stora Part-
grader och måste därför slipas ned av en operatör.

Det kan därför vara möjligt att vid en automatisering få grada av alla
limpor innan roboten laddar limporna i fixturerna. En Part-grad som är
för stor kan bidra till att limpan fixeras fel i fixturen och kan därmed
förstöra dragbrotschens knivar, vilket skapar mycket dyrbara och
tidskrävande reparationer.

5.1.4 Fixturer

När limporna bearbetas i grovdragbrotschen finns det risk för att
limporna faller ur fixturen när fixturen ”släpper” limpan. Det är på
grund av vibrationer som blir ifrån kniven som gör att limpan kan falla
ur fixturen.

Det är därför nödvändigt att vid en automatisering se till att fixturerna
är utformade på ett sådant sätt att limporna ej kan falla ur fixturerna.

På finbearbetning ser fixturen annorlunda ut och där finns ingen risk
för överfall att falla ur fixturen.

5.2 Givare/Sensorer

Givare och Sensorer används som kommunikation mellan maskiner
och robotens styrsystemet.

För fixturerna gäller att ha givare som indikerar om ett ämne finns i
fixturen samt om fixturen är öppen eller låst.

För transportbanor gäller att givare som talar om ifall ämnet finns på
plats och eventuellt en temperatursensor som känner av ifall överfallen
är tillräckligt kalla för att finbearbetas.
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5.3 Positionering

Positionering är en viktig del av automatiseringen. För att roboten inte
skall kunna krocka med fixturer eller annan rörlig utrustningen krävs
en hög repetitionsnoggranhet hos både robot och kringutrustning.

Det är i det här fallet viktigt att vändbordet och åkbordet vid de olika
dragbrotscharna skall ha en hög repetition noggrannhet för att kunna
automatiseras.

5.4 Svalning av överfall

En stor del av den energi som går åt till att kapa limporna övergår till
värme som gör att överfallen måste svalna innan den slutliga
finbearbetningen kan ske. Temperaturen på överfallen efter kapningen
ligger på ungefär 70 grader celsius på dagens överfall och enligt gjorda
uppmätningar (fig.7.4.1) tar det 65 min innan överfallen har nått
rumstemtemperatur.

Problemet är att om överfallen bearbetas vid en alltför hög temperatur
så klaras inte toleranskraven av att hållas. Därför krävs att överfallen
bör hålla rumstemperatur innan finbearbetningen kan ske. Det finns
inga krav på hur varma överfallen får vara vid finbearbetningen, men
temperaturer runt 30 grader är inte ovanligt på sommaren. Det är nog
en maximal gräns för överfallen innan temperaturen orsakar alltför
stora spänningar i materialet och deformerar överfallen.

Uppmätningarna av svalningen på överfallen är gjorda på dagens motor
och gjutämnet är gråjärn. De nya överfallen som sitter i den nya
motorn är dock gjutna i segjärn och har en annan svalningsprocess och
har också något större dimensioner än dagens överfall.
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             Fig.7.4.1 Diagram för svalning av överfall

Skillnaden mellan gråjärn och segjärn är ganska markant.
Bearbetbarheten hos gråjärn ligger mellan 45-80 och för segjärn ligger
det mellan 80-110. Bearbetheten bedöms med hänsyn till det motstånd
materialet erbjuder vid formgivning, den hastighet med vilken denna
kan ske och deformationsmotståndet sjunker med ökad temperatur.
Berabetbarheten är ett mått på hur svårt det är att bearbeta ett
material och segjärnet som har ett högre värde är alltså svårare att
bearbeta. Man kan då dra slutsatsen att segjärnet som är svårare att
bearbeta också kommer att få en högre temperatur vid kapningen av
limporna och med en större dimension också kommer att få större
deformation.

Skillnaden på värmeledningsförmåga hos de olika materialen är att
segjärn har en sämre förmåga att leda värme än vad gråjärnet har.
Detta medför att även om dimensionerna och temperaturen varit lika så
kommer överfallet gjutet i segjärn att ta längre tid på sig att svalna till
rumstemperatur.

Eftersom de nya limporna ännu inte finns är det svårt att veta vilken
temperatur överfallen kommer att ha efter kapningen. Men vi kan ändå
dra den slutsatsen utifrån materialsynpunkt att överfallen i segjärn
kommer att ta längre tid på sig att svalna på grund av bearbetbarheten
och värmeledningsförmågan hos materialet.

Det kanske blir så att tiden för svalningen kommer att bli alltför lång
och att dagsbehovet av överfall inte kan fyllas, man får då ta och titta på
någon form av effektivisering för svalningen.[5]

Svalning av överfall
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5.5 Konstruktionsanpassning

För att kunna genomför en automatisering av överfallsbearbetningen
krävs en del ändringar på maskiner, fixturer och ämnen.

För ämnet gäller att:

• Se till att part-grader hålls inom satta toleransgrader.

För fixturer gäller att:

• Varje fixtur skall kunna låsas separat för att säkra att limpan hamnar
i rätt läge.

• Fixturerna skall vara utformade så att limpan ej kan falla ur fixturen
på grund av vibrationer och stötar ifrån bord och kniv.

För Kapen gäller att:

• Se till att limpan inte kan fastna vid inmatning och urmatning.

5.6 Problem

Ett av de stora problemen som uppkommit under förstudien är att
conveyor-lösningarna inte har kunnat verifierats med tillverkare av
conveyor-system. Problemet har varit att tillverkarna har tagit såpass
lång tid på sig att projektet inte skulle avklarats inom utsatt tid, därför
har tillverkarnas förslag och kommentar kring conveyor-lösningarna
inte tagits med.

De problem som kan uppkomma som man inte kan märka i
simuleringen eller i förstudien är om dagsbehovet klaras av att täckas.
På grund av svalningsprocessen som måste ske och ovissheten om hur
lång tid de nya överfallen tar att svalna till rumstemperatur.

Det är också svårt att se hur störningsskänlig cellen blir.
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6  Resultat

Resultatet av simuleringen har visat att den robot som har valts för
uppgiften klara av att sköta materialhanteringen till de båda
dragbrotscharna. Gripdonets utformning är också lämplig för att göra
det möjligt för roboten att inte krocka och komma åt limpor och överfall
i fixturerna.

Men det är däremot svårt att se ifall dagsbehovet kommer att klaras av
med tanke på osäkerheten i avsvalningen av de nya överfallens
materialegenskaper.

7  Slutsats

Slutsatsen av förstudien är att det krävs vidare underökningar för att
ett beslut skall kunna tas om en automatisering av överfalls
bearbetningen. Den här förstudien har visat att det är möjligt att
automatisera bearbetning och tar upp de lösningar och problem som
finns med en automatisering. Men det är svårt att se ifall dagsbehovet
av överfall kommer att klaras av samt hur störningsskänlig
bearbetningen kommer att bli. Det krävs någon form av
flödessimulering för att kunna få en bättre uppfattning om det är
lämpligt att automatisera bearbetningen på det sätt som tas upp i
denna förstudie.

7.1   Rekommendationer till fortsatt arbete

• Mäta upp positionsnogrannheten hos fixturer, vändbord och åkbord

• Titta på någon form av effektivisering för kylning av överfall.
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IRB 6400

MAIN APPLICATIONS
Spot welding
Press tending
Material handling
Machine tending
Palletizing
Assembly

Industrial Robot

High performance industrial robot
The 6-axis IRB 6400 manipulator and S4Cplus robot
controller provide short and precise cycle times, rapid
change-overs and consistently high process precision.
IRB 6400 accounts for one third of the 90,000 ABB
robot installations.

The family of 6400 robots consists of different arm
variants and payload categories which are controlled
by the advanced dynamic model based control func-
tion, QuickMove™, always ensuring the highest
acceleration, path accuracy and speed over the entire
working envelope.

Adaptability
IRB 6400 is designed to be compact with a small
interference radius to ensure flexible installations in 

areas with high density of production equipment.
The process media, which is integrated through the
robot base is easily exchanged and changing from a
2.5 to 3 meter overarm takes less than 30 minutes.
The robot can be calibrated one axis at a time to
ensure a quick return to full production. 

Reliability and safety
IRB 6400 features robust all-steel construction with
high material strength. The arms are mechanically
balanced and equipped with double bearings.
Advanced motion control and collision detection
option greatly reduce the risk of tool and workpiece
damage, making this a highly reliable and safe robot. 



IRB 6400
Industrial Robot

www.abb.com/robots

TECHNICAL DATA, IRB 6400 INDUSTRIAL ROBOT

WORKING RANGE AND LOAD DIAGRAM
IRB 6400PE                                                                                                               IRB 6400R

IRB 6400S
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SPECIFICATION
Robot versions Reach to Handling Remarks
IRB 5th axis capacity
6400R/3.0-100 3.0 m 100 kg
6400R/2.5-120 2.5 m 120 kg
6400R/2.5-150 2.5 m 150 kg
6400R/2.8-150 2.8 m 150 kg
6400R/2.5-200 2.5 m 200 kg
6400R/2.8-200 2.8 m 200 kg
6400S/2.9-120 2.9 m 120 kg Shelf
6400PE 2.25 m 5000 N Poke welding

All IRB 6400R-versions have Foundry Plus protection. 
For details, see under Environment.

Supplementary load
3.0-100, 2.8-200, 2.5-120,
2.5-150, 2.5-200 and 2.8-150 50+320 kg
Others 35+320 kg

Number of axes
Robot manipulator 6
External devices 6

Integrated signal supply 10 poles 50 V DC
2 poles 250 V AC
2 CAN-Buses

Integrated air supply Max. 10 bar

PERFORMANCE
Position repeatability

2.5-120 and 2.5-150 0.1 mm
Others 0.15 mm

Path repeatability at 1 m/s (based on ISO path)
2.5-120 and 2.5-150 1.0 mm
Others 1.5 mm

Max. TCP velocity on ISO-plane >2-3 m/s

Max. TCP acceleration on ISO-plane >10 m/s2

Axis working range
Axis Shelf PE Others

Positioning 1 Rotation 360° 360° 360°
2 Arm 130° 140° 155°
3 Arm 108° 133° 138°

Reorientation 4 Wrist 600° 400° 600°
5 Bend 240° 240° 240°
6 Turn 600° 600° 600°

Axis maximum speed, °/s
2.5-120 2.5-150 2.8-200 PE Shelf
3.0-100 2.5-200

Axis 2.8-150
Positioning 1 Rotation 110 100 90 70 100

2 Arm 100 90 70 70 100
3 Arm 100 90 70 70 100

Reorientation 4 Wrist 210 120 110 210 210
5 Bend 150 120 110 150 150
6 Turn 210 190 110 210 210

Max. force, PE 5000 N

ELECTRICAL CONNECTIONS
Supply voltage 200–600 V, 50/60 Hz

Rated power, supply transformer 7.2 - 7.8 kVA

PHYSICAL
Dimensions manipulator base

IRB 6400R 1070 x 1050 mm
IRB 6400S 1044 x 922 mm
IRB 6400PE 1044 x 922 mm

Weight manipulator
6400PE 1600 kg
Others 2060 - 2390 kg

ENVIRONMENT
Ambient temperature

Manipulator 5 – 50°C

Relative humidity Max. 95%

Degree of protection
Foundry plus (all IRB 6400R versions) IP 67 and washable
Foundry (IRB 6400S) Wrist IP 67, the rest IP 55

Noise level Max. 70 dB (A)

Safety Double circuits with supervision, 
emergency stops and safety functions , 
3-position enable device

Emmission EMC/EMI-shielded

Data and dimensions may be changed without notice.
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Suitable applications
• Handling
• Assembling
• Packaging/Palletising
• Grinding/Polishing
• Gluing/Sealing
• Cutting/Deburring
• Spraying/Painting
• Machine tending
• Spot welding

Industrial Robot

MOTOMAN-UP130
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MOTOMAN-UP130

Group Companies:  France:  MOTOMAN Robotics, Nantes +33-2-40131919, Germany: MOTOMAN Robotec, Allershausen +49-8166-90-0 • MOTO-
MAN Robotec, Frankfurt +49-6173-6077-30, Great Britain:  MOTOMAN Robotics, Banbury +44-1295-272755, Italy:  MOTOMAN Robotics, Modena +39-
059-280496, Netherlands:  MOTOMAN Benelux, Breda +31-76-5424278,  Slovenia:  RISTRO, Ribnica +386-61-861113, Spain:
MOTOMAN Robotics, Barcelona +34-93-6303478, Sweden: MOTOMAN Robotics Europe, Torsås +46-486-48800 • MOTOMAN Mecatron Robotic
Systems, Kalmar +46-480-444600
Distributors:  Czech Republic:  MGM Spol, Tabor +420-361-254571, Denmark:  HN Automatic Robia, Vejle +45-79428000, Finland:  Robia Suomi, Turku
+358-22145600, Greece:  Kouvalias Industrial Robots, Kallithea +30-1-95892436, Norway:  Robia +47-32217830, Portugal:  Electro-Arco, Amadora
+351-14968160, Switzerland:  Geiger Handling, Schwarzenburg +41-31-7343111 • Messer SAG, Dällikon +41-18471717

★★★★★ Air duct Signal
connector connector

Controlled Axes 6
Payload 130 kg
Repetitive Positioning Accuracy ±0.2 mm

S-axis (turning) ±180°
L-axis (lower arm) +76°, -60°

Motion U-axis (upper arm) +240°, -130°
Range R-axis (wrist roll) ±360°

B-axis (wrist pitch) ±130°
T-axis (wrist twist) ±360°
S-axis 130°/s
L-axis 130°/s

Maximum U-axis 130°/s
Speed R-axis 215°/s

B-axis 180°/s
T-axis 300°/s

Specifications
Weight 1300 kgs
Power Supply 7.5 kVA
Allowable R-axis 735 Nm (75 kgf•m)
Moment B-axis 735 Nm (75 kgf•m)

T-axis 421 Nm (43 kgf•m)
Allowable R-axis 45 kg•m²
Inertia B-axis 45 kg•m²
GD²/4 T-axis 15 kg•m²
Ambient Temperature 0 to 45°C
Conditions Rel. Humidity 20 to 80% RH

Vibration 0.5G or less
Others • IP65 (wrist unit)

• Free from excessive electrical noise.
• Free from corrosive gas or liquid, or
explosive gas.

R
eg 7U

-01-09-99IN
T

1 2x PT 3/8, tap 23x wires + PE
2 2x PT 3/8, tap 23x wires + PE

MOTOMAN ROBOTICS EUROPE AB
Box 504 • SE-385 25 Torsås • Sweden
Tel: +46-486-48800 • Fax: +46-486-41410
www.motoman.se

a YASKAWA company

View A

View B

POINT P
Working Range

View C
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