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Sammanfattning
Examensarbetet har utförts under 10 veckor i uppdrag av Outokumpu Stainless AB via
Uppsala universitet. Outokumpus produktion i Avesta tillverkar rostfritt stål, där en del
av det producerade stålet slipas för att få en finare yta och minska defekter. I sliphallen
finns 8st slipmaskiner som alla måste servas med nya slipskivor när de gamla är
nedslipade. Detta utförs av två robotar som automatiskt ska åka ut i sliphallen och byta
ut de gamla slipskivorna. Problematiken ligger i dessa robotar, vars automation endast
fungerar fullt ut ett fåtal av gångerna. Examensarbetet gick således ut på att utvärdera
dessa robotar samt generera förslag på förbättringsåtgärder.
En stor del av arbetet fokuserades på analys av den befintliga skivbytesprocessen. Efter
att förståelse erhållits för dagens process utfördes undersökningar i syfte att finna de
faktorer som orsakar stopp i automationen samt dess konsekvenser. Till sist genererades
lösningsförslag vars syften är att öka andelen automatiska byten.
De huvudsakliga orsakerna till stoppen i automationen grundar sig i processens
utformning, dess krav på precision och att ett flertal komponenter måste harmoniera för
att byten ska fungera automatiskt. Bortsett från processens utformning är smuts, slitage,
ej anpassad reglering och bristande rutiner faktorer som sätter stopp för automationen.
Konsekvenser av problemet är säkerhetsrisker, frustration, tidsförluster för operatörer
och ekonomiska förluster. Den instabila skivbytesprocessen påverkar i dagsläget inte
nödvändigtvis ledtider på produkterna, men tvingar operatörer att byta slipskivor för
tidigt vilket resulterar i outnyttjade slipskivor. Att öka andel automatiska byten är
möjligt men kräver mycket arbete. Rutiner är viktigt, särskilt angående linjering av
slipmaskinerna, vilket är en förutsättning för att det ska fungera. Även utbyte av slitna
komponenter, optimering av reglertekniken och mindre programändringar är lösningar
till en ökad andel automatiska byten. För att minska kostnaden för outnyttjade slipskivor
krävs det att processen kan utföras snabbare och utan att påverka produktionen. Om
företaget ska implementera en alternativ lösning är det viktigt att denna lösning inte
kräver att operatörer behöver befinna sig i sliphallen. Detta grundar sig i säkerhetsrisker
och minskad produktionskapacitet. Lösningen bör vara adaptiv för att ej behöva förlita
sig på linjerade maskiner eller snäva toleranser.
Nyckelord: Slipning, slipskivor, robotik, stålverk, automation, utvärdering,
förbättringsförslag
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Terminologi
Följande begrepp förekommer i rapporten och förklaras nedan:
Blockering: Konstgjord signal som lurar systemet att t.ex. en givare är påverkad.
Centrerad hydraulkoppling: Kopplingen som tillåter vridning av nyckeln.
Gammal skiva: Använd slipskiva som ska bytas från slipmaskinen.
IbaAnalyzer: Mjukvara för övervakning av styrsystem via loggfiler.
IBAPDA: Mjukvara för övervakning av styrsystem i realtid.
Ingångssida: Den sida av sliphallen där slabsen kommer in från gjutningen. Varje sida
har 4 slipmaskiner, 2 grova och 2 fina.
Nav: Den del som slipskivparet monteras på.
Nedre hydraulkoppling: Kopplingen som tillåter avtagning av skiva.
Ny slipskiva: Ny oslipad skiva.
Nyckel: Den del av på slipmaskinens axel så som tillåter upplåsning samt vridning av
monterad slipskiva.
Nyckelhållare: Motsvarande del till nyckeln som sitter på robothuvudet.
Plunch: Kolv i rälsen för motverkning av rörelse
Restposition: Position 1500 millimeter från skivbytesposition i väntan på att
slipmaskinen.
Robotarm: Armen som tar bort och ditför slipskivor på robotens huvud, innan och efter
byten. Denna följer ej med ut i sliphallen.
Robothuvud/överdel: Huvudet på robotvagnen som utgör monteringen och
demonteringen av slipskivor, kan rotera samt röra sig linjärt.
Robotvagn: Skivbytarrobotens bas som möjliggör transport mellan slipmaskiner och
cell.
Räddningsslipa: Kallslipa slabset som egentligen skulle varmslipas.
Slabs: Rätblock av stål från gjutningen.
SM: Slipmaskin.
Taktikbyte: Starta skivbyte vid stor produktionslucka, trots att skivorna ej är helt
nyttjade.
Utgångssida: Den sida av sliphallen där slabsen lämnar sliphallen
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1. Inledning
Outokumpu, en av de största tillverkarna av rostfritt stål, har idag en anläggning i
Avesta för tillverkning av rostfritt specialstål. Efter stränggjutning och innan valsningen
utförs en varmslipning på en del av de producerade stålslabsen. Denna varmslipning
utförs i syfte att ta bort det oxidlager som bildats på slabsen som annars kan försämra
stålets kvalitet.
Outokumpus varmslipningsstation består av åtta stycken slipmaskiner uppdelade på en
ingång- samt en utgångssida. De två första slipmaskinerna på vardera sida utför grövre
slipning och de två sista slipmaskinerna utför en finare slipning. För slabset att nå
utgångssidan, där nästa sida av slabset slipas, vänds det med hjälp av en vändmekanism
då det har passerat slipningen på ingångssidan. Slipningen sker med hjälp av slipskivor
som måste bytas ut när de slitits ned till en viss diameter. Bytet av slipskivor är en
fundamental del av produktionsprocessen som sätter stopp för varmslipningen om det
inte utförs korrekt och inom tidsramen. Produktionen kan fortlöpa utan varmslipen,
lösningen är en tidskrävande kallslipning istället. Det är alltså av stor vikt att skivbytena
kan ske snabbt och med stor pålitlighet under de luckor som bildas mellan gjutperioder
innan skivorna nått sin minsta användningsbara diameter.
Ett skivbyte sker med hjälp av en skivbytarrobot. Totalt finns två stycken
skivbytarrobotar, en på vardera sida som därmed behandlar 4 slipmaskiner vardera. Ett
skivbyte ska ske automatiskt med start genom ett knapptryck, dock fungerar enbart en
bråkdel av skivbytena automatiskt. Vad den låga andelen automatiska byten grundar sig
i är oklar och är något som ska klargöras genom detta examensarbete. Detta arbete ska
också behandla huruvida det är värt att behålla dagens skivbytarteknik eller om annan
lösning bör implementeras.

1.1. Mål
Målet med arbetet var att fastställa problemen i dagens skivbytesprocess samt
presentera förbättringsförslag som minskar onödiga stopp i skivbytesprocessen.

1.2. Frågeställningar
Arbetet behandlade följande frågeställningar:
-

Vad är det som orsakar att skivbytarroboten ej klarar av att utföra automatiska
skivbyten på slipmaskinerna?
Vilka konsekvenser uppstår vid misslyckade automatiska skivbyten?
Är det möjligt att åtgärda skivbytarrobots problem och hur kan lösningar
implementeras?
Finns det alternativa lösningar för dagens skivbytesprocess och hur ska dessa
lösningar utformas?
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1.3. Avgränsningar
Arbetet avgränsades till att enbart behandla skivbytarrobotarna och dess komponenter.
Detta betyder att andra automationsproblem, med det menat automation som till
majoriteten behandlar själva slipningsprocessen, togs ej hänsyn till. Störst vikt lades på
de mest förekommande och mest kritiska problemen.
Arbetet var begränsat till 10 veckor.
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2. Metodik
Examensarbetet utgjordes av följande punkter:








Fördjupning av skivbytesprocessen
o Deltagande observation
o Informella intervjuer av personal
Analys av problemen
o Dokumentation av data
o Generering av grafer i Excel
o Studie av tidigare genomförda undersökningar
o Kvalitetsverktyg
o Reglersystem
Problemens påverkan
o Informella intervjuer av personal
o Enkätstudie
o Kostnader
o Riskanalys
Generering av lösningsförslag

Den första delen av examensarbetet bestod av granskning av hur processen ser ut i
praktiken mot hur den ser ut i teorin. Skivbytesprocessen granskades tillsammans med
ansvariga operatörer, både från manöverrum samt i nära kontakt med roboten.
Nästa del av arbetet utgjordes av analys av problemen där problemens rotorsak
eftersöktes. Fortsatta undersökningar av robotarnas arbetsgång utfördes, där varje
arbetssteg och stopp dokumenterades för att hitta de steg som står för störst andel stopp.
För att bilda en egen uppfattning av problemen utfördes först en självständig analys av
problemen innan tidigare insamlad data erhölls av företaget. All insamlad data
användens tillsammans med Excel och diverse kvalitetsverktyg samt kopplades till
relevant teori för att finna samband som eventuellt kunde avslöja var problemen
härstammar. IbaPDA och IbaAnalyzer användes för analys av reglersystemen.
Konsekvenserna av dagens skivbytesprocess slogs fast för vidare argument för
eventuella åtgärder och investeringar. Operatörerna inom varmslipningen intervjuades
för att erhålla så mycket intern fakta och tankar som möjligt om dagens problem och
dess konsekvenser. Synpunkterna från operatörerna vägdes sedan in vid genereringen av
lösningsförslagen. Kostnadskalkyleringar utfördes samt en utredning av arbetsmiljön
med hjälp av en riskanalys.
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3. Nulägesanalys – Processen i dagsläget
En nulägesanalys utfördes för att erhålla förståelse för skivbytesprocessen, vilket var
nödvändigt för att vidare fastställa processens brister samt konsekvenser.
Skivbytesprocessens tillhörande komponenter, funktionalitet och programsteg låg i
fokus, där resultatet presenteras i detta kapitel.

3.1. Skivbytarrobotarna
Varmslipiningen på Outokumpu i Avesta har i dagsläget två stycken skivbytarrobotar
som ska utföra automatiska byten av slipskivor. Varje skivbytarrobot behandlar 4
stycken slipmaskiner vardera. Robotarna konstruerades och byggdes samtidigt som
varmslipningen, år 1997. Konstruktionerna är specialkonstruerade och ensamma i sitt
slag. Skivbytarrobotarna består av en robotvagn (1), robotarm (2) samt ett tillhörande
skivställ (3). Robotvagnen syns upp till vänster, robotarmen till höger och skivstället
nedtill i Figur 1.

1

2

3

Figur 1 Överblick av skivbytarroboten

3.1.1. Robotvagnen
Robotvagnen består av en underdel och en överdel. Underdelen är den del av vagnen
som möjliggör transport där elmotorer och hjul förflyttar vagnen i längdled längst med
räls. Rälsen sträcker sig från skivbytarrobotens cell ut till den sista slipmaskinen i
sliphallen. Kablaget till robotvagnen följer med under vagnen i ett hålrum i golvet.
Överdelen består av två sidor, en sida för ny skiva samt en sida för gammal skiva och är
den del som monterar och demonterar slipskivorna från slipmaskinerna. En elmotor
möjliggör rotation av överdelen och hydraulcylindrar möjliggör förflyttning i längdled
av överdelen. Robotvagnens överdel har 4 stycken huvudkomponenter; chuck (4),
nyckelhållare (5), centrerad hydraulkoppling (6) och nedre hydraulkoppling (7).
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Kap. 3 Nulägesanalys
Chucken, driven av en elmotor, stänger och låser fast slipskivans nav på robotvagnen.
Nyckelhållaren, även den driven av en separat elmotor, har flera funktioner i
skivbytesprocessen. Bland annat ska nyckelhållaren vrida den s.k. nyckeln som låser
fast navet på slipmaskinsaxeln, den används också för rotation av hela navet vid
borttagning av den gamla skivan. Den
centrerade hydraulkopplingen
används för att möjliggöra
nyckelvridning. Innan nyckelhållaren
kan vrida nyckeln måste ett tryck
byggas upp i slipmaskinsaxeln för att
5
frigöra nyckelns rotation. Den nedre
hydraulkopplingen används då den
gamla skivan ska dras av
slipmaskinsaxeln. Genom att bygga
6
ett tryck i navet pressas en ring bakåt
på baksidan av navet och pressar
navet bort från slipmaskinsaxeln.
Figur 2 visar samtliga
huvudkomponenter på den sidan som
7
den gamla skivan monteras på. De två
4
sidorna av överdelen är i stort sett
identiska, det som skiljer dem åt är att
ena sidan ej har en nedre
hydraulkoppling då denna
hydraulkoppling inte är nödvändig för
montering av en ny skiva. För
manuell styrning av skivbytarvagnen
finns en styrdosa monterad på ena
sidan av vagnen.
Figur 2 Huvudkomponenter på robotvagnens ena sida

3.1.2. Robotarm
Robotarmen är den del i konstruktionen som monterar och demonterar slipskivorna på
robotvagnen. En elmotor möjliggör rotation upp och ned, en elmotor möjliggör
förflyttning i längdled och den sista elmotor styr robotarmens gripdon. Robotarmens tre
elmotorer låter den plocka upp en skiva ur skivstället på golvet, förflytta skivan till rätt
sida av robotvagnen samt hålla skivan stadigt medan robotvagnens chuck låser fast
skivan. I motsatt utförande kan robotarmen plocka av en gammal skiva från
robotvagnen och placera den i skivstället.
3.1.3. Skivstället
Skivstället är ett komplement till skivbytarroboten som inte enbart förser
skivbytarroboten med nya skivor, den försäkrar också rätt positionering av skivorna. En
förutsättning för dagens skivbytarrobot är att naven är rätt placerade inför montering på
5
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skivbytaraxel. Ett urfräst spår i navet med en tillhörande kil i skivbytarstället möjliggör
rätt placering av navet. Skivstället är alltid laddat med nya skivor inför ett skivbyte.
Placering av slipskivor i skivstället sker manuellt av operatören med hjälp av travers.

3.2. Slipskivor med tillhörande nav
Slipskivorna finns i två uppsättningar, grova och fina. De grova skivorna har en
startdiameter på 915 millimeter och måste bytas senast vid 520 mm, de fina skivorna är
något mindre med en ursprungsdiameter på 610 millimeter och måste bytas senast vid
480 mm. Massan mellan de grova och de fina skivorna skiljer sig åt, de grova skivorna
har störst massa på ca 100 kg. Gemensamt för slipskivorna är att de alltid monteras
parvis på de tillhörande naven. Två grova slipskivor och ett nav har en total massa på
540 kg. Naven är anpassade för axlarna på slipmaskinerna med urfräsning för ett kilspår
samt för en nyckel. För enklare avmontering från slipmaskinsaxeln innehåller navet en
hydraulkoppling med en ring på baksidan som pressar bakåt vid uppbyggnad av tryck. I
låst läge monterat på slipmaskinsaxeln är nyckeln 180 grader vriden från
hydraulkopplingen. För att säkerställa en 180 graders vridning av nyckeln och inte mer
finns ett stoppklack som nyckeln ligger an mot i låst läge.

3.3. Slipmaskin
Slipmaskinerna är de komponenter i varmslipningen som utför slipningen av slabsen.
Varje slipmaskin har en slipmaskinsaxel som slipskivorna monteras på.
Slipmaskinsaxeln är en konstruktion innehållande en hydraulkoppling samt en nyckel.
Hydraulkopplingen är till för att lösgöra nyckeln genom att förflytta den i längdled då
ett tryck om 270 bar uppnåtts, om trycket ej är uppnått går det inte att vrida nyckeln.
Denna funktion förhindrar nyckeln från att vridas utan påverkan. Totalt finns det 8
stycken slipmaskiner uppdelade på två sidor; ingångssidan och utgångssidan. Figur 3
visar en överblick över sliphallen där slipmaskinerna är numrerade 1 till 8. De två första
slipmaskinerna på vardera sida utför grovslipningen, de två sista utför finslipningen. I
viloläge står slipmaskinera över rullbanorna vilket betyder att vid skivbyten måste
slipmaskinera röra sig till en skivbytesposition. Skivbytespositionen är belägen vid
sidan av rullbanorna, ca 2 meter till höger eller till vänster av rullbanorna beroende på
vilken sida som behandlas. Samtliga slipmaskiner i Figur 3 befinner sig i
skivbytesposition. Skivbytespositionen är ett ändläge för slipmaskinerna, positionen är
alltså ingen automationsstyrd absolut position i rymden utan allting körs till det fysiska
bakersta läget. Varje slipmaskin är unik och måste linjeras mot robotvagnen med jämna
mellanrum. Linjering är en fundamental del och en förutsättning för lyckade skivbyten.
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Figur 3 Ritning av sliphallen

3.4. Manöverhytten
Operatörerna styr och övervakar hela varmslipningen från manöverhytten. Med kameror
kan operatörerna se en slipning från start till slut. Kamerorna är fokuserade på
slipningen vilket betyder att operatörerna har enbart en viss tillsyn på
skivbytarrobotarna under ett skivbyte. Skivbyten på vissa slipmaskiner går att se lättare
än på andra slipmaskiner. Bättre tillsyn på skivbytarrobotarna har operatörerna då
skivbytarrobotarna står i sina celler. En slipning sker till störst del automatiskt men
operatörerna har möjligheten till att styra slipningen manuellt. Slipmaskinen kan
automatiskt begära ett skivbyte då slipskivan närmar sig sin slutdiameter men oftast
7
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sker skivbyten långt innan dess och startas manuellt av operatörerna genom ett
knapptryck. Under skivbytet ser operatörerna vilket steg i processen skivbytet befinner
sig i, aktuella parametrar för position, rotation, längdled för vagn och överdel samt
påverkade sensorer. Från manöverhytten kan operatören också pausa ett skivbyte och
köra roboten manuellt. Manuell körning från manöverhytten görs genom ett
programfönster innehållande samtliga knappar som styrdonet nere på vagnen har.

3.5. Ställverket
Ställverket är varmslipningens hjärna. Från ställverket utgår elförsörjning,
motorstyrning programmering, reglerparametrar m.m. för hela varmslipningen. I
ställverket finns samma funktioner för styrning av skivbytarrobotarna som i
manöverhytten, skillnaden är möjligheten till att ändra i programmeringskod samt högre
uppdateringsfrekvens av aktuella parametrar. Högre uppdateringsfrekvens i ställverket
möjliggörs av mjukvaran IbaPDA i vilket exakta ärvärden erhålls för varje sekund,
ärvärdena i manöverhytten har en liten fördröjning. IbaAnalyzer är en annan mjukvara i
vilken äldre, icke live-data, kan studeras.

3.6. Miljön i sliphallen
Sliphallen präglas av trånga utrymmen, smuts i form av metallspån och damm, höga
ljudnivåer samt höga temperaturer. Den tuffa miljön ställer krav på utrustning men
desto mer på operatörerna. Skivbyten sker ofta direkt efter slipningar. Slabsen har en
temperatur om ca 800 grader under tiden de slipas, något som tillsammans med
slipningsprocessen skapar höga temperaturer på såväl slipmaskin som slipskiva och nav.
Under och efter slipningar förekommer stora mängder metallspån och damm i luften.
Läckage, i form av fett och olja, från kringutrustning binder sig lätt med spånen och
dammet vilket skapar förhårdnader. Dessa förhårdnader kan skapa problem vid
skivbyten då de kan täcka hydraulkopplingarna. Trånga utrymmen och höga ljudnivåer
är inga faktorer som påverkar skivbytarrobotarna men påverkar operatörerna vid
manuella skivbyten. Det är under inga omständigheter tillåtet att vistas på samma sida i
hallen som slipning sker på.

3.7. Skivbytesprocessen
Ett skivbyte utförs i 64 olika programsteg där processen sker automatiskt och tar ca 1520 minuter. Oftast utförs en rutinkontroll i sliphallen efter montering av ny skiva, i syfte
att säkerställa att skivan är låst och ej riskerar att lossna vid idrifttagande. Hela skivbytet
går att dela upp i fyra delar; laddning av ny skiva, borttagning av gammal skiva,
montering av ny skiva och bortforsling av gammal skiva.
Laddning av ny skiva (steg 1 → steg 16):
En robotarm hämtar en ny skiva ur skivstället och monterar skivan på robotvagnen.
Robotarmen är en fristående komponent och följer ej med ut i sliphallen när
robotvagnen åker för att montera den nya skivan. Robotvagnens chuck låser fast skivan
i robotvagnen vid signal. När den nya skivan är monterad på robotvagnen åker
robotvagnen ut, längst med räls, i sliphallen till en restposition. Slipmaskinen går ned
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till skivbytesposition och överdelen av robotvagnen roterar mot den gamla skivan,
därefter går robotvagnen från restposition till skivbytesposition för att inleda skivbytet.
På ingångssidan går en plunch ned i rälsen som förhindrar robotvagnen att förflyttas i
längdled, på utgångssidan aktiveras en broms istället.
Borttagning av gammal skiva (steg 17 → steg 33):
Under dessa steg avmonteras den gamla skivan från slipmaskinsaxeln. Överdelen av
robotvagnen, som under dessa steg ska vara linjerad mot slipmaskinen, rör sig i
längdled mot den gamla skivan. Två lasrar noterar när överdelen av robotvagnen närmar
sig den gamla skivan och när överdelen står tillräckligt nära den gamla skivan.
Robotvagnen stänger chucken och låser den gamla skivan inför sökningen av nyckeln.
Nyckelhållaren roterar fram tills en induktiv givare signalerar att nyckeln är funnen.
Robotvagnen öppnar sedan chucken och släpper den gamla skivan inför sökning av den
nedre hydraulkopplingen, en uppgift som kräver rotation av skivan. Sökningen är
godkänd när en induktiv givare påverkas, då den nedre hydraulkopplingen har åkt ut
tillräckligt långt. När den nedre hydraulkopplingen är funnen måste skivan låsas igen
med chucken. När skivan är låst kan den centrerade hydraulkopplingen bygga upp ett
tryck vilket möjliggör rotation av nyckeln. Nyckeln roteras 90 grader och låser upp
skivan som nu är klar för avmontering. Överdelen av robotvagnen backar med den
gamla skivan samtidigt som den nedre hydraulkopplingen bygger upp ett tryck som
pressar skivan bort från slipmaskinsaxeln.
Montering av ny skiva (steg 34 → steg 45):
Överdelen av robotvagnen roterar 180 grader så att den nya skivan står linjerad mot
slipmaskinen. Nyckelhållaren roterar också 180 grader för att passa nyckeln i upplåst
läge. Sedan går överdelen i längdled mot slipmaskinen för montering av den nya
skivan. Skivan skjuts på slipmaskinsaxeln en bit innan robotvagnen öppnar chucken och
låser upp skivan för att skjuta på skivan den sista biten. När skivan är fullt påskjuten
pumpar den centrerade hydraulkopplingen upp trycket för att möjliggöra rotation av
nyckeln. Vid en lyckad nyckelrotation ska den nya skivan vara fastlåst på
slipmaskinsaxeln. Robotvagnen öppnar sedan chucken och frigör skivan. Överdelen av
robotvagnen backar bakåt från slipmaskinen. I detta skede pausar operatören skivbytet
och en kontroll ute i sliphallen av nyckelvridningen görs.
Bortforsling av gammal skiva (steg 46 → steg 64):
På ingångssidan lyfts plunchen upp och på utgångssidan släpps bromsen för att
möjliggöra förflyttning av robotvagnen i längdled. Robotvagnen förflyttas till
restposition och roterar överdelen till hemmaläge. Slipmaskinens hydraulik startas samt
dess elmotorer och går från skivbytesposition till slipposition. Robotvagnen går därefter
till sin cell för att demontera den gamla slipskivan från vagnen. Samma robotarm som
monterade den nya skivan på robotvagnen demontera den gamla skivan från
robotvagnen och placerar den gamla skivan i skivstället. Samtliga komponenter
(robotvagn, överdel, nyckelhållare, robotarm) går till respektive ursprungsläge.
Se Programstegen för skivbytet i appendix för en beskrivning av varje programsteg.
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3.8. Problem och skivbytesprocessen till följd av
problemen
Vid problem i skivbytesprocessen sker en stor del av skivbytet manuellt. Bytet kan då ta
mellan 20-60 minuter, i vissa extremfall till och med längre än 60 minuter. Ibland kan
operatören lösa problemet från manöverhytten men i majoriteten av fallen måste
operatören gå ned till roboten ute i sliphallen. Nedan följer en beskrivning av de mest
förekommande felen under varje kategori samt hur problemen tillfälligt brukar lösas.
Laddning av ny skiva (steg 1 → steg 16):
Problem som uppstår under denna kategori brukar vara av enklare karaktär. Oftast
handlar det om att någon position för någon komponent står fel, exempelvis överdelen
på robotvagnen är placerad 10 millimeter för långt fram eller att robotarmen roterar för
mycket vid montering av den nya skivan. Trots att sådana problem ej ska uppstå är den
tillfälliga lösningen simpel, det räcker oftast med att förflytta/rotera komponenten till
rätt position och sedan köra vidare med bytet.
Då robotvagnen ska åka ut i sliphallen kan ibland linjärgivaren visa rätt ärvärde trots att
den riktiga positionen för robotvagnen är fel och därav orsaka stopp. Detta orsakar
följdfel i form av att slipmaskinen ej går till skivbytesposition. Många gånger är detta
något som operatörer inte märker direkt vilket bidrar till en förlängd skivbytesprocess.
Ibland räcker det med att styra robotvagnen någon meter fram och tillbaka för att det
ska fungera, andra gånger krävs det att robotvagnen körs in i cellen och sedan tillbaka
till referenspositionen genom omstart av bytet.
Ytterligare ett tidskrävande problem som enbart behandlar ingångssidan är fel angående
plunchen. Eftersom utgångssidan inte använder sig av en plunch kan den sidan ej
utsättas för detta problem. Problemen uppenbarar sig då plunchen ej går ned i rälsen.
Ibland kan det vara ett följdfel av föregående problem, t.ex. att linjärgivaren har räknat
fel, annars är detta orsakat av trasig eller lös sensor tillhörande plunchen. Sensorn tar
lite längre tid att byta ut och den tillfälliga lösningen blir då att blockera sensorn genom
programvaran.
Borttagning av gammal skiva (steg 17 → steg 33):
Under denna kategori är problemen desto mer problematiska. Sökningen av den nedre
hydraulkopplingen är oftast en tidskrävande process som sällan fungerar som det är
tänkt. I dagsläget brukar operatörerna blockera sensorn för den nedre hydraulkopplingen
så att skivbytet fortsätter till nästa steg. Följdfelen av detta blir stopp i steget då skivan
ska demonteras från slipmaskinsaxeln. Den tillfälliga lösningen för detta är att
demontera skivan från slipmaskinsaxeln genom manuell körning. För att skynda på den
manuella processen tar operatörerna hjälp av en hydraulslang som de kopplar mellan
hydraulkopplingen på robotvagnen och navet, se Figur 4. Det manuella arbetet kräver
alltså att operatören går ned i sliphallen och jobbar vid sidan av roboten. Ibland händer
det att programmet fortsätter utan en blockering av den nedre hydraulkopplingen. I
dessa fall finns två möjliga utfall; antingen har den nedre hydraulkopplingen missat
honan i navet och enbart påverkats eftersom den träffat ett annat hålrum, eller att den
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nedre hydraulkopplingen faktiskt hittat rätt. I det fallet då nedre hydraulkopplingen
hittat fel så måste samma manuella process, som tidigare nämnts, göras. Ibland händer
det också att nyckeln inte vrids som det ska, något som också orsakar stopp vid det
tillfället som skivan ska demonteras från slipmaskinsaxeln.

Figur 4 Hydraulslang för snabbkoppling mellan hydraulkopplingar

Montering av ny skiva (steg 34 → steg 45):
Ett vanligt fel under denna kategori förekommer då den nya skivan ska monteras på
slipmaskinsaxeln. Montering av den nya skivan kräver att slipmaskinsaxeln står i rätt
rotationsposition eftersom en kil på slipmaskinsaxeln ska träffa ett spår i navet. Ofta är
slipmaskinsaxeln något roterad så att kilen stoppar navet från att glida på axeln. Den
tillfälliga lösningen är att operatören går ned i hallen och vrider slipmaskinsaxeln rätt
och sedan manuellt kör på den nya skivan på slipmaskinsaxeln. Nästa stora fel under
denna kategori är felvridning av nyckeln. Vid kontrollen av nyckelvridning möter
operatörerna ibland en nyckel som enbart vridits halvvägs. I ett sådant skede måste
operatören vrida nyckeln det resterande varvet. Eftersom nyckelvridning kräver ett tryck
på 270 bar genom den centrerade hydraulkopplingen använder operatören
hydraulslangen igen för att möjliggöra nyckelvridning. I detta skede behöver
operatörerna ibland applicera en yttre kraft för möjliggöra nyckelns vridning.
Bortforsling av gammal skiva (steg 46 → steg 64):
Problem under denna kategori är, likt den första kategorin, av enklare karaktär. Det mest
problematiska under denna kategori är om plunchen, på ingångssidan, ej åker upp, något
som förhindrar robotvagnen från förflyttning tillbaka till cellen. I vissa fall händer det
också att robotvagnen stannar i fel position. När robotarmen ska plocka av den gamla
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skivan från vagnen slår den då i navet på skivan och orsakar stopp i processen. Den
tillfälliga lösningen är att förflytta överdelen på robotvagnen bort från armen och sedan
starta skivbytet igen.
Gemensamma stopp för samtliga kategorier är stopp i checksteg. Checkstegen utförs i
syfte att kontrollera samtliga parametrar från tidigare steg. Ibland händer det att
kontrollerna av parametrarna i checkstegen säger ifrån. Den tillfälliga lösningen brukar
återigen vara att styra komponenterna fram och tillbaka manuellt för att sedan fortsätta
skivbytet, alternativt utföra en omstart av sekvensen eller blockera relevant sensor.
Många tidskrävande problem i andra, tredje och fjärde kategorin orsakar ofta att
operatörerna slutför skivbytet i manuell drift, menat att operatörerna styr skivbytet från
sidan av robotvagnen istället för att rätta till felen och sedan fortsätta skivbytet i
automatisk drift. Manuell drift av en robot tar ofta lång tid på grund av
säkerhetsaspekter som förhindrar höga hastigheter och accelerationer, men är ofta
tidsmässigt bra att göra beroende på felets karaktär. I slutet av ett skivbyte tar vanligtvis
robotarmen bort den gamla skivan från robotvagnen, vid ett skivbyte som avslutas i
manuell drift använder operatören en travers för att lyfta av den gamla skivan.

3.9. Planering av skivbyten
I dagsläget råder stort tvivel på skivbytarrobotarna på grund av den låga andelen
automatiska byten. Detta medför något som kallas för taktiska skivbyten. Med taktiska
skivbyten menas att skivbytena utförs under sådana stora luckor i produktionen att det
hinns med trots problem. Risken med att utföra ett skivbyte under en liten lucka är att
in-kön växer sig för stor för att hinnas med. I dessa fall måste slabsen lyftas av från
rullbanan och räddningsslipas. Räddningsslipen utgörs av kallslipen, dit skickas alla
slabs som av någon anledning inte hunnits varmslipas eller klarat kvalitetskraven.
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4. Teori
I detta kapitel presenteras de teorier som användes under arbetets gång. Dessa teorier
användes för att tolka resultat och underlätta utförandet av undersökningar.

4.1. Reglering av rörelser (styr och regler)
Syftet med reglerteknik är att med hjälp av metoder få processer att uppföra sig på ett
önskat sätt. Det kan handla om att öka eller sänka hastigheten i en bil, öka eller sänka
temperaturen i ett hus, öppna och stänga en dörr automatiskt eller manuellt, positionera
en robot i rymden m.m. De flesta applikationer i dagens samhälle innehåller
reglerteknik, även den mänskliga kroppen påverkas genom reglerteknik.1
4.1.1. Styrning
Ordet styrning inom reglertekniken handlar om att aktivt påverka ett system för att få
system till att utföra det som önskas. Hastigheten i en bil styrs med gaspedalen,
temperaturen i ett hus styrs med antingen knappar eller vred. Ett system styrs antingen
helt mekaniskt eller med hjälp av elektronik i form av sensorer och/eller
sekvensstyrning. De flesta applikationer i dagsläget styrs med någon form av elektronik,
dessa system brukar kallas för slutna system. En sensor eller givare tar exempelvis reda
på temperatur, hastighet eller position och skickar signalerna till en dator som jämför
signalerna med det önskade värdet. Stämmer signalens värde överens med det
önskvärda värdet så sker inget, annars regleras systemet med hjälp av den mekaniska
delen såsom motorer, ventiler, reläer m.m.2
4.1.2. Reglerstrategier
Öppet system
I en öppen styrning sker inga observationer av omvärlden. Systemet baserar sina
åtgärder helt på ett förbestämd fastställt tidsförlopp som grundats i processens
egenskaper. I enkla applikationer som en brödrost är detta att föredra medan i en
applikation där
förutsättningarna förändras
fungerar det mindre bra.3
Figur 5 illustrerar ett öppet
reglersystem i form av ett
blockschema. Den önskade
signalen förstärks eller
förminskas i regulatorn och
Figur 5 Blockschema av öppet reglersystem
skickas sedan in i systemet.

1

Skolverket, Styr och reglerteknik
Ibid.
3
Åbo Akademi, Reglerteknik 1
2
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Slutet system
I ett slutet system talas det om det
centrala begreppet återkoppling,
återkoppling i den meningen att
styrningen sker genom
observationer av händelser i
processen.4 Centrala begrepp inom
det slutna systemet är också böroch ärvärde, där börvärde beskriver Figur 6 Blockschema av slutet reglersystem
det värde som ska erhållas och
ärvärde beskriver det värde som systemet tillfälligt har. Styrsignalen som skickas in i
systemet beror på observationen som har gjorts på bör- och ärvärdet och de slutsatser
som dras på hur nära ärvärdet är börvärdet.5 Fördelarna med återkopplade system är
dess stabilitet, störningsdämpande funktion samt självkorrigerande funktion.6 Figur 6
illustrerar ett slutet system i form av ett blockschema. Likt Figur 5 förstärks eller
förminskas den önskade signalen innan den skickas in i systemet, skillnaden är att den
önskade signalen i detta fall ej är förbestämd, den bestäms genom observationen av böroch ärvärdena.
4.1.3. PID-regulator
Proportionell reglering
Den proportionella regleringen förekommer som grundreglering i de flesta regulatorer.
Styrsignalen i denna typ av reglering är proportionell mot reglerfelet och kan därför
beskrivas med följande formel
𝑢 = 𝑢0 + 𝐾 ∙ 𝑒.

(4.1)

Där 𝑢 är styrsignalen, 𝑢0 är styrsignalens normalvärde, 𝑒 är kvarstående reglerfelet och
𝐾 är regulatorns förstärkning. Vid justering
av P-regulatorn så justeras förstärkningen
k. Ökade värden av K ger snabb reglering
men till kostnad av stabiliteten. Figur 7
visar reglering med olika värden på K.
Proportionell reglering kombineras ofta
med annan reglering såsom I- och Dreglering. Enbart P-reglering vid
stegformade börvärdesändringar eller
Figur 7 Proportionell reglering med olika värden
stegformade störningar ger kvarstående fel.7 på K

4

Ibid.
Linköpings Universitet, Industriella styrsystem – Kurskompendium, 2015-03-15
6
William Sandqvist, Reglerteknik 1
7
Thomas Bertil, Modern reglerteknik, 4. Uppl. (Stockholm: Liber, 2008), s. 51
5
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Integrerande reglering
Den integrerande regleringens styrsignal bestäms genom följande formel
𝑢=

1
𝑇1

𝑡

∫0 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡.

(4.2)

Där 𝑇1 är integreringstiden som bestämmer
hastigheten på integreringen och 𝑒(𝑡) är felet
vid en viss tidpunkt. Utsignalen kommer
således bestämmas av storleken av integralen
fram till en viss tidpunkt 𝑡. Så länge
reglerfelets storlek är noll kommer
styrsignalen att ligga kvar på samma värde.
En förändring av styrsignalen sker först när
Figur 8 Funktionalitet av integrerande reglering
ett reglerfel uppstår. Styrsignalen kommer
då att öka eller minska beroende på om reglerfelet är positivt eller negativt. I Figur 8
framgår funktionen av I-regleringen.8 Det kvarstående fel som uppstår vid en
stegformad börvärdesändring eller stegformade störningar kräver en integrerande
regulator för att elimineras.9
Deriverande reglering
Den tredje regleringstypen är den deriverande regleringen. Styrsignalen bestäms av
följande formel
𝑢 = 𝑇𝐷 ∙ 𝑒 ′ (𝑡).

(4.3)

Där deriveringstiden 𝑇𝐷 är en konstant och 𝑒 ′ (𝑡) är förändringen av felet. Så länge
förändringen av reglerfelet är konstant kommer den deriverande delens utsignal vara
noll. Då förändring av reglerfelet förekommer ger den deriverande delen en utsignal
beroende av förändringshastigheten av reglerfelsändringen. Vid ett ökande reglerfel så
ger den deriverande delen ett bidrag med samma styrsignal som den proportionella
delen. Tvärtom,
när reglerfelet
minskar, ger den
deriverande delen
ett bidrag till
styrsignalen med
motsatt tecken
jämfört med den
proportionella
delen. Således
Figur 9 Resultatet till följd av deriverande reglering
kommer den

8
9

Ibid. s. 55
William Sandqvist, Reglerteknik 6
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deriverande delen bidra till en snabbare och samtidigt stabilare reglering, precis som
Figur 9 förespråkar.10
En deriverande del i ett reglersystem är att föredra vid reglering av servomekanismer
såsom elektriska motorer.11
4.1.4. Optimering av regulatorer
När en optimal regulatortyp för ett system är valt måste den optimeras. Att testa sig
fram till optimala parametrar är svårt eftersom enbart ett snävt område ger bra
egenskaper hos ett reglersystem. Därför finns ett antal metoder som är användbara för
optimering av regleringen. Nedan presenteras en metoder inom kategorin tumregler.
Tumregler är kategorin som innehåller enklare inställningsmetoder som inte kräver
något omfattande teoretiskt arbete. Nackdelen med dessa metoder är att de enbart ger en
grovinställning av reglertekniken12
Ziegler-Nichols svängningsmetod
a) Koppla bort den integrerande och den deriverande delen genom att sätta 𝑇1 = ∞
och 𝑇𝐷 = 0.
b) Vrid ner den proportionella delen till ett lågt värde. Öka sedan värdet succesivt
ända tills dess att reglersystemet nätt och jämnt börjar självsvänga. Notera
värdet på förstärkningen som 𝐾0 . Notera även periodtiden för
självsvängningarna som 𝑇0 .
c) Ställ in parametrarna enligt Figur 10.13

Figur 10 Parametervärden enligt Ziegler-Nichols

Metoden är som tidigare nämnt bra för en grovinställning, vidare justeringar krävs för
att erhålla ett optimalt reglersystem. I vissa fall leder Ziegler-Nichols metod till
svängiga system, d.v.s. system med låg stabilitet. För att motverka detta och erhålla en
bättre stabilitet kan den proportionella delen sänkas samtidigt som den integrerande och
deriverande delen ökas. Annars kan parametrarna redan från början ställas in enligt Karl
Johan Åström och Tore Hägglunds förslag;
𝐾 = 0,35 ∙ 𝐾0

𝑇1 = 0,77 ∙ 𝑇0

𝑇𝐷 = 0,19 ∙ 𝑇0 14

10

Bertil, s. 61
Åbo Akademi
12
Bertil, s. 188
13
Mattias Waller, PID Regulator
11
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4.1.5. Frekvensomriktare
Ett alternativt sätt att styra en motor är med hjälp av en frekvensomriktare. Det
synkrona varvtalet för en motor beror på antalet poler samt nätets frekvens enligt
formeln:
𝑛0 (𝑝) =

2∙𝑓
𝑝

∙ 60

(4.4)

Där 𝑓 är nätets frekvens och 𝑝 är antalet poler i motorn.15 Då en asynkronmotor går med
synkront varvtal kan inget moment bildas, moment bildas först när motorns varvtal
bromsas och hamnar efter det synkrona varvtalet. Ju mer en motor bromsar ju högre
moment bildas. Högst moment erhålls vid märkvartalet. Eftersläpning definieras som ett
mått på hur mycket varvtalet avviker från det synkrona varvtalet. Momentet för
elmotorn är sedan proportionellt mot eftersläpningen.16
Genom att sänka den ingående frekvensen till motorn sänks det synkrona varvtalet samt
märkvarvtalet och därmed kan samma moment erhållas vid lägre varvtal. Figur 11 visar
två momentkurvor för en elmotor styrd med normal frekvens och styrd med låg
frekvens. Ur figuren går det att urskilja att vid låg frekvens behövs inte lika högt varvtal
för att erhålla
maxmomentet. En till
fördel är att ett högre
moment erhålls också
vid start av motorn.
Med en
frekvensomriktare kan
växellådor och
remtransmissioner för
anpassning av motorns
varvtal till lastens
Figur 11 Momentkurvor vid olika frekvenser
behov undvikas.17
DTC
Direct torque control, eller direkt momentstyrning, är en metod som frekvensomriktare
kan använda sig av för att styra asynkronmotorer.18 Metoden tillhör gruppen
vektorkontroll tillsammans med metoden FOC, Field-oriented Controll. DTC-styrning
går ut på att styra momentet och därmed hastigheten av motorn genom uppskattningar
av magnetiska flöden samt vridmoment i motorn. Uppskattningarna baseras på
uppmätningar av spänning och ström i motorn. Detta sätt att styra en asynkronmotor på
bidrar till:
14

Bertil, s. 191
Kjell Pernstål, Elektriska drivsystem för maskiningenjörer (Stockholm: Karl Björks Förlag HG, 2015),
s. 46
15

16

Ibid. s. 75
Ibid.
18
ABB, DTC: En motorstyrningsteknik för åretruntbruk
17
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Mycket snabba förändringar av vridmoment.
Energibesparing till följd av den höga effektiviteten.
Ingen PI-regulator finns, så ingen optimering krävs.
Ingen översläng förekommer vid börvärdesförändringar.

DTC-styrning kommer också med krav. Om en DTC-styrning ska fungera felfritt måste
strömmätning vara av hög kvalité och utan brus. Om störningar förekommer i de
uppmätta signalerna kan felaktiga styråtgärder lätt förekomma. Filtrering av signalerna
med hjälp av lågpassfilter kan inte heller användas eftersom dessa orsakar förseningar i
de uppmätta signalerna. Vid höga hastigheter fungerar DTC-styrning bättre och är ej
känslig för fel i motorparametrar men vid låga hastigheter kan fel i resistansen i statorn,
som används för uppskattning av statorflödet, orsaka komplikationer.19

4.2. Ishikawadiagram
Ishikawadiagram, även kallat orsak-verkan-diagram eller fiskbensdiagram, är ett
diagram som används för att hitta orsaker till problem. Diagrammet består av ett huvud
som innehåller grundproblemet och därefter en kropp som benar ut alla typer av möjliga
orsaker, se Figur 12. Syftet med denna kartläggning är att enkelt kunna hitta vad
problemen härstammar i, genom att följa de grenar som benar ut orsaken. Vanliga
användare av dessa diagram är tillverkande företag och inom produktframtagning. 20

Figur 12 Exempel på Ishikawadiagram

19
20

Drivteknik, Olika reglersät..
Investopedia, Ishikawa diagram
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4.3. Paretodiagram
Ett paretodiagram används för att hitta antal fel inom olika kategorier. På x-axeln visas
de olika felen medan y-axeln representerar kvantiteten för felen samt kumulativ procent
för antal fel, se Figur 13. Från diagrammet härstammar “Pareto principle” eller “80/20regeln” som säger att ungefär 20 % av kvantiteten står för 80 % av felen. Diagrammet
tar endast hänsyn till kvantiteten av felen och ej konsekvenserna eller vikten att åtgärda
dem.21

Figur 13 Exempel på paretodiagram

21

Aktiesite, Paretodiagram, 2013-05-02

19

5.

Analys av skivbytesprocess

Med kunskap om skivbytarrobotarnas funktion och utrustning samt kunskap om
skivbytesprocessen i teorin och i praktiken var det tillfälle att påbörja undersökningar
och experiment kring skivbytarroboten. Detta avsnitt behandlar de undersökningar som
har utförts. Undersökningarna är av blandad karaktär där vissa undersökningar utfördes
i syfte att erhålla bättre kunskap kring skivbytarrobotarna, vissa i syfte att finna
ytterligare problem i skivbytesprocessen, vissa i syfte att finna rotorsaken till problemen
och vissa i syfte att finna konsekvenserna av problemen.

5.1. Undersökning 1 – Strukturering av tidigare
insamlad data
Med hjälp av befintlig data från redan utförda dokumentationer framtogs statistik
mellan år 2010 och början av 2017. Datan gäller antal utförda skivbyten, antal helt
automatiska skivbyten och antal stopp i respektive programsteg. Med hjälp av
mjukvaran Microsoft Excel (2010) togs grafer fram för att kunna hitta samband och ge
förståelse för dagens problem, se Figur 14-16.
Figur 14 behandlar andel automatiska byten mellan år 2013 och 2017. Horisontalaxeln
representerar årtal och vertikalaxeln representerar andel automatiska byten i procent.
Figur 15 behandlar andel automatiska byten per slipmaskin mellan år 2012-2017, samt
mindre perioder mellan 2010 till 2011 samt 2011-2012. Anledningen till detta är att
fullständig data för de tidigare åren inte existerar.
Figur 16 behandlar andel automatiska byten per skivbytesrobot mellan år 2012-2017.
Ingångssidans innefattar slipmaskin 1-4 och utgångsida innefattar slipmaskin 5-8.
5.1.1. Resultat
De resultaten från denna undersökning är först och främst att andel automatiska byten
har en trend att minska med tiden, detta kan ses i Figur 14. En till iakttagelse i Figur 14
är att andelen automatiska byten ökade år 2012 jämfört med tidigare år. I samband med
undersökningar erhölls också information om att varmslipen hade en heltidsanställd
operatör i syfte att sköta om robotarna för att höja andelen automatiska skivbyten.
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Figur 14 Andel automatiska byten per år

Den andra iakttagelsen som erhållits är att slipmaskin 8 utför fler automatiska byten år
2017 jämfört med tidigare år, något som kan ses i Figur 15.

Figur 15 Andel automatiska byten per slipmaskin och år
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Den sista iakttagelsen, som kan ses i Figur 16, är att slipmaskin 5-8, dvs. slipmaskinerna
på utgångssidan, höjde sin andel automatiska byten år 2014.

Figur 16 Andel automatiska byten på respektive sida per år

5.1.2. Diskussion
Eftersom data innan år 2010 inte finns lagrad så går det inte via graferna att fullständigt
bevisa att andelen automatiska byten har en trend att minska med tiden. Detta är en
trend som kan tänkas att andelen automatiska skivbyten har antagit och med
kompletterande information från relevanta personer blir trovärdig. Det går eventuellt att
fastställa trendteorin med en extrapolation men i en extrapolation råder stor osäkerhet.
Förbättringen år 2017 är svår att fastställa eftersom antalet observationer år 2017 än så
länge är mycket färre än tidigare år, trenden kan komma att ändras till senare del av året.
Ytterligare en felkälla, som dock enbart behandlar Figur 14, är att tabellen innehåller
perioder som överlappar varandra. På grund av detta är det svårt att fastställa vilka
byten, gjorda under perioden, som tillhör respektive år och att följande del av tabellen är
av annan typ (behandlar automatiska skivbyten år för år).
Att andel automatiska byten ökade år 2012 behöver inte vara sant, troligtvis är det så att
den tidigare perioden, årsskiftet 2011-2012, är för låg på grund av osäkerheten i den lilla
mätdatan.
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5.2. Undersökning 2 – Mest förekommande stoppen
Utifrån erhållen data togs även statistik för de vanligaste stoppen fram. Med sådan
statistik var det lättare att urskilja vilket steg som står för flest stopp i automationen.
Även detta utfördes med mjukvaran Microsoft Excel (2010) och dess funktioner för
skapande av grafer.
Först och främst skapades ett paretodiagram. Paretodiagrammet användes för att
visualisera de vanligaste stoppen och de procentuellt största stoppen i de olika
programstegen. Diagrammet baserades på de 5 mest förekommande stoppen för
samtliga maskiner adderade per år.
Sedan skapades flera diagram utifrån resultatet på paretodiagrammet. De steg som stod
för störst andel stopp i paretodiagrammet erhöll egna grafer som visualiserar andelen
stopp i respektive steg.
5.2.1. Resultat
Figur 17 är ett paretodiagram över de vanligaste stoppen i de olika programstegen.
Horisontalaxeln representerar de vanligaste programstegen som orsakar stopp i
automationen och vertikalaxeln antalet stopp mellan år 2012 fram till år 2017. Den blå
linjen visar hur stor andel stopp respektive steg står för. Störst andel stopp sker i
programsteg 33 och 24. Dessa programsteg står för ungefär 1950 stycken stopp, vilket
motsvarar cirka 50 % av alla dokumenterade stopp under denna tidsperiod. Resterande
programsteg står för en mindre andel fel, där steg 40 är den tredje mest förekommande
stoppet, som står för ungefär 10 % av andel stopp i automationen.

Figur 17 Paretodiagram som behandlar stopp i automationen

Figur 18 och Figur 19 innefattar andel stopp i steg 24 och 33 per slipmaskin och år
mellan 2013 och början av 2017. Stopp i dessa sker mest frekvent och står därför för
störst andel stopp i automationen, av den anledningen har dessa steg fått egna grafer för
visualisering. Vertikalaxeln representerar andel stopp per startat byte och
horisontalaxeln representerar årtalen.
23
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Med vetskap, från programstegens utformning, om att steg 33 är direkt beroende av steg
24 går det att finna samband mellan Figur 18 och Figur 19. Ur tabellerna går det att
urskilja att sjunker andelen stopp i steg 24 så sjunker också andelen stopp i steg 33.
Dessa tabeller går också att jämföra med Figur 16 från tidigare undersökning. Den
högre andelen stopp i steg 24 och 33 för ingångssidan 2014 återspeglas i den lägre
andelen automatiska byten för ingångssidan år 2014. På samma sätt går det att tyda att
den lägre andelen stopp i steg 24 och 33 för utgångssidan 2014 återspeglas i den högre
andelen automatiska byten för utgångssidan år 2014.

Figur 18 Stopp i steg 24
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Figur 19 Stopp i steg 33

5.2.2. Diskussion
Denna undersökning är bra för att få en överblick över vilka steg som orsakar stopp i
automationen, dock behandlar inte undersökningen karaktären av stegen. De olika
programstegen utgör olika moment i automationen, vissa moment är mer kritiska än
andra och detta är något som ej framgår av denna undersökning. Enligt undersökning
förekommer alltså stopp i steg 24 och steg 33 flest gånger men de behöver ej vara
kritiska steg i den meningen att de är svåra att åtgärda. I detta fall går det dock att
fastställa att dessa steg är kritiska då stopp i stegen resulterar i tidskrävande manuella
påläggningar ute i sliphallen.
Felkällor i denna undersökning förekommer i förlorad data. Att skivbyten oftast
avslutas manuellt när det krånglar bidrar till förlorad data. Oftast tar sig skivbytet till
steg 33 men efter steg 33 händer det många gånger att skivbytet avslutas manuellt vilket
medför förlorad data. För att mäta osäkerheten i datan skulle ett paretodiagram kunna
skapas som visualiserar hur ofta de senare stegen förekommer. Ett sådant diagram bör
visa att de tidiga stegen har hög andel förekomst medan de senare steg har lägre andel
förekomst. Nästa felkälla i denna undersökning är hur stoppen rapporteras. Det finns en
möjlighet att synen på att rapportera fel har ändrats över tiden. Under de tidiga åren
fanns kanske inte samma konsekventa arbete med att rapportera samtliga stopp som det
finns idag. Även hur stopp rapporteras må ha förändrats från de tidigare åren. Under de
tidigare åren hade kanske operatörerna en annan syn på hur stoppen skulle rapporteras.
Eftersom steg 24 ej utgör ett konkret stopp, utan tolkas som ett stopp på grund av
åtgärden som görs (blockeringen av givaren) så kanske stopp i steget för länge sedan ej
karaktäriserades som ett stopp.
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Som tidigare nämnt finns det kopplingar mellan steg 24 och 33. När andelen stopp i steg
24 minskar bör också andelen stopp i 33 minska men i vissa fall visar resultatet tvärtom.
Detta kan förklaras genom att automationen kan passera steg 24 trots att det inte ska.
Den nedre hydraulkoppling kan i vissa fall godkännas vid fel position, något som
kommer att orsaka stopp när bytet kommer till steg 33. Detta förklara också varför
tabellerna för respektive steg inte stämmer överens helt och hållet gällande andelen
stopp. Figur 18 kan visa 0 % stopp medan Figur 19 visar 10 %.

5.3. Undersökning 3 – Fiskbensdiagram
Ett fiskbensdiagram skapades tidigt under arbetet för att kartlägga samt generera idéer
till problemens rotorsaker. Fiskbensdiagrammet har varit en grundpelare som genom
arbetets gång använts som underlag för undersökningar. Valen av noterade steg i
fiskbensdiagrammet grundade sig i paretodiagrammet från föregående undersökning.
Strukturen av diagrammet följer de fyra kategorierna beskrivna i nulägesanalysen.
5.3.1. Resultat
Se Fiskbendiagram i appendix.
5.3.2. Diskussion
Fiskbensdiagrammet visar många olika orsaker till stopp, dock går det inte att se vikten
i problemen. Vissa orsaker väger tyngre än andra och att lösa de tyngre orsakerna kan
säkerligen lösa de mindre orsakerna samtidigt. För att kunna säkerställa rotorsaker till
stoppen måste vidare undersökningar utföras.

5.4. Undersökning 4 – Steg 24, funktionalitet och
reglerteknik
Vid övervakning av skivbytarrobotarna under skivbyten noterades självsvängningar då
skivbytarrobotarna utförde steg 24. Dessa självsvängningar var av intresse. Av
anledningen att steg 24 och 33 var de steg som stod för störst andel stopp samt att steg
33 är beroende av steg 24 var det av vikt att studera steg 24 djupare. Genom denna
undersökning erhölls en större förståelse för hur steg 24 är utformat, varför steget sällan
fungerar samt varför självsvängningar uppstår.
Mjukvarorna IbaAnalyzer och IbaPDA är två analyseringsprogram som granskar och
analyserar data, såsom in- och utsignaler till styrsystem. IbaPDA granskar data i realtid
och IbaAnalyzer granskar lokalt sparade loggfiler. Undersökningen utfördes med hjälp
av dessa mjukvaror för övervakning av skivbytesprocessen samt genom informella
intervjuer med operatörer.
Med hjälp av IbaAnalyzer och IbaPDA kan användaren följa relevanta bör- och
ärvärden som programvaran erhåller från skivbytarrobotens programmeringskod och
robotens alla givare, även data från slipmaskinen, sliphallens rullbanor och andra
system kan fås ut. Insignaler och utsignaler kan simpelt visualiseras i grafikfönstret, där
realtidsgrafer eller grafer från loggfiler visas med förvalda signaler och skalning. Denna

26

Kap. 5 Analys av skivbytesprocess
data kan inte bara avslöja vart automationen stannar, utan även avslöja processens
stabilitet och precision. Data som kan fås ut är bland annat:







Robotvagnens position i linjärled
Robothuvudets rotationsposition
Robothuvudets position i linjärled
Hydraultryck för kopplingar
Läge på chuckar
Nyckelns rotationsposition

Tabell 1 visar samtliga signaler som kommer att behandlas, dess namn i Iba och en
förklaring till signalerna.
Tabell 1 Några av skivbytarrobotarnas signaler i Iba

WOUT/ENTRY_SEQUENCE_NR

Aktuellt programsteg

WAYOUT/ENTRY_ROB_KEY_ACT_POS

Robotens
nyckelvridningsrotatio
n i grader, ärvärde.

WAYOUT/ENTRY_ROB_KEY_REF_POS

Robotens
nyckelvridningsrotatio
n i grader, börvärde.

WAYOUT/ENTRY_ROB_HEAD_ROTATION_ACT_POS

Robotens
huvudrotation i grader,
ärvärde.

WAYOUT/ENTRY_ROB_HEAD_ROTATION_REF_POS

Robotens
huvudrotation i grader,
börvärde.

WAYOUT/ENTRY_ROB_HEAD_TRANSLATION_ACT_P
OS

Robotens
huvudposition
längdled, ärvärde.

WAYOUT/ENTRY_ROB_HEAD_TRANSLATION_REF_P
OS

Robotens
huvudposition
längdled, börvärde.

Figur 20 illustrerar samtliga ovan nämnda signaler till systemet, totalt 7 stycken
signaler. Blå linje visar börvärden och röd linje visar ärvärden. Undantag förekommer
för rutan högst upp, i den illustrerar blå linje ärvärde. Överst visas aktuellt programsteg,
andra fönstret representerar bör- och ärvärden för skivbytarrobotens nyckelrotation
(indirekt skivans rotation), tredje fönstret representerar skivbytarrobotens huvudrotation
och det nedersta huvudets translation. Iba visar tydligt hur ärvärden går mot sina
börvärden, saktar in och letar efter godkänt ärvärde.
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Figur 20 Visualisering i IbaAnalyzer av signalerna i tabell 1

5.4.1. Resultat
Det stora problemet gällande steg 24, som indirekt gäller steg 33, handlar om att
hydraulkopplingen ej positionerar in sig tillräckligt precist för att ha möjlighet till att
överföra tryck till navet. Som tidigare nämnt måste ett tryck byggas upp i navet som
skjuter skivan bort från slipmaskinen, annars sitter navet fast på slipmaskinsaxeln. För
att positionera hydraulkopplingen rätt vrids hela navet med tillhörande skivor till en
absolut position, ett börvärde. Vridningen utförs med hjälp av nyckeln på
slipmaskinsaxeln och nyckelhållaren på robotvagnens överdel, där nyckelhållaren vrider
med sig nyckeln och därmed också hela navet. När börvärdet är hittat görs ett test för att
fastställa om hydraulkopplingen är rätt positionerad eller inte. Detta test utförs genom
att den nedre hydraulkopplingen körs ut ur robotvagnen. Om den positionen är rätt så
kan den nedre hydraulkopplingen köras ut tillräckligt långt för att påverka en induktiv
givare. Givaren säger sedan åt programmet att fortsätta till nästa steg. Om den
positionen är fel kommer den nedre hydraulkopplingen ej ha möjlighet till att köras ut
fullt så långt att den induktiva givaren blir påverkad. Vid detta utfall testar programmet
ett nytt börvärde och utför samma process igen. För varje nytt test av börvärde kommer
sökområdet att utvidgas med det första börvärdet som utgångsläge. Totalt testas 10 olika
börvärden, sedan startas sökning om från det första börvärdet. Steget är alltså
programmerat som en slags sökningsalgoritm. Börvärdena är förinställda i
programmeringen och kan enbart ändras på genom att ändra i programmeringen. Se
Figur 21 för en illustration av hur sökområdet utvidgas med olika börvärden.
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Figur 21 Steg 24 för utgångssidan

Ur Figur 21 går det också att urskilja självsvängningar vid varje nytt erhållet börvärde,
det är dessa självsvängningar som har noterats på plats vid roboten under ett skivbyte.
Självsvängningarna slutar först när ärvärdet har lyckats stanna inom den satta
toleransen. Toleranserna är förinställda fönster som ärvärdet kan placera sig inom för att
programmet ska fortsätta vidare till nästa steg.
I Figur 21 går det att urskilja att självsvängningarna vid det första börvärdet pågår i
ungefär 2 minuter och 30 sekunder. Att självsåningarna pågår under en sådan lång tid på
utgångssidan är inte ovanligt. Självsvängningar förekommer på ingångssidan också men
inte i fullt samma utsträckning. Figur 22 visar självsvängningar på ingångssidan och där
går att se att självsvängningarna pågår som längst i ungefär 1 minut.

Figur 22 Steg 24 för ingångssidan

Det förekommer fler skillnader än självsvängningar mellan ingångssidan och
utgångssidan. Först och främst är det skillnad i det första börvärdet som ska antas.



Ingångssidan: 90 grader
Utgångssidan: 89,2 grader
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Det är också skillnad i sökområdet. Ur Figur 21 och Figur 22 går det att urskilja att
utgångssidan har ett mycket större sökområde än ingångssidan. På det åttonde börvärdet
har utgångssidan ökat från 89,2 grader till ungefär 96 grader, det innebär en ändring på
ungefär 7 grader. Ingångssidan har på det åttonde börvärdet ökat från 90 grader till
ungefär 92, det innebär en ändring på 2 grader. Större förändringar mellan börvärdena
kommer att ge större förändringar för ärvärdena, detta går att notera i Figur 22 där
ärvärdet förblir detsamma mellan två olika börvärden.
Nedre hydraulkoppling på navet är placerad ungefär 120 millimeter från centrum.
Rotationsrörelsen av nyckelhållaren kommer att ge en viss translationsrörelse av den
nedre hydraulkopplingen som är beroende av avståndet mellan nedre hydraulkoppling
och centrum.
Om den nedre hydraulkopplingen aldrig positioneras helt rätt kommer programmet ej att
fortsätta. Av den anledningen brukar operatörerna göra något de kallar för att blockera
steget. Att blockera steget innebär att operatören blockerar signalen som ska skickas
från den induktiva givaren när nedre hydraulkoppling är hittat och programmet tror då
att kopplingen är hittat, operatören lurar alltså programmet så att det går vidare. I
dagsläget blockeras ofta steg 24 direkt vilket skapar i nästan samtliga fall ett garanterat
stopp i steg 33.
5.4.2. Diskussion
Utformningen av steg 24 gör steget väldigt känsligt för fel. För att överhuvudtaget
lyckas kräver steget en stor precision där den nedre hydraulkopplingen måste
positioneras exakt rätt för att godkännas. Även om det i teorin är möjligt med denna
precision så kräver den en noggrann optimering, något som skivbytarroboten i dagsläget
inte har.
Det är processer som denna som skapar frustration hos operatörer. I detta fall skapas
också en ond cirkel. Den långa tidsåtgången på grund av självsvängningarna gör att
steget skippas i den mån det går, något som bara resulterar i att andelen automatiska
byten sjunker stadigt. Även om steget alltid skulle genomföras så är självsvängningarna
något som måste kommas till bukt med. Självsvängningarna ökar tidsåtgången och gör
så att byten kräver stora luckor i produktionen för att hinnas med, vilket som i sin tur
leder till de taktiska bytena. Till och med om vetskap hade funnits att programmet går
vidare vid börvärde nummer 7 hade inte tiden funnits för att vänta in detta börvärde.
Skillnader i programutformningen förekommer mellan de olika sidorna. Först och
främst skiljer sig det första börvärdet för steg 24, sedan skiljer sig sökområdet i storlek
mellan sidorna. Vad gäller sökområdet har båda inställningarna sina för- och nackdelar;
Fördelar små börvärdesförändringar (litet sökområde): Området blir avsökt med
större precision där näst intill varje position inom området blir avsökt.
Nackdelar: De små börvärdesförändringar kan göra så att ärvärdet förblir stillastående
på samma position. Det går att se i Figur 22; mellan börvärde nummer 2 och 3 har
ärvärdet inte förändrats något. Alltså har samma position för nedre hydraulkoppling
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testats för två olika börvärden, något som högst troligtvis ger samma negativa resultat.
Det går inte helt att säga att detta enbart beror på för små börvärdesförändringar. Detta
kan även motverkas genom att minska toleranserna på hur mycket ärvärdet får avvika
från börvärdet.
Fördelar med stora börvärdesförändringar (stort sökområde): Det finns ingen risk
att flera börvärden testar samma ärvärde.
Nackdelar: Sökområdet kan bli för stort med för grova utslag. Risken finns att vid
exempelvis börvärde nummer 4 finns inte längre någon chans att positioneras rätt
eftersom hydraulkopplingarna har passerat varandra redan.
Att utforma ett helt korrekt sökområde kan vara svårt men är en väsentlig del för att
steget ska fungera som tänkt. Vid utformning bör hänsyn tas till den translationsrörelsen
som uppkommer vid hydraulkopplingen, rörelsen bör vara den rörelse som avgör hur
stort sökområdet ska vara. Resultaten från tidigare undersökningar kopplat till den här
undersökningen talar för att det är bättre med ett stort sökområde. Trots att
utgångssidan, som har det stora sökområdet samt tidskrävande självsvängningarna, är
det ändå den sidan som har störst andel automatiska byten år 2017, jämför med Figur
16.

5.5. Undersökning 5 – Ärvärden i verkligheten
Efter undersökningen av ärvärden relativt börvärden i Iba så önskades att titta hur detta
förhöll sig i verkligheten. I Iba förhöll sig ärvärdena relativt bra till börvärdena, förutom
de självsvängningar som noterades. Iba kan dock säga en sak och verkligheten något
annat.
Experimentet utfördes genom en simpel metod som enbart involverade en tejpbit.
Kravet för experimentet var en slipmaskin som det fanns vetskap om klarade av ett
automatiskt skivbyte, därför utfördes experimentet på slipmaskin sex. Ett skivbyte
startades från manöverhytten och kördes till programsteg 24, det programsteg där nedre
hydraulkoppling skulle eftersökas, sedan pausades skivbytet. Tillsammans med en
operatör roterades slipskivan till en position där nedre hydraulkopplingen på
robotvagnens överdel gick in i navet utan problem. Vid detta skede placerades en tejpbit
på robotvagnens överdel och en tejpbit på navet. Tejpbitarna skulle vid detta skede vara
exakt linjerade med varandra eftersom den nedre hydraulkopplingen var i exakt rätt
position i förhållande till den nedre hydraulkopplingen på navet. Figur 23 visar
tejpbitarna på båda komponenterna.
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Figur 23 Överblick över tejpbitarna

När tejpen var monterade avbröts skivbytet och roboten kördes manuellt tillbaka till sin
cell. Vid detta skede var experimentet klart för start. Ungefär samma process kördes
igen, skillnaden var att programsteg 24 kördes automatiskt ända tills programmet gick
vidare automatiskt. Först när programmet hade passerat programsteg 24 avbröts
automationen och roboten kördes tillbaka till sin cell igen. Experimentet upprepades 5
gånger.
5.5.1. Resultat
Försök 1 – lyckat
Tejpbitarna linjerades perfekt. Efter ca 20 sekunders väntan hittade nedre
hydraulkoppling på robotvagnens överdel in i navet och skivbytet fortsatte automatiskt
förbi programsteg 24.
Försök 2 - ej lyckat
Efter kraftiga självsvängningar under steg 24 avbröts skivbytet. Tejpbitarna stod då ca
180 grader fel, navet var alltså ca 180 grader felroterat.
Försök 3 - ej lyckat
Steg 24 godkändes snabbt, dock stod tejpbitarna ca 180 grader fel igen.
Försök 4 - lyckat
Tejpbitarna linjerades nästan perfekt när det första börvärdet hittades, det skiljde sig ca
1 cm mellan tejpbitarna. Efter en längre period med självsvängningar hittade tillslut den
nedre hydraulkopplingen på robotvagnens överdel in i navet och skivbytet fortsatte
automatiskt förbi programsteg 24.
Försök 5 - ej lyckat
Tejpbitarna stod 180 grader fel igen, något som noterades direkt. Dock lät skivbytet
fortsättas under ca 240 sekunder innan det avbröts.
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Sammanfattningsvis lyckades programmet ta sig förbi steg 24 två av fem gånger. De
resterande gångerna var navet felroterat och nedre hydraulkoppling på navet var långt
ifrån hanen på robotvagnens överdel.
5.5.2. Diskussion
I denna undersökning går det att diskutera en del felkällor, bland annat hur vi kan ha
påverkat resultatet genom de manuella påläggningarna vid förberedandet av
experimentet. Under det första försöket hittades nedre hydraulkopplingen snabbt, risken
finns att efter de manuella förberedelserna kan tillräckligt mycket smuts ha borstats bort
som annars skulle orsaka problem. På grund av att denna undersökning var väldigt
tidskrävande kunde inte heller fler än 5 försök göras, 5 försök som enbart behandlade en
slipmaskin. Dock har det under många andra skivbyten noterats att skivan varit
felroterad och tagit lång tid på sig för att hitta sina börvärden, alltså självsvängt.
Försök 1
Det första försöket visar på att skivbytarroboten har möjligheten att hitta rätt. Dock av
resultatet att döma visar det att skivbytarroboten kan ha svårigheter men precisionen,
något som kan grunda sig i olika anledningar.
Försök 2
Av resultaten att döma är det uppenbarligen ett problem med att skivan är felroterad. Att
skivan är roterad rätt är en förutsättning för att steget ska fungera och grunden ligger i
ett tidigare steg. Det enda tänkbara tidigare steg som kan ligga till grund för detta är
steget som behandlar sökningen av nyckeln. Ett gränsläge påverkas när nyckeln är
hittad, om detta gränsläge påverkas för tidigt av någon anledning så kommer skivbytet
att fortsätta trots att nyckeln ej är funnen. Det finns också en risk att nyckeln tappas
under rotationen av skivan, alltså att det tidigare programsteget hittar nyckeln som den
ska men att i ett senare programsteg tappas nyckeln av misstag.
Försök 3
Likt förra försöket måste något problem ha uppstått med greppet om nyckeln. Här visas
dock att skivbytet kan fortsätta trots att skivan är felroterad. Honan för den nedre
hydraulkopplingen är inte den enda positionen på navet som hanen kan åka in i och
godkännas.
Försök 4
Detta försök visar att det finns en viss tolerans för hur precist hanen måste linjeras mot
honan, trots att tejpbitarna ej var perfekt linjerade så godkändes steget och skivbytet
gick vidare. Dock tog steget tid på sig i och med självsvängningarna.
Försök 5
Återigen stod navet 180 grader felroterat. Denna gång så godkändes det dock aldrig som
försök 3 gjorde.
Den stora variationen av utfall skapar stort tvivel hos operatörer kring huruvida ett
skivbyte kommer att gå i automation eller ej. Operatörerna har ingen aning om hur
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navet är roterat i förhållande till överdelen på robotvagnen. Vad operatörerna ser i
manöverhytten är enbart ärvärden av nyckelrotation men inget om hur navet står roterat
i verkligenheten. Tvivlet hos operatörerna gör att de oftast blockerar steget direkt och
går vidare i automationen men får utföra steg 33 manuellt. Resultatet från denna
undersökning talar också för att lösningar för förra undersökningen kommer inte vara
värst hjälpsamma så länge detta problem finns. Trots att Iba talar för att nyckelhållare
och skiva är roterade rätt så visar verkligheten något annat. Att enbart lösa
självsvängningarna kommer ge en mindre förbättring av andelen automatiska byten.
Enbart 40 % av försöken gav ett positivt resultat, resterande 60 % var långt ifrån att
lyckas. Det faktum att steg 24 är ett sådant kritiskt programsteg visar att någon drastisk
lösning för detta steg måste tas fram. Det bästa vore en lösning som eliminerar riskerna
i steget, en lösning som troligtvis kräver en omkonstruktion av steget. Innan
omkonstruktion vore en lösning som påskyndar steget, oavsett om navet är felroterat
eller ej, en bra tillfällig lösning. En påskyndning av steget är också positivt med tanke
på resultaten av föregående undersökning, bör och ärvärden i Iba. Det mest optimala
vore att eliminera självsvängningarna men om det inte går är allt arbete för att skära ned
på processtiden bra.

5.6. Undersökning 6 – Nyckel och nyckelhållare
Under vissa skivbyten hände det att nyckelhållaren greppade nyckeln precis som det var
tänkt men skivan stod ändå felroterad vid observation i steg 24. Detta var något som vid
övervakning noterades och såg ut att grunda sig i att nyckelhållaren tappade nyckeln i
början av steg 24. Steg 23, steget som stod för greppningen av nyckeln lyckades, när
skivbytet gick vidare till steg 24 och nyckelhållare tillsammans med skiva skulle vridas
till -90 grader så tappades nyckeln. Detta var något som förekom mest på ingångssidan,
på utgångssidan skedde det inte alls ofta. Däremot noterades att när nyckelhållaren
roterades följde inte alltid skivan med. Det var först när nyckelhållaren gjorde riktigt
stora rotationsutslag, exempelvis då börvärde nummer 6 skulle antas i avsökningen, som
skivan följde med i rotationen. En teori till varför skivan inte alltid roterade med
nyckelhållaren var att det fanns ett tillräckligt stort glapp mellan nyckel och
nyckelhållare som orsakade detta. Denna undersökning behandlade dessa två problem
gällande nyckel och nyckelhållare i steg 24.
5.6.1. Resultat
För att presentera resultatet av denna undersökning på bästa sätt följer nu en förklaring
av processen där nyckelhållaren ska finna och omsluta nyckeln på slipmaskinsaxeln.
När robotvagnen körs emot slipmaskinen så förs slipmaskinsaxlen in i nyckelhållaren.
Slipmaskinsaxeln är mindre i diameter än vad nyckelhållaren är, förutom den del på
slipmaskinsaxeln som utgör nyckeln. Om nyckeln linjeras perfekt med nyckelhållaren
så åker nyckeln in i nyckelhållaren direkt. Annars så pressas nyckelhållaren bakåt in
i skivbytarvagnens överdel samtidigt som överdelen fortsätter köra mot sin
förutbestämda position. När överdelen har hittat rätt position i längdled så börjar
nyckelhållaren att rotera medurs i syfte att finna nyckeln. När nyckelhållaren till slut
passerar över nyckeln så skjuts nyckelhållaren över nyckeln. Det som gör att
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nyckelhållare kan skjutas över nyckeln är fjädrar på baksidan av nyckelhållaren som
alltid förser nyckelhållaren med en kraft som pressar från skivbytarvagnen. I det läge då
nyckelhållaren är tillbakapressad är en induktiv givare påverkad. Vid det tillfälle då
nyckelhållaren skjuts över nyckeln så blir den induktiva givaren inte längre påverkad.
Att givaren inte längre är påverkad är signalen för programmet att fortsätta vidare till
nästa steg.
I Figur 24 syns förslitningar på en nyckel. Förslitningarna förekommer i form av
avrundade kanter på nyckeln, både framtill och längst med sidorna av nyckeln.
Motsvarande förslitningar med avrundade kanter går att notera på nyckelhållaren.
Uppkomsten av förslitningarna beror bland annat på ren användning av utrustningen.
Vid varje skivbyte nöter nyckelhållaren mot nyckeln då nyckelhållaren ska skjutas över
nyckeln. Förslitningar uppkommer också under manuella byten. I vissa fall tar
operatörerna till yttre kraft och slår på nyckeln för att vrida den. Denna yttre kraft
skapar ofta stora skador i form av slagmärken och grader på nycklarna, något som
tillslut kräver reparation av nycklarna.

Figur 24 Förslitningar på en nyckel
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Vid reparation av nycklarna demonteras slipmaskinsaxeln från slipmaskinen och sedan
nyckeln från slipmaskinsaxeln. Nyckeln gradas sedan av. När nyckeln sedan är
färdigbehandlad monteras allting tillbaka igen.
Som tidigare nämnt så sker det oftare på ingångssidan att nyckeln tappas i steg 24. Detta
grundar sig i skillnader mellan sidorna. Skillnader som enkelt går att notera är
placeringen av överdelen i förhållande till slipmaskinen. På utgångssidan, där det
fungerar bättre, står överdelen placerad närmare slipmaskinen, nästintill emot
slipmaskinen, se
Figur 25. På ingångssidan däremot står överdelen placerad ca 2 centimeter längre ifrån
slipmaskinen. Det går också att notera att förslitningarna på nyckelhållaren är värre på
ingångssidan än på utgångssidan.

Figur 25 Robotvagnens överdel relativt slipmaskinen
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Även fjäderkraften som pressar nyckelhållaren bort från robotvagnen kan eventuellt
vara en bidragande faktor till detta problem.
5.6.2. Diskussion
Problemet med steg 24 verkar grunda sig i ytterligare faktorer. En blandning av
skillnader mellan ingångssida och utgångssida samt förslitningar leder till de problem vi
har noterat samt de skillnader i andel automatiska skivbyten vi ser mellan ingång- och
utgångssida.
Vad gäller skillnaderna i överdelens position är utgångssidans värden att föredra. En
överdel som står närmare slipmaskinen kommer att medföra en nyckelhållare som
omsluter nyckeln mer. Detta kommer att ge en större anläggningsyta som
rotationskraften kan fördelas på. I dagsläget skapas något av en ond cirkel för
ingångssidan. Överdelen står långt ifrån slipmaskinen vilket ger en liten anläggningsyta
på nyckeln, tillsammans med förslitningar i form av avrundade kanter kommer detta att
orsaka att nyckelhållaren glider av nyckeln som i sin tur orsakar mer förslitningar och
fler tappade nycklar. Överdelens position på ingångssidan tillsammans med den onda
cirkeln kan vara anledningen till varför det förekommer mer förslitningar på
ingångsidans nyckelhållare än utgångsidans.
Efter denna undersökning uppstår en teori om att den tappade nyckeln bidrar till de
självsvängningar som vi sett i Undersökning 4. Om nyckelhållaren tappar grepp om
nyckeln kan fjäderkraften från nyckelhållaren troligtvis vrida med sig nyckeln/skivan
ändå. I detta fall blir det svårare för steget att anta rätt börvärde då skivans
rotationsenergi kommer övervinna friktionen när steget försöker stanna vid rätt
börvärde. Dock sker självsvängningarna mest på utgångssidan samtidigt som
förslitningarna är störst på ingångssidan vilket talar för att självsvängningarna måste
grundas i något annat också.
Nedslipade nyckelar bidrar till att nyckelhållaren ej får med sig skivan vid små
rotationsutslag. Detta bidrar som tidigare nämnt till lång väntan och frustration.
Samtidigt bidrar nedslipade nycklar till större adaptivitet. Om ett visst glapp finns
mellan nyckel och nyckelhållare så är skivan fri att röra sig inom detta glapp. Då räcker
det med att den nedre hydraulkopplingen positionerar sig ungefär rätt för att sedan
justera det sista lilla felet när den nedre hydraulkopplingen körs ut ur robotvagnen. Ett
litet glapp kommer alltid att finnas mellan nyckel och nyckelhållare. Att konstruera
komponenterna med en exakt greppassning fungerar inte för ändamålet. Frågan blir vart
gränsen går mellan ett tillräckligt glapp som ger adaptivitet i skivbytet och ett för stort
glapp som ej kan rotera skivan och blir tidskrävande.
Förslitningarna på nyckelhållarna är inget som har uppmärksammats tidigare och därför
har inget gjorts för att åtgärda det. Vid eftertanke kommer det även att vara svårare att
åtgärda förslitningarna på nyckelhållaren eftersom nyckelhållaren inte demonteras lika
lätt som nyckeln.
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Att problemet skulle grunda sig enbart i fjädrarna är osannolikt. Fjädrarna kan bidra till
problemen i viss grad men enbart tillsammans med andra befintliga problem.
Exempelvis hade kanske styvare fjädrar förhindrat nyckelhållaren från att glida över
nyckeln vid rotation till följd av förslitningarna. Utan förslitningar hade dock inte
fjädrarna utgjort något problem.

5.7. Undersökning 7 – Kostnader kopplade till
skivbytesprocessen
Den instabila skivbytesprocessen medför kostnader för varmslipningen och Outokumpu.
I denna undersökning eftersöktes kostnader som kunde kopplas till skivbytesprocessen.
En konkret kostnad uppstår i form av outnyttjade slipskivor på grund av de taktiska
skivbytena. De taktiska bytena tvingar operatörerna att, i de flesta fall, byta slipskivor
långt innan slipskivorna når sin slutdiameter. Förutom höga kostnader medför de
taktiska bytena också väldigt mycket materialspill. Undersökning genomfördes med
datainsamling av skivdiametrar vid skivbyten under de sex senaste månaderna.
Eftersom kostnaden inte är linjär med skivdiametern beräknades tillgångarna, som fanns
kvar i skivan vid ett byte, genom volymen. Genom beräkningar av hur stor användbar
volym en skiva har kunde priset för slipskivan per volymenhet hittas. Med priset per
volymenhet kunde sedan beräkningar göras för hur mycket tillgångar som finns kvar i
en slipskiva vid varje skivbyte. Beräkningarna utfördes med hjälp av mjukvaran Matlab,
se Matlab i Appendix för koden som användes.
Nästa kostnad som tillkommer är operatörernas arbetstid som fokuseras på
skivbytesprocessen, istället för andra viktiga moment, när de tvingas att manuellt
återupprätta skivbyten. För denna undersökning togs information reda på gällande;
operatörslönen, genomsnittlig spenderad tid för att återuppta ett skivbyte då problem
uppstår samt genomsnittligt antal skivbyten under ett skift.





Operatörslön inkl. sociala avgifter: 36 400 kronor i månaden
Ob-tillägg inkl. sociala avgifter: 10 920 kronor i månaden22
Genomsnittlig tid för att återuppta skivbyten: 25 minuter
Genomsnittligt antal skivbyten per skift: 2 stycken23

En annan konkret kostnad som går att koppla till skivbytesprocessen är reservdelar och
förbrukningsmaterial, exempelvis hydraulkopplingar, packningar och hydraulolja.
Specifik förbrukningsdata för detta finns ej dokumenterat och av den anledningen
behövdes en kostnad uppskattas. Detta gjordes tillsammans med
driftsäkerhetsingenjören.
Något som också var av intresse var hur mycket det kostar att kallslipa respektive
varmslipa slabbs. Tyvärr var detta, likt kostnaden för förbrukningsmaterial och
reservdelar, en kostnad som var svår att finna och istället behövde uppskattas med hjälp
22
23

Muntlig källa, Human Resources, Outokumpu
Muntlig källa, Operatör varmslipningen, Outokumpu
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av schabloner. Uppskattningen gjordes tillsammans med processutvecklaren för
varmslipningen och gällde rörliga kostnader. Även ledtider undersöktes.
5.7.1. Resultat
Kostnader per år




Kostnader i form av outnyttjade slipskivor uppgår till ca 1 700 000 kronor per
år.
Kostnader i form av spenderad tid för att manuellt återuppta skivbyten uppgår
till ca 270 000 kronor per år.
Uppskattade kostnader för förbrukningsmaterial och reservdelar uppgår till ca 50
000 kronor.24

Totalt uppgår kostnaden på grund av den fallerande skivbytesprocessen till 2 020 000
kronor.
Kostnader för varm- respektive kallslip



Varmslip: 105 kronor per ton
Kallslip: 59 kronor per ton

Att kallslipa ett slabs bidrar till längre ledtider med minst 2 dygn på grund av att
slabbset måste svalna. Ofta blir ledtiderna längre än 2 dygn, ofta upp mot 2 veckor
beroende på in-kön till kallslipen och i extrema fall till och med längre än två veckor.25
5.7.2. Diskussion
Kostnaderna ovan är konkreta kostnader som går att fastställa. Desto svårare är det att
bestämma kostnader som uppstår på grund av felprioriterad tid. Då tid måste spenderas
på att manuellt återuppta skivbytesprocessen försvinner tid som annars kan användas till
förebyggande underhåll av de ingående komponenterna i varmslipningsprocessen. Även
andra rutinarbeten för operatörerna måste nedprioriteras på grund av
skivbytesprocessen. Spillmaterial är något som vi ej har tagit hänsyn till men som också
påverkar kostnaderna. Desto mer material som kasseras, desto mer material måste tas
hand om. Fett och olja klassificeras dessutom som farligt avfall och ska källsorteras.
Vad som kan urskiljas ur resultatet för kostnaden för varm- respektive kallslip är att de
konkreta kostnaderna är mindre för kallslipen, däremot har ingen hänsyn tagits till de
ökade ledtiderna och inte heller till det kapital som slabsen binder i mellanlager. Den
stora frågan som uppkommer är: från vilken skivdiameter är det värt att räddningsslipa
ett slabs istället för att fortsätta varmslipa? Någonstans måste det finnas en nollpunkt
där det är ekonomiskt fördelaktigt att slipa ned en sista diameter och riskera att behöva
räddningsslipa ett slabs istället för att byta slipskivorna för tidigt. Det må vara teoretiskt
möjligt att hitta denna nollpunkt, dock kommer en stor utmaning ligga i hur förlängda
ledtider, till följd av räddningsslipning, ska tas hänsyn till. Att överbelamra kallslipen
24
25

Muntlig källa, Driftsäkerhetsingenjör, Outokumpu
Muntlig källa, Processutvecklare, Outokumpu
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med material kommer också medföra att kallslipen utgör en flaskhals i produktionen,
även detta måste tas hänsyn till. Som tidigare nämnt är detta troligtvis teoretiskt möjligt
att beräkna, vad som är svårare att beräkna är hur allt detta påverkar Outokumpus
kunder. Vissa kunder klarar säkerligen av försenade leveranser medan andra kunder gör
det inte. Det är inte helt omöjligt att kunder vänder sig till andra leverantörer om
Outokumpu ej kan leverera i tid. Inte nog med att Outokumpu kan förlora kunder,
Outokumpus rykte kan även försämras.
Outnyttjade slipskivor står för den största andelen kostnader som går att koppla till
skivbytesprocessen. Fler faktorer som kan påverka kostnaderna för outnyttjade
slipskivor är vilken operatör som jobbar. Detta kan påverka kostnaderna både i positiv
och negativ riktning. Vissa operatörer är mer erfarna än andra och klarar av att göra
skivbyten under mindre luckor i produktionen, medan andra, lite mindre erfarna, gärna
väljer de större luckorna för att hinna utföra skivbyten i tid. Vilka bakomliggande
kunskaper de har kan påverka när skivbyten görs, vissa operatörer kan säkerligen ha
som vana att skivbyten alltid ska göras i början av ett skift och av den anledningen byter
skivor utan hänsyn på storlek.
När det talas om brister i dagens skivbytesprocess är en av de viktigaste aspekterna
säkerhet, något som ej går att koppla till kostnader. Varje gång operatörer måste gå ned
och utföra skivbyten manuellt omfattas dem av en risk. Risk är inget som konkret går att
sätta en kostnad på men är en viktig aspekt för allas trevnad.

5.8. Undersökning 8 – Enkätstudie
Då operatörerna besitter mycket värdefull information angående skivbytesprocessen
skapades en enkät för att erhålla deras synpunkt på de viktigaste frågorna, se
Enkätstudie i appendix. För att erhålla så ärliga svar som möjligt var frågorna öppna och
enkäten helt anonym. Operatörerna fick svara på enkäten under sitt skift där ifyllda
enkäter sedan lades i ett märkt kuvert.
Enkätfrågorna var följande:
1. Vad tror du är största felet med skivbytarprocessen (exempelvis
konstruktion/steg/programmeringen/sensorer/motorer/smuts/linjering)?
2. Vad tror du kan åtgärda detta?
3. Hur ofta stör ett skivbyte produktionen tror du? Alltså problematiska skivbyten
som leder till t.ex. räddningsslipning (via kallslipen). Vad tror du det beror på?
4. Hur ofta tror du att skivorna byts för tidigt och med hur mycket (mm) ungefär?
I samband med enkäten frågades operatörerna hur hög andelen automatiska skivbyten
behöver vara för att våga starta skivbyten vid senare tillfällen och då riskera att behöva
räddningsslipa om stopp uppstår. Frågan ställdes främst för att undersöka huruvida en
ökning av andelen automatiska byten kan bidra till kostnadsbesparingar i form av mer
utnyttjade skivor.
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5.8.1. Resultat
Sammanställning av enkätstudien:
De största problemen tros ligga i att miljön är för tuff, att toleranskraven är för höga, för
mycket känsliga elektriska komponenter, linjeringsfel, onödiga checksteg och värden
som är korrekta men ändå inte godkänns av systemet.
Smutsen är ett problem som tros vara svårt att eliminera. Att få ned tiden för varje steg
är väldigt viktig då tiden för varje byte är en avgörande faktor. Onödiga kontrollsteg bör
raderas och känsliga komponenter bytas ut. Att anställa en heltidsarbetare för att hålla
robotarna och maskinerna linjerade är ett till förslag för att öka upp andel automatiska
byten.
Ingen operatör tycker att skivbytesprocessen brukar påverka ledtiden. Detta beror
troligtvis på att skivorna byts då större produktionsluckor uppkommer för att inte
riskera räddningsslipning. Detta bidrar till att skivorna byts mellan 20 till 100 millimeter
för tidigt, vilket i sin tur leder till kostnader i form av outnyttjade slipskivor. Vissa
operatörer byter vid alldeles för stor diameter, troligtvis för att “bli av” med skivbytet så
tidigt på skiftet som möjligt. Ett problem som kan påverka kvaliteten på slabsen, vilket i
sin tur kan leda till ökade ledtider, är att operatörerna inte märker av maskinbortfall eller
felmeddelanden, vilket i sin tur kan leda till defekter som kan behöva åtgärdas. Att detta
skulle inträffa när operatören är nere i sliphallen är dock inte stor.
På frågan om hur hög andel automation som behövs för att våga starta skivbyte vid
senare produktionslucka vart resultatet följande, se Tabell 2.
Tabell 2 Andel automatiska byten som krävs för att våga starta skivbyten under mindre produktionsluckor

Operatör

Minsta andel full automation

1

80-85 %

2

60 %

3

80 %

4

70 %

5

35 %

Vilket motsvarar ett medelvärde på 65,5%. Detta betyder att andel automatiska byten
bör vara ungefär 65,5% innan besparingar görs på skivbytena.
5.8.2. Diskussion
Att operatören i manöverhytten ser värden för vissa programsteg som bör vara
godkända men ändå pendlar till ett annat värde beror inte på att värdet nekats utan att
ärvärdet inte har klarat av att stanna, se Undersökning 4. Detta beror på
uppdateringsfrekvensen hos operatörernas datorsystem som får det se ut som om värdet
har stannat men i själva verket fortfarande försöker stanna vid rätt börvärde.
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Att vissa operatörer startar skivbyten för att göra det bekvämt för sig innebär en stor
kostnadsförlust då detta medför outnyttjade skivor. Detta bör operatörerna informeras
mer om.
För att kunna spara in pengar med dagens utrustning skulle den behöva fungera
automatiskt till minst 65,5%, vilket är väldigt högt jämfört med dagens automatiska
drift som ligger på cirka 1 %. Jämförs detta med tidigare år så har andelen endast varit
så hög precis vid införskaffningen av skivbytarrobotarna för 20 år sedan. Av detta att
döma kommer troligtvis inte andelen automatiska skivbyten komma upp i denna höga
procentsats med dagens system.

5.9. Undersökning 9 – Styrning samt skillnader
mellan skivbytarrobotarna som kan orsaka olika
resultat
Av de rådande självsvängningarna blev reglertekniken bakom skivbytarrobotarna av
intresse. Reglertekniken är en viktig del i skivbytesprocessen, både ur ett tidsperspektiv
och funktionsperspektiv. Tidsperspektiv i den meningen att onödig tid går åt till väntan,
funktionsperspektiv i den meningen att rätt funktion är grundläggande för ett
automatiskt skivbyte.
I samband med kontrollen av regleringen undersöktes också skivbytarvagnarna efter
konkreta skillnader mellan ingångssida och utgångssida. Den senare delen av
undersökningen grundade sig i den skillnad i självsvängningar som förekommer mellan
ingångssidan och utgångssidan. Varför förekommer det värre självsvängningar på
utgångssidan än ingångssidan? Skillnader i utrustning kan skapa olika förutsättningar
för vagnarna och var viktigt att ta i beaktning.
5.9.1. Resultat
Som tidigare nämnt består skivbytarrobotarna av en mängd sensorer som samverkar för
att möjliggöra automatiska skivbyten. Således behandlas systemet som ett slutet system.
I antalet sensorer och typen av sensorer är skivbytarrobotarna likadant utformade, ingen
av robotarna har fler sensorer än den andra. Det som skiljer robotarna åt är två
elmotorer, nämligen de motorer på respektive robot som roterar nyckelhållaren. Nedan i
Figur 26 respektive Figur 27 visas märkplåten för motorn på ingångssidan respektive
utgångssidan. Effektmässigt är de lika, det som skiljer är märkvarvtalen, något som
medför skillnader i vridmoment.
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Figur 26 Ingångssidans nyckelhållarmotors märkplåt

Figur 27 Utgångssidans nyckelhållarmotors märkplåt

För styrning av varvtal på dessa motorer används frekvensomriktare.
Frekvensomriktarnas effekter skiljer sig också mellan ingångssida och utgångssida.
Effekten på vardera sidans frekvensomriktare skiljer sig åt; effekten på ingångssidan är
2,2 KW och effekten på utgångssidan är 4 KW. Frekvensomriktare som används ska
klara av att styra motorer mellan 0,55 KW till 200 KW.26
Reglerparametrarna på båda sidorna är likadant inställda:
P=1
I = 60 sekunder
D = 0,0 sekunder
De anställda som är ansvariga för automationen på varmslipningen har tidigare
genomfört försök till att optimera reglerparametrarna, dock utan vidare framgång.

26

ABB, Hårdvaruhandledning ACS800-01-frekvensomriktare (0,55 till 200 KW), (2013), s. 104
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5.9.2. Diskussion
Angående storleken på frekvensstyrningen jämfört med motorerna håller sig båda sidors
motorer inom det krävda intervallet, alltså bör detta ej ligga till grund för skillnaderna i
självsvängningar. Dessutom är frekvensstyrningens effekt på ingångssidan större
samtidigt som självsvängningarna förekommer mindre på den sidan. Detta tyder på att
problemet bör ligga i reglerparametrarna för motorerna. Olika motorer och
frekvensstyrning skapar såklart olika förutsättningar för robotarna, då är det märkligt att
båda sidorna regleras med samma parametrar. De produktionstekniker må ha testat att
optimera parametrarna tidigare men frågan är om detta gjorts med hjälp av någon metod
eller enbart på känsla. Att ställa in reglerparametrar kräver ett systematiskt arbetssätt.
Den stora frågan i samband med reglerparametrar är om en optimal inställd reglering
kommer att skapa bättre förutsättningar. Det faktum att skivorna skiljer sig i diameter
vid varje byte kan skapa problem för regleringen av robotarna. En viss diameter ger en
viss vikt, en viss vikt ger ett visst tröghetsmoment. Om tröghetsmomentet förändras från
gång till gång bör också reglerparametrarna förändras för att kunna reglera optimalt.
Huruvida skivbytarrobotarna arbetar i ett slutet system går att diskutera. Systemet må
vara slutet då det enbart betraktar skivbytarrobotarna med dess ingående komponenter
men om hänsyn ska tas till slipmaskinen också så är systemet inte längre slutet.
Skivbytarvagnen tar nämligen inte hänsyn till vart slipmaskinen ställer sig i rymden.
Allting förutsätter att slipmaskinen alltid ställer sig på exakt samma ställe som förvalt.

5.10. Undersökning 10 – Ändring av PID-parametrar
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur effektivt PID-parametrar kan
ändras och optimeras för en snabbare och stabilare avsökning i steg 24.
Undersökningen genomfördes praktiskt genom att starta ett skivbyte och låta
programmet köras fram till programsteg 24. Innan starten av skivbytet kopplades
givaren för den nedre hydraulkopplingen ur, detta för att skivbytet ej skulle ha möjlighet
till att fortsätta förbi programsteg 24. Från mjukvaran IbaPDA i ställverket följdes böroch ärvärdesändringarna i realtid. Genom telefonkontakt med manöverhytten pausades
skivbyten med jämna mellanrum för att ändra PID-parametrarna i frekvensomriktarnas
mjukvara. I den första PID-parameterändringen höjdes I-regulatorns konstant till det
högsta möjliga värdet för att stänga av den. En I-regulator stängs av genom att höja
konstanten till ett mycket högt värde, se . I samband med detta ändrades P-regulatorn
till 1. Sedan höjdes P-regulatorn succesivt upp till det högsta möjliga värdet, 100.
Resultatet som förväntades av denna undersökning var en långsam men stabil reglering
vid låga P-regulatorvärden och snabb med instabil reglering, med självsvängningar och
amplitudökning av självsvängningarna, vid höga P-regulatorvärden.
Testerna gjordes på utgångssidans skivbytarrobot.
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5.10.1. Resultat
Resultaten stämde ej överrens med förväntningarna. Oavsett vilka värden som
tilldelades P-regulatorn så tedde sig reglersystemet likadant som innan; samma
amplitud, osäkerhet och slumpmässiga antagningar av börvärden. Vissa börvärden
hittades på en gång medan andra krävde lång tid av självsvängningar för att hittas.
5.10.2. Diskussion
Då PI-reglering ej förekommer inom DTC förklarar detta varför ändringar i
parametrarna ej gav något utslag i styrningen. Trots att DTC-styrning vid stegformade
börvärdesändringar ej ska bidra till några självsvängningar så förekommer det. Detta
kan eventuellt grundas i vad som också presenterats i teorin om DTC-styrning, att DTCstyrning är känslig mot störningar. Den långa distansen mellan frekvensomriktare i
ställverket till elmotorer i sliphallen kan säkerligen orsaka störningar strömmarna.
Kablagen för skivbytarrobotarna är dragna i stammar tillsammans med annat kablage
till andra komponenter i sliphallen. Efter diskussion med en medarbetare visar det sig
också att elmotorerna och frekvensomriktarna ej är enskilt jordade. Komponenter jordas
gemensamt med andra komponenter i varmslipningen, något som säkerligen också kan
orsaka störningar i strömmarna. Störningarna kan troligtvis också skilja sig från sida till
sida och kan förklara varför ingångssidan fungerar bättre än utgångssidan. Det är
mycket möjligt att utgångssidan utsätts för mycket mer störningar än ingångssidan och
beter sig därför värre än ingångssidan. Under de rådande förutsättningarna och för
denna applikation är kanske DTC-styrning helt enkelt ej optimalt.

5.11. Undersökning 11 – Linjering
I tidigare undersökningar framgår det att linjering är en förutsättning för att ett byte ska
kunna fungera automatiskt. Denna undersökning behandlade hur linjeringen utförs, hur
ofta den utförs samt vikten av den.
Tester utfördes på flertal skivbyten på olika maskiner, där linjeringen kontrollerades
manuellt efter att automationen stannat. Detta gjordes genom att vid programsteg 24
manuellt styra robotens huvud mot slipmaskinen och jämföra nedre hydraulkoppling på
robotvagnen i förhållande till tillhörande hydraulkoppling på det monterade navet.
Kunde hydraulkopplingen kopplas tolkades det som att linjeringen var godkänd, men
om hydraulkoppling på robotvagnen ej träffade konan där motsvarande hydraulkoppling
befinner sig tolkades detta som olinjerad eftersom robotvagn och slipmaskin då stod fel
relativt varandra.
Under en linjering observerades hur linjeringen utförs samt hur lång tid det tar. Detta
tillsammans med information från operatörer gav en bild över hur linjeringen fungerar.
Testet gjordes på 5 olika slipmaskiner.
5.11.1. Resultat
Linjering görs på slipmaskinerna där dockningsposition relativt robotvagnens position
ändras. Detta görs i två av tre led, höjdled och sidled. Höjden på slipmaskinens
dockningsposition ändras med hjälp av shims i form av rektangulära stålplattor. Dessa
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shims förs in eller tas bort från ett ändläge, även kallad “koppen”, som i sin tur höjer
eller sänker slipmaskinens lägsta läge. Detta ändläge vilar slipmaskinen på under
skivbytets gång. Ändläget i sidled justeras med hjälp av två stoppskruvar som avgör hur
långt in slipmaskinen kan åka i dockningsläget. Då slipmaskinerna inte kommer in i en
90 graders vinkel relativt roboten gäller det att slipmaskinen och roboten inte bara ska
stämma i de kartesiska koordinaterna utan även i vinkelmässigt, vilket bidrar till att
linjeringen är ett känsligt och viktigt moment. Slipmaskinens vinkel är stel och går ej att
ändra på, därför får robotvagnens överdel kompensera för rotationen.
Det var enbart två av slipmaskinerna som kom in korrekt relativt roboten, resterande
stod så pass fel att nedre hydraulkoppling tog i navet på slipskivan och kunde därför inte
träffa motsvarande hydraulkoppling på navet.
Enligt operatörerna hade den senaste linjering skett för mer än 5 månader sedan, detta
var på slipmaskin 1, där linjeringen utfördes på grund av ett byte av slipmaskinen. Ofta
utförs linjering bara efter större moment såsom utbyte av slipmaskin eller liknande, inte
alls vid mindre justeringar/reparationer eller i förebyggande syfte. Tidsåtgången för
linjering av en maskin varierar men tar oftast runt 90 minuter och kräver assistans av
mekaniker. Den långa tidsåtgången vid linjering kräver stora produktionsluckor
alternativt att slabs lyfts av och kallslipas istället.
Linjering är något som operatörerna helst inte gör på grund av tidsåtgången och på
grund av det redan existerande låga förtroendet på roboten. Vid linjering används ofta
ögonmått, men efter diskussion med en operatör har ett linjeringsdon köpts in. Ett
liknande linjeringsdon har tidigare funnits på plats men har kasserats då det hamnade i
skymundan. Detta don sätts på nyckelhållaren och med hjälp av en utstickande cylinder
lättare avslöjar hur positionerad slipmaskinens position är, se Figur 28.
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Figur 28 Linjeringsverktyg monterat på robotvagnen

5.11.2. Diskussion
Att slipmaskinernas dockningsposition endast linjeras i två led kan orsaka stopp i
automationen. Det tredje ledet, längdled med rälsen, ändras troligtvis inte på grund av
att det är mer omständigt samt att denna position kan till stor del kompenseras av att
robothuvudet åker längre fram. Nackdelen med detta är att den ändrade vinkeln mellan
robot och slipmaskin ej kompenseras upp för vilket leder till positioneringsfel. Är denna
felpositionering allt för stor medför detta att roboten och slipmaskinen kommer in med
felaktig vinkel, vilket gör det svårare för roboten att utföra bytet.
Då slangen används för att överföra trycket under manuella påläggningar märker
operatörerna inte om maskinen är tillräckligt linjerad för att nedre hydraulkoppling ska
fungera, inte heller om nedre hydraulkoppling är trasig då operatörerna använder sig av
robotens centrala hydraulkoppling vid överföringen. Detta kan bidra till att
förutsättningarna, under en längre tid, inte finns för att utföra byten, utan att varken veta
om det eller göra något åt saken.
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Att linjering bör ske mer frekvent är fastställt, särskilt efter större underhåll och
reparationer som kan påverka slipmaskinens position. Hur ofta är dock svårt att säga,
särskilt när operatörer helst inte vill göra det på grund av arbetet och tidsåtgången som
kan kopplas till kostnadsförluster.
Slutsatsen kan dras att automatiska byten inte kan ske utan korrekt linjerade maskiner.
Det är inte bara steg 24-33, avtagning av gammal skiva, som kräver väl utförd linjering,
utan även senare steg som involverar montering av ny skiva.
Slipmaskinerna linjeras mot robotarna, vilket troligtvis är det bästa tillvägagångssättet.
Dock hjälper inte detta om linjeringsproblemet egentligen ligger hos roboten, dvs. om
robotens position varierar mycket mellan de olika bytena. Skulle detta vara fallet hjälper
det inte att linjera slipmaskinerna då de kan framgå som olinjerade redan under
nästkommande byte.
Att linjeringen ofta sker via ögonmått är självklart inte optimalt, dock är det
stoppskruven och shimsen som avgör noggrannheten i slutändan. T.ex. kan inte
slipmaskinen höjas upp 2 millimeter om de tunnaste shimsen är 4 millimeter.

5.12. Undersökning 12 – Riskanalys
En riskanalys innebär en identifiering av potentiella olycksrisker och dess
konsekvenser. Detta görs oftast med ett rangordningssystem där utövaren sätter ett
värde på sannolikheten att olyckan inträffar och ett värde på hur stora konsekvenserna
blir. Ett högre värde innebär högre sannolikhet samt större konsekvens. Dessa värden
uppskattas ofta av kunniga inom området, men kan även fås fram via empiriska
skattningar vid vanligare olyckor där tillräcklig data finns. Beroende på
beräkningsmodellens utformning skapas ett risktal för momentet som innefattar dess
faktorer, i detta fall olycksrisken och dess konsekvens, genom multiplikation av de två
värdena. 27
En viktig aspekt när det kommer till skivbytesprocessen och företaget i allmänhet är
säkerheten. Att utföra byten uppifrån manöverhytten innebär ingen större säkerhetsrisk
men då operatören behöver befinna sig i sliphallen uppkommer en del risker. Dessa
risker observerades genom studerande av manuell skivbytesprocess på plats samt
omgivningen i sliphallen. Med hjälp av en av företagets arbetsmiljöingenjörer och
programvaran IA (Informationssystem om Arbetsmiljö) togs en riskanalys fram. IA är
skapad av AFA försäkringar tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och
tillsammans med företag i tillhörande branscher.
Riskanalysen innehåller de moment som kan orsaka olycka samt sannolikheten att
olyckan inträffar och dess konsekvenser. Riskanalysen gäller endast personskador och
inte eventuella skador på utrustning. Efter att riskanalysen togs fram utreddes den med
hjälp av operatörerna som bidrog med egna riskbedömningar och konsekvenser samt
med kompletteringar och erfarenheter. Risktalet fås ut igenom multiplikation och
27
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används för att jämföra de olika riskerna samt för att få fram de mest kritiska
momenten, för hela riskanalysen se Riskanalys i appendix. Nedan i Figur 29 syns hur
graderingen av momenten sker samt en riskbedömningsmatris som talar om hur kritiska
momenten/riskerna är, där högt tal (röd färg) betyder att risken är oerhört kritisk och
lågt tal (grön färg) mindre kritisk.

Figur 29 Gradering av sannolikhet och konsekvens samt riskbedömningsmatris

5.12.1. Resultat
Det som fåtts ut av riskanalysen är att chanserna för att en olycka inträffar är relativt
stor. En anledning till att säkerheten är bristande i sliphallen är att operatörerna
egentligen inte ska behöva befinna sig i hallen, som är tänkt som en sluten miljö.
De mest kritiska momenten enligt riskanalysen var följande:






Borttagning/ditsättning av skiva till och från skivställ/robot med hjälp av travers.
Öppning av chuck under manuellt skivbyte.
Överför tryck mellan hydraulkopplingarna med hjälp av slangen.
Vistelse i hallen direkt efter slipning.
När operatör från skiftlaget startar/återupptar skivbyte då annan person befinner
sig i hallen.

Dessa moment fick risktal större eller lika med 10, dvs. är väldigt allvarliga. Generellt
är det klämrisk, hydraultryck och partiklar i luften som står för de allvarligaste riskerna,
medan mindre risker kan innefatta halka och brännskador. Samtliga risker grundas i att
operatören måste vistas inuti sliphallen på grund av den bristande automationen.
5.12.2. Diskussion
För att vistas säkert i hallen bör strömmen till rörliga delar brytas så att inga oväntade
rörelser på maskiner och robot kan inträffa på grund av exempel elfel eller oväntad start
av bytessekvens från manöverhytten. Problemet med detta är att operatören vid
manuella påläggningar måste vistas i hallen samtidigt som roboten ska kunna styras,
vilket inte gör det möjligt att bryta strömmen till komponenterna.
Samtidigt som mycket ligger i processens utformning kan flera säkerhetsrisker minskas
med tydligare rutiner, som att t.ex. inte stå på fallskyddet vid rännan eller aldrig starta
skivbyte förens det är säkerställt att ingen är vistas sliphallen, vilket kan vara svårt då
övervakningskamerorna inte täcker majoriteten av hallen.
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5.13. Undersökning 13 – Alternativa lösning
Dagens skivbytesprocess är ej den enda tänkbara lösningen för att byta slipskivor.
Därför var det av intresse att se över alternativa lösningar. Till skillnad från dagens stela
robotik undersöktes ett alternativ som var mer adaptivt, där en robot med fler
frihetsgrader var av intresse.
För undersökningen kontaktades ABB för en offertförfrågan. Väsentlig information
gällande skivbytesprocessen, vikter och sliphallens mått förmedlades. Även ett
önskemål på ett förslag till tänkbart verktyg efterfrågades. Den slutgiltiga kontakten för
offertförfrågan blev ett företag vid namn Prevas. Hjälp erhölls av en säljchef som
bedömde huruvida en industrirobot var implementerbar. Ingen direkt offert erhölls men
muntlig förklaring på hur en industrirobot kan och inte kan implementeras.
5.13.1. Resultat
I dagsläget är det ej möjligt att implementera en industrirobot till dagens
skivbytesprocess. Faktorerna som begränsar är en blandning av vikten på navet med
tillhörande slipskivor samt utrymmet i sliphallen. En tumregel vid utformning av
robotlösningar är att verktyget som ska användas väger lika mycket som det som ska
bäras. I detta fall skulle det innebära att roboten ska bära över 1000 kg eftersom nav
med tillhörande slipskivor väger 540 kg. ABBs robotar har kapacitet till att bära detta,
dock begränsar utrymmet i sliphallen storleken på roboten.
Vad gäller kostnaden för att införa en industrirobot var det svårt för säljchefen på
Prevas att uppskatta utan att vara på plats. Det enda konkreta som kunde uppskattas var
industrirobot och åkbana för ungefär 1,5 - 2 miljoner kronor. En tumregel vid
uppskattning av kostnader är att allt runtomkring hårdvaran kostar lika mycket som
hårdvaran i sig. Allt runt omkring kan exempelvis innefatta riskbedömning, installation,
ingenjörstimmar, programmering m.m. Säljchefen på Prevas var ganska säker på att
priset för en sida en ej skulle bli tvåsiffrigt, alltså understiga 10 miljoner kronor. För
båda sidorna trodde han att priset skulle överstiga 10 miljoner kronor. 28
5.13.2. Diskussion
En ändring av förutsättningarna för skivbytarroboten skulle återigen öppna förslaget om
att investera i en industrirobot. Det finns inget som talar för att dagens lösningar på nav,
montering av slipskivor på nav, slipmaskinsaxlar m.m. är de enda tänkbara lösningarna
på dessa komponenter. Om exempelvis slipskivorna kan monteras när navet är monterat
på slipmaskinsaxeln behöver roboten enbart bära 100 kg, vilket med tumregeln för
vikten innebär att roboten ska klara av att bära 200 kg. En robot som bär 200 kg är
betydligt mycket mindre och billigare än en som ska bära över 1 ton. En
omkonstruktion av några eller samtliga ingående komponenter kan återigen öppna
förslaget om en industrirobot implementerad i skivbytesprocessen.
Kostnadsuppskattningen, gjord av säljchefen på Prevas, är självklart en mycket grov
uppskattning som kan komma att ändras väldigt mycket. Trots den stora osäkerheten i
28
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uppskattning är detta något som kan användas vid vidare undersökningar gällande en
nyinvestering.
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6. Förslag på förbättringsåtgärder
Utifrån analysen av skivbytesprocessen och dess resultat genereras lösningsförslag.
Dessa lösningsförslag utgår från huvudfrågeställningen och delas upp i två
underkategorier; förbättringsåtgärder med befintlig utrustning samt förbättringsåtgärder
genom nyinvestering.

6.1. Förbättringsåtgärder på befintlig utrustning
6.1.1. Förslag 1 – Kontinuerliga åtgärder och rutiner
Kontinuerligt underhåll är ett krav för att skivbytesprocessen ska utföra byten
automatiskt. Den viktigaste delen av detta arbete handlar om att linjera slipmaskinerna
då detta är en förutsättning för att automationen i huvudtaget ska fungera. Ett
linjeringsdon har tagits fram och kommer hjälpa till vid linjeringen men det ligger
fortfarande stor vikt vid att operatörer tar tag i linjeringsproblemet och linjerar enligt
rutin. Då alla operatörer har olika tankar kring felens orsak och vikten av linjering är det
därför viktigt att fastställa dessa rutiner som inte får rinna ut i sanden. Vid större
underhåll och reparationer är det extra viktigt att linjera då slipmaskinerna eller roboten
kan få en annan dockningsposition efter ett utbyte av komponent.
Resterande kontinuerligt arbete bör innefatta rengöring av nipplar och axlar samt
kontroll av givare och slitage på utrustning. Detta görs idag till viss del men en rutin bör
även finnas för detta, där rengöring ska vara en del av skivbytesprocessen. Vid utbyten
av slipmaskinens nycklar på axlarna bör mekanikerna informeras om vikten av slitage
och att slitna nycklar bör bytas ut istället för att gradas av.
Rutiner om när slipskivor ska bytas och inte bytas bör också fastställas. Det råder stor
variation mellan operatörer i när de passar på att starta ett skivbyte. Skivbyten bör
startas så sent som möjligt utan att riskera räddningsslipning. Denna lucka kan ofta vara
svår att hitta men är något som bör strävas mot då räddningsslipningen orsakar ökad
ledtid som i sin tur kan orsaka förluster i form mellanlager, goodwill samt kunder.
Säkerheten är något som bör läggas större vikt på. Då riskerna för olyckor är relativt
stora bör mer rutiner angående detta införas. T.ex. så händer det att operatörer glider
ned med foten i sliphallens ränna på grund av fallskydd som ger vika.
6.1.2. Förslag 2 – Avsökningssteget 24
För att undkomma de rådande självsvängningarna i steg 24 är ett alternativ att
omkonstruera programsteget. Istället för att steget, med en tidskrävande
sökningsalgoritm, ska hitta den nedre hydraulkopplingen kan processen effektiviseras
med en utformning som tillåter den nedre hydraulkopplingen att hittas på första
försöket.
En lösning med laserfotocellteknik för detta steg föreslås. I detta fall en teknik med
polariserad reflektoravkänning där sändare och mottagare är i samma enhet. En
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laserfotocellenhet, riktat mot navet, installeras på robotvagnens överdel. På samtliga nav
monteras en reflektor på strategiska positioner, främst beroende av vart sändaren
installeras. Montering av reflektorerna görs genom att fräsa ur spår i naven där
reflektorerna monteras med bindemedel samt greppassning.
Funktionen blir som sådan:
1) Navet roterar med en hastighet som möjliggör snabba stopp.
2) Då sändaren finner reflektorn och mottagaren ger utslag ska navet sluta roteras.
3) Den nedre hydraulkopplingen körs ut för att kontrollera att navet är rätt
positionerat.
4) Om navet är rätt positionerat går programmet vidare till nästa steg. Annars görs
processen om igen.
Lösningförslaget är tidskrävande men kräver inga stopp i produktionen eftersom det kan
utföras under taktiska tider. Först och främst bör laserfotocellsenheterna installeras på
robotvagnarna. Sedan bör ett skivbyte startas och köras fram till programsteg 24 där det
pausas. I steg 24 roteras slipskivan manuellt till ett läge där den nedre
hydraulkopplingen är exakt rätt positionerad. Väl i rätt position görs markeringar på
naven där reflektorerna ska monteras. Om detta görs i samband med ett planerat
skivbyte kan en ny skiva monteras på slipmaskinsaxeln och den gamla tas med tillbaka
till cellen där ett spår kan fräsas ur och reflektorn monteras. Programmeringsändringar
bör göras då samtliga nav har en monterad reflektor, alltså sist i utförandet av
lösningsförslaget.
För en mindre noggrann installation kan positionering av reflektorerna göras då naven
är belägna i cellen istället för monterade på slipmaskinsaxeln. Då får positioneringen
utföras med hänsyn till den nedre hydraulkopplingen på naven. Tidsåtgången per nav
kommer att minska i viss omfattning, framförallt kommer utförande av
lösningsförslaget ej bli långdraget över flera dagars tid.
Fördelarna med denna lösning är



Tidsbesparing - Istället för att steg 24 ska anta 10 olika börvärden så behöver
steg 24 enbart anta ett värde.
Oberoende av förslitningar på övrig utrustning - Glapp, tappad nyckel och
förslitningar blir inte längre kritiska faktorer för funktionaliteten av steget.
Glappet kommer inte spela någon roll för vridningen, skivan har fortfarande
möjlighet till rotation trots tappad nyckel och förslitningarna som orsakar tappad
nyckel blir obetydlig.

Med en laserfotocell blir inte heller smutsen något större problem. Laserfotoceller har
ett intensivt ljus vilket ger dem hög tålighet mot smuts. Vad gäller reflektorn på navet är
det dock viktigt att rengöra den vid varje skivbyte. Trots att naven garanterat kommer
att bli smutsiga under slipningar så bör en rengöring vid varje skivbyte göra smutsen
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obetydlig. En polariserad reflektor klarar också av vissa vinkelskillnader mellan
sändare, reflektor och mottagare, typiskt ±15°.29
Att säga exakt hur varmt ett nav blir under slipning är tyvärr svårt. Risken finns att den
höga temperaturen i sliphallen och dess kringutrustning ställer höga krav på reflektorns
värmebeständighet. Antingen löses detta genom att finna en reflektor tillverkad i plast
med hög värmebeständighet eller så utesluts reflektorerna från lösningen. Ytterligare en
svårighet för en lösning med reflektor är centrifugalkraften som uppstår vid rotation av
navet. Störst kommer kraften att vara vid slipning.
Om reflektorerna utesluts från lösningen så kan en ultraljudssensor användas istället.
Installationen med urfräsning i nav m.m. kommer att bli detsamma, skillnaden kommer
ligga i funktionaliteten av sensorn. Istället för att en ljusstråle sänds och tas emot, mäts
avståndet med hjälp av ljudvågor. Avståndet från sensor ner till navet kommer att vara
konstant förutom i det urfrästa spåret. När ultraljudssensorn mäter i det urfrästa hålet
kommer avståndet ge utslag vilket får rotationen att stanna. Linjering i höjdled kan
orsaka osäkerhet i avståndsmätningen. Dock kan detta kompenseras för genom att fräsa
ett tillräckligt djupt spår så att höjdledslinjeringen blir försumbar. Ultraljudssensorer är
bra anpassade för sliphallens miljö då de klarar av att detektera objekt oberoende av
form och färg samt ej är känsliga för smuts.30
6.1.3. Förslag 3 – Ändra reglering enligt Ziegler-Nichols
Tidsåtgången för skivbytesprocessen är en viktig aspekt, både för operatörernas
pålitlighet till skivbytarroboten samt ur ett produktionsperspektiv. De rådande
självsvängningarna som noterats i undersökning 3 är inget som bidrar till det positiva
och bör därför elimineras. Av resultatet och diskussionen i Undersökning 10 bör
styrningen av frekvensomriktaren för denna applikation undersökas. Istället för DTCstyrning kan en skalär alternativt fältorienterad styrning testas. I dessa två styrningar bör
också PID-parametrarna optimeras. Ett sätt att optimera en PID-regulator är att använda
sig av Ziegler-Nichols metod. Metoden är konkret och entydig.
Genomförandet av en sådan lösning kommer således utföras på följande sätt:
1) Koppla bort I- och D-regulatorn så att enbart P-regulatorn är i drift
2) Starta ett skivbyte och kör programmet till steg 24
3) Koppla ur den induktiva givaren som används i steg 24. Detta kommer att
förhindra programmet för att fortsätta förbi steg 24
4) Ställ in P-regulatorn på ett sådant vis att systemet hamnar i självsvängning
5) Använd värdet för förstärkning i P-regulatorn samt periodtiden för
självsvängningarna för att bestämma I- och D-regulatorn enligt Ziegler-Nichols
tabell.
Ziegler-Nichols kommer att ge en grov inställning av regleringen, vidare optimering av
parametrarna är nödvändigt. Om systemet är väldigt instabilt kan parametrarna justeras
29
30

Oem Automatic. Fotocellteknik – så här väljer du rätt.
Oem Automatic. Ultraljudsgivare.

54

Kap. 6 Förslag på förbättringsåtgärder
enligt Karl Johan Åström och Tore Hägglund istället, alternativt sänka P-regulatorn och
öka I- och D-regleringen. Viktigt för denna applikation är att använda I-regulatorn
eftersom applikationen har stegformade börvärdesändringar, även D-regulatorn kan vara
att föredra för att dämpa aggressiviteten av styrning och när en elmotor ska styras.
För att genomföra denna lösning så krävs en lucka i produktionen alternativt att slabs
lyfts av och kallslipas istället för varmslipas. En operatör måste befinna sig i
manöverhytten för att styra skivbytet medan en medarbetare befinner sig i ställverket för
att övervaka skivbytet i IbaPDA samt justera reglerparametrarna.
På grund av att slipskivorna skiftar i storlek från byte till byte så kan regleringen vara
svår att optimera för detta system. Som tidigare nämnt kommer tröghetsmomentet att
skifta med skiftande skivstorlek, något som kan medföra för stark respektive för svag
reglering i vissa fall. Vid inställningen kommer systemet att anpassas till en viss
skivstorlek.
6.1.4. Förslag 4 – Givare för nyckelhållare
Detta är ett lösningsförslag som redan genomförts.
Då stor vikt ligger i att nyckelhållaren greppar nyckeln korrekt för att de kritiska stegen
24 och 33 ska fungera automatiskt har givaren för nyckelhållaren flyttats närmare
tillhörande nyckelhållare. Detta medför nyckelhållaren verkligen måste föras över hela
nyckeln för att sensorn ska ge utslag om att nyckeln är hittad. Den position sensorn var
placerad på tidigare var känslig för små rörelser såsom translationsrörelser av
robotvagnens överdel, rörelser som orsakade att sensorn blev påverkad av misstag. En
korrigering av sensorns position medför större säkerhet i form av motverkan av falska
signaler om att nyckelhållaren greppat nyckeln.
6.1.5. Förslag 5 – Lägg till ett programsteg innan steg 33
Som nämnt i Undersökning 4 är en hög precision i steg 24 av stor vikt, den nedre
hydraulkopplingen måste positioneras exakt rätt för att programmet ska godkänna steget
och fortsätta bytet. Den lilla tolerans som finns för positioneringen av den nedre
hydraulkopplingen är glappet mellan nyckel och nyckelhållare som initialt ej ska vara
stort. Toleransen begränsas eftersom skivan i detta steg är låst av chucken och ej har
möjlighet till att rotera.
För att möjliggöra en större tolerans för den nedre hydraulkopplingen föreslås att lägga
till ett programsteg innan steg 33 där skivan låses upp. Med en upplåst skiva så räcker
det med att den nedre hydraulkopplingen träffar konan på navet för att klara steg 33.
Mekaniken bakom den nedre hydraulkopplingen har tillräckligt hög kraft för att rotera
skivan då skivan är upplåst och hydraulkopplingen träffar konan i navet. När den nedre
hydraulkopplingen är rätt positionerad låser chucken skivan igen inför demontering från
slipmaskinsaxeln.
I samband med det extra programsteget bör också den induktiva givaren för den nedre
hydraulkopplingen förflyttas till ett läge som medför att den nedre hydraulkopplingen
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enbart behöver träffa toppen av konan för att godkännas. Med förflyttningen av givaren
kommer toleransen för steget att bli större i och med ett större område som är godkänt.
Genomförandet av lösningsförslaget kräver en medarbetare med kunskap om
skivbytarrobotarnas programmering. Samma medarbetare kan även förflytta givaren.
En skivbytesprocess med denna lösning kräver, likt dagens process, linjerade maskiner
samt ej förslitna komponenter. Den tuffa miljön med mycket smuts kombinerat med den
förflyttade givaren medför risker i form av igentäppta hydraulkopplingar. Genom att
låta den nedre hydraulkopplingen träffa och pressas längst med sidan av konan finns
risken för att kopplingen för med sig smuts som kan täppa till kopplingarna och därmed
förhindra uppbyggnaden av tryck.
6.1.6. Förslag 6 – Utbyte av slitna komponenter
I Undersökning 6 noterades förslitningar på nycklarna samt rutinerna kring reparation.
Att byta ut slitna nycklar istället för att grada av dem när de är slitna är något som bör
införas. Detsamma gäller för förslitningarna som uppstår på motsvarande nyckelhållare.
Nyckelhållarna är svåra att reparera, istället bör de bytas ut med jämna mellanrum.
Troligtvis har nyckelhållarna aldrig bytts ut tidigare så det är svårt att säga hur mycket
och hur snabbt de slits samt ofta de bör bytas ut. Den enda riktlinjen som finns är
dagens förslitningar som har uppstått under 20 år i och med att nyckelhållarena
troligtvis aldrig bytts ut. I dagsläget är nyckelhållare beställda och bör installeras direkt
när de erhålls. Ingångssidans robot bör prioriteras.
6.1.7. Förslag 7 – Linjeringsverktyg och shims
Då linjeringen utgör en så pass viktig roll i skivbytesprocessen är det viktigt att denna
utförs så ofta det är nödvändigt. En anledning till att det inte sker tillräckligt ofta är för
att det tar för lång tid att utföra, därför skulle ett verktyg som underlättar vara av stor
vikt. Ett linjeringsdon av aluminium har införskaffats och är klar för användning som
bör börja användas så snart som möjligt.
Shimsen begränsar noggrannheten av linjeringen i höjdled och därför börs fler shims av
olika storlekar införskaffas.
Linjeringen presenterades i undersökning 11.
6.1.8. Förslag 8 – Avstånd robot och slipmaskin
I dagsläget står ingångssidans skivbytarrobot längre bort från slipmaskinen än på
utgångssidans, se Undersökning 6. Detta bidrar till att nyckelvridningen inte får samma
förutsättningar för att greppa nyckeln. Därför bör en ändring i programkoden göras där
distansen mellan ingångssidans robot och slipmaskinerna minimeras för att fastställa en
säkrare process. Lösningen kräver troligtvis inte mer än att ändra börvärdesreferensen
för robotvagnens överdel i programsteg 22.
6.1.9. Förslag 9 – Återkopplat system
Som presenterat i Undersökning 9 så kan skivbytarrobotens system ej klassas som slutet
om slipmaskinen även betraktas som en del av systemet. För att kunna betrakta hela
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systemet som slutet föreslås att slipmaskinens position återkopplas till
skivbytarrobotens system. Om detta utförs kan skivbytarvagnen anpassa sin position för
att linjeras rätt mot slipmaskinen. Möjligheten finns för slipmaskinen att återkoppla sin
position. Trots att slipmaskinens position bestäms av läget för stoppskruvarna och
antalet shims så har slipmaskinen fortfarande linjärgivare som mäter slipmaskinens
position.
Om en sådan lösning införs måste den kombineras med en omprogrammering av
skivbytarroboten. Programstegen som behandlar utkörning av robotvagnen till
sliphallen måste programmeras om på ett sådant sätt att referensen bestäms först när
slipmaskinen har hamnat i sin stopposition. Tillhörande komponenter som plunchen på
ingångssidan måste också modifieras. Plunchen bör tas bort helt och hållet och ersättas
med en broms, likt utgångssidan, istället. Eftersom robotvagnens position, med denna
lösning, kan variera från gång till gång är det inte säkert att robotvagnen alltid
positioneras för plunchen att träffa hålet i rälsen varje gång.
Lösningen förutsätter att samtliga linjärgivare fungerar felfritt. Om tillit inte finns på att
linjärgivarna räknar rätt så bör inte denna lösning implementeras. Risken finns att
skivbytarvagnen positioneras på mycket felaktiga positioner med tidskrävande manuella
påläggningar som följd. Om tillit finns på linjärgivarna så kommer denna lösning att
lösa linjeringen i längdled. Att linjera i längdled blir inte längre av lika stor vikt om
robotvagnen kan kompensera för slumpmässiga positioner i rymden. Dock löser inte
denna lösning linjering i höjdled.
6.1.10. Förslag 10 – Checksteg
Se till att de checksteg som finns inte har snävare toleranser än det genomförande
steget. Flera checksteg kan orsaka stopp trots att ärvärdet är godkänt för nästkommande
operativa steg. Att ändra de godkända toleranserna så att checkstegen och de operativa
stegen godkänner samma värden kommer ge en mer stabil och förståelig process.
Checksteget ska alltså inte kunna godkänna ett värde som sedan inte accepteras av det
steget som ska utforma rörelsen/momentet.
En annan lösning är att ta bort majoriteten av checkstegen vilket flera operatörer
förespråkar för. Detta kan vara riskfyllt samtidigt som checkstegen inte bör vara något
problem så länge de godkänner samma värden som de operativa stegen gör.
6.1.11. Förslag 11 – Styrning från hytt
Problemet med att styra manuellt från manöverhytten är risken att köra sönder något
och att operatören inte har någon överblick alls över hur roboten står eller förhåller sig
till slipmaskinerna. Vid sökning av nedre hydraulkoppling under det kritiska steget 24
är det teoretiskt möjligt att styra rotationen från manöverhytten men det som försvårar
detta är att operatören inte vet hur hydraulkopplingarna förhåller sig till varandra. En
lösning på detta är att installera en kamera på roboten riktad ner mot navet, där navet är
märkt via inristning eller urfräst spår som talar om hur nedre koppling står, d.v.s. hur
navet är roterat. På detta sätt kan operatören, utan att gå ned till sliphallen, själv rätta till
eventuellt rotationsfel i steg 24.
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Denna lösning åtgärdar rotationsproblemen som uppstår av t.ex. tappad nyckel eller
glapp mellan nyckelhållare, inte linjeringsproblem eller andra fel. Dessutom så är detta
en mer tidskrävande och osäker lösning på samma problem som en givare löser (se
lösningsförslag 2). Samtidigt finns andra lösningsförslag som ska få bort grunden till
problemet för tappad nyckel och glapp.

6.2. Ny utformning av skivbytesprocessen
Utöver de mindre lösningarna på befintlig utrustning kan annorlunda utformningen av
dagens skivytarprocess vara av intresse. Dessa utformningar fokuserar på att lösa de
befintliga problemen, inte nödvändigtvis att höja andel automatiska byten, utan att få
processen så stabil och effektiv som möjligt.
6.2.1. Förslag 12 – Bygg om hydraulik
Hydrauliken som styrs av den centrala hydraulkopplingen och nedre hydraulkopplingen
är möjligt att integrera i slipmaskinerna. Det skulle inte längre behövas
hydraulkopplingar mellan maskin och robot då all hydraulik sköts direkt från
slipmaskinen. Detta skulle bidra till att de kritiska momenten kring steg 24 och steg 33
försvinner, då flera undersökningar visar på att det är hydraulkopplingarna, främst
nedre, som orsakar stoppen i bytena. Därav blir inte den bristande regleringen eller
avsökningssteget ett problem längre.
Denna investering behöver inte nödvändigtvis möjliggöra senare skivbyten men
kommer bidra till en stabilare process där högre andel byten sker automatisk. Den
kommer även bidra till högre säkerhet och tidsbesparingar för operatörer som inte
längre behöver gå ut i sliphallen lika ofta samt möjliggöra för ytterligare investeringar
som kräver att slipmaskinerna kan sköta hydrauliken själv.
Investeringskostnaden hamnar på cirka 960.000kr då kostnaden per maskin är
120.000kr31. Möjliggör detta en investering som kan tjäna in på slipskivekostnaderna
och har en relativ snabb återbetalningstid är detta en självklar investering.
Då denna typ av integrering redan finns på en av Outokumpus produktionsanläggningar
i Finland bör företaget först rådgöra med relevant personal hos dem för att få en inblick
i hur bra lösningen fungerar och om det kan vara värt att implementera på Avestas
anläggning.
Det är även intressant hur operatören med denna lösning kan styra den manuellt vid
problematiska byten.
6.2.2. Förslag 13 – Manuellt eller semiautomatiskt från hallen
Ett alternativ är att investera i en manuell lösning, alt. att göra om dagens system så att
det lättare går att styra manuellt från sliphallen. Exempelvis skulle de steg gällande
påsättning samt avtagning av skiva tas bort, så att roboten överlåter de kritiska
momenten åt operatören som sköter dessa manuellt från början. Denna lösning gör
31

Muntlig källa, Driftsäkerhetsingenjör, Outokumpu
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Kap. 6 Förslag på förbättringsåtgärder
processen blir mer stabil i den mening att varje byte kommer ta ungefär lika lång tid,
vilket gör det lättare att planera in skivbyten.
Detta alternativ är dock inte att föredra av flera skäl. På det sättet sliphallen är utformad
är det inte meningen att anställda ska behöva vistas i hallen, främst på grund av
säkerhetsaspekter. En annan anledning att inte göra vidare undersökningar angående en
sådan investering är att tiden för ett byte inte nödvändigtvis kommer gå ner, samtidigt
som denna lösning inte möjliggör skivbyten under slipning. Även att operatören inte
kan övervaka produktionen på monitorerna när han/hon är befinner sig i sliphallen är
negativt.
6.2.3. Förslag 14 – Semi-automatiskt från hytt
Att istället fokusera på en investering som möjliggör en effektivare semi-automatik från
manöverhytten är ett bättre alternativ då kapacitetsbegränsningar uppstår av att
operatören måste befinna sig i hallen försvinner. Även säkerhetsaspekterna talar för att
en sådan investering är lämpligare, av samma skäl. Nackdelen med ett sådant system är
att det är svårt att styra från annan plats, samt att om det går semiautomatiskt bör det
även gå helautomatiskt.
6.2.4. Förslag 15 – Automatiskt
Om en investering är möjligt bör den vara utformad för att kunna arbeta helt
automatiskt. Det viktigaste med investeringen är att den är adaptiv, där mindre
positionsfel inte ska spela någon större roll. Mycket har hänt inom teknikvärlden på 20
år, en lösning som är anpassningsbar bör vara möjligt att ta fram. Fördelar med en ny
automatisk lösning är följande:








Säkerheten ökar då operatören inte behöver stiga in i sliphallen för att göra
manuella påläggningar på roboten.
Adaptiviteten ställer inte lika höga krav på slipmaskinernas positioner och
linjeringsfel.
Bytena sker snabbare och stabilare vilket möjliggör senare byten och därav
kostnadsbesparingar i form av mer nyttjade slipskivor.
Operatörstid frigörs som kan användas till förebyggande underhåll.
Operatören behöver ej lämna manöverrummet och kan därav övervaka systemet
till fullo.
Det möjliggör för skivbyten under produktionens gång, vilket ökar kapaciteten
för varmslipningen.
Minskade kostnader på reservdelar och underhåll.

Nackdelar med en sådan investering är följande:




Hög investeringskostnad.
Kan bli avancerat och svårt att utforma.
Svårare manuell körning
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En investering som kan möjliggöra denna typ av process är en industrirobot.
Tillsammans med sensorer kan en industrirobot med tillhörande verktyg anpassa sig till
slipskivornas position vilket inte ställer lika stora krav på linjeringen och variationen av
slipmaskinernas dockningsläge. Kravet är att hydrauliken integreras i slipmaskinerna, se
lösningsförslag 13. Enligt undersökning 13 ställs även kravet att slipskivorna kan
monteras separat på slipmaskinen, vilket kräver att navet sitter fast på slipmaskinens
axel istället för att monteras av vid varje skivbyte.
Vid en investering i en industrirobot måste hänsyn tas till den tuffa miljön. Underhåll i
form av rengöring av samtliga komponenter kan komma att bli av stor vikt. Dock bör
den tuffa miljön i övrigt ej vara avgörande. Om roboten ska utsättas för hög temperatur
kommer den enbart utsättas under ett fåtal minuter åt gången, majoriteten av tiden
kommer roboten vara placerad i sin cell, avskild från sliphallen.
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7. Uppföljning av frågeställningar


Vad är det som orsakar att skivbytarroboten ej klarar av att utföra automatiska
skivbyten på slipmaskinerna?

Det är många olika faktorer som påverkar skivbytesprocessen och kan orsaka stopp i
automationen. Allt från smuts, trasiga nipplar och förslitningar till linjeringsfel samt
bristande reglersystem bidrar. Den bristande linjeringen kan klassas som den största
orsaken då linjering är en förutsättning för skivbyten att fungera. Kombinerat med den
rådande tidsbristen och den långa linjeringstiden är detta något som sällan åtgärdas.
Bristande reglersystem bidrar till förlängningar av skivbytesprocessen, ibland till och
med omöjliggör automatiska skivbyten. Reglerproblem tvingar operatörer att avbryta
automationen för att slutföra skivbyten manuellt. Att miljön innefattar mycket
slipdamm, läckage av hydraulolja, värme och stora krafter påverkar även utrustningen
negativt i form av expanderingar, förslitningar, tappade referenspositioner m.m. Dessa
fel orsakar tillsammans instabiliteten i processen, där för många osäkra parametrar
måste samspela för att ett skivbyte med säkerhet ska kunna ske helt automatiskt. I
dagsläget är många parametrar justerade utan dokumentering, både medvetet och
omedvetet. Omedvetna förändringar av parametrarna sker vid indirekta arbeten på
skivbytarrobotarna, alltså arbeten på övrig utrustning, exempelvis slipmaskiner i
sliphallen. De icke dokumenterade justeringarna bidrar till svårare optimering av
skivbytarrobotarna.


Vilka konsekvenser uppstår vid misslyckade automatiska skivbyten?

Konsekvenser uppstår i olika skepnader. En stor konsekvens är de kostnader som
uppstår på grund av de bristande skivbytena. Kostnaderna utgörs främst av outnyttjade
slipskivor till följd av taktiska skivbyten, förbrukningsmaterial samt den operatörstid
som går åt till manuella skivbyten. Totalt beräknas kostnaderna uppnå 2 020 000 kronor
per år. Tid är överlag en konsekvens som är svår att koppla kostnader till. Tiden som
måste läggas på den stora delen manuella påläggningar är tid som egentligen ska gå till
ordinarie arbetsuppgifter och förebyggande underhåll. I vissa fall påverkar även
skivbytesprocessen den totala ledtiden för produkten, som kan öka från två dagar till
upp till två veckor. Detta grundas i att slabs måste skickas för kallslipning på grund av
att skivbytet tar för lång tid.
Riskerna för operatörerna är stora när de befinner sig i sliphallen, främst för att de ej
kan utföra bryt och lås-rutiner samtidigt som de måste manuellt fortsätta eller åtgärda
stopp i byten. Dessa risker utgör fara för operatörerna och olyckor har inträffat, dock
inget av allvarligare graden, än så länge.
Konsekvenser som än så länge ej skymtats gäller framtiden. Skulle produktionen öka i
kapacitet på grund av förändrad marknad eller perioder som kräver mycket slipning
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finns risken att dagens skivbytesprocess ej har tillräcklig kapacitet för ökningen med
anledning i dess presenterade brister.


Är det möjligt att åtgärda skivbytarrobots problem och hur kan lösningar
implementeras?

Att kunna åtgärda den befintliga utrustningens problem fullständigt är orimligt. Stor
grund för detta ligger i processens stora variation av problem samt det faktum att den ej
fungerat felfritt från start. Däremot är det möjligt genom olika lösningar att eliminera
det mest kritiska i skivbytesprocessen för att öka andelen automatiska byten en viss del.
De lösningar som kan implementeras gäller både lösningar som kan tillämpas på dagens
befintliga teknik men även lösningar som innebär mindre förändringar av tekniken. Den
viktigaste lösningen på det befintliga systemet är regelbunden linjering av
slipmaskinerna då detta är en förutsättning för automatiska skivbyten. Linjeringen måste
kontinuerligt kontrolleras och åtgärdas om nödvändigt, speciellt då någon form av större
arbete har utförts på maskinerna. Förslitna komponenter måste bytas ut, spån och smuts
måste tas bort från känsliga partier såsom kopplingar, styrningen av elmotorerna måste
optimeras. För att eliminera de mest kritiska i processen, processtegen innehållande
hydraulik, kan dagens teknik konstrueras om så att hydrauliken byggs in i
slipmaskinerna istället för i skivbytarrobotarna.


Finns det alternativa lösningar för dagens skivbytesprocess och hur ska dessa
lösningar utformas?

Alternativa lösningar för dagens skivbytesprocess finns.
Alternativa lösningar för dagens skivbytesprocess finns. Det största problemet i dagens
process är dess bristande adaptivitet i och med att processen förlitar sig på att
slipmaskin och robot står helt linjerade. I en nyinvestering skulle adaptiviteten ligga i
fokus. En annan viktig egenskap hos en nyinvestering är att den inte bör innehålla lika
många komponenter som behöver samspela och som kan sätta stopp för automationen.
För adaptivitet är en industrirobot med sensorer en optimal lösning men med dagens
utformning av nav och monteringskrav är det inte möjligt att införa. I dagsläget
monteras slipskivorna på ett nav som sedan monteras på slipmaskinsaxeln. Denna
sammanställning blir för tung för en industrirobot. För att möjliggöra en industrirobot
kan därför monteringscykeln för slipskivorna konstrueras om så att navet integreras på
slipmaskinsaxeln och slipskivorna monteras en i taget på slipmaskinsaxeln.
Till följd av dagens problem i skivbytesprocessen kan processen nästan tolkas som
semiautomatiskt. Semiautomatisk i den meningen att operatörer går ned i sliphallen och
utför vissa programsteg vid sidan av roboten. Av den anledningen har även
semiautomatiska lösningar med styrning från hytten betraktas.
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8. Diskussion
Generellt är andelen automatiska skivbyten svår att fastställa. Detta beror bland annat på
att lång tid tas innan tillräcklig data erhålls vilket grundar sig i att skivbyten sker relativt
sällan. Dessutom är det inte fastställt vad ett automatiskt skivbyte är, vad som räknas
som automatiskt kan skilja sig mellan operatörer och därav finns risken att statistiken ej
är helt korrekt.
Förbättringsförslagen på befintlig utrustning löser inte alla unika problem, fokus har
lagts på de mest kritiska och fundamentala delarna i skivbytesprocessen. Förslagen
kommer heller inte bidra till en skivbytesprocess med 100 % automatiska skivbyten,
däremot en skivbytesprocess som blir stabilare med lägre tidsåtgång och säkrare
utformning.
En avvägning av företaget måste göras där företaget bestämmer hur mycket tid som är
värd att lägga ned på dagens utrustning. I och med att vissa förbättringsförslag löser
samma problem måste ett beslut tas om vilket förslag som är mest fördelaktig att
implementera utifrån implementeringstiden för förbättringsförslaget kontra hur stor
ökning i andel automatiska skivbyten det kommer att ge. För att exemplifiera detta löser
både förslag 2 och 5 samma problem där förslag 2 har en mycket längre och dyrare
implementeringstid än vad förslag 5 har, samtidigt som förslag 2 är en säkrare lösning
som ger en stabilare process. En viktig sak att komma ihåg är att de grundläggande
lösningarna bör implementeras först. Det finns ingen mening med att få bukt med
självsvängningarna i steg 24 om linjeringen inte stämmer.
Att välja förbättringsförslag ur en kategori utesluter inte förbättringsförslag från den
andra kategorin. Exempelvis är kontinuerliga åtgärder som underhåll minst lika viktigt
för en industrirobot som för den gamla skivbytarroboten. Att bygga om hydrauliken är
ett förslag som nästan ska betraktas som ett måste vid implementation av en ny robot.
Om ingen ny robot implementeras så kan en omkonstruktion av hydrauliken samtidigt
sänka relevansen hos många förslag för befintlig utrustning. Samtliga förslag som
behandlar steg 24, 33 och kringliggande steg kommer då vara lösta. En omkonstruktion
av hydrauliken för befintlig utrustning kommer ej att eliminera alla krav på linjering,
underhåll, förslitningar o.s.v. men det kommer definitivt leda till en stabilare process
med färre komponenter som måste harmoniera.
Alla undersökningar och diskussioner har bidragit till frågan: är det värt att åtgärda
problemen i dagens skivbytesprocess eller bör något nytt införskaffas? Svaret på den
frågan är att något bör definitivt göras och till en början med åtgärder som kortar ned
processtiden för skivbytena samt gör processen stabilare. Det svåra i denna fråga är att
se kopplingen mellan andel automatiska skivbyten och kostnader. Då pålitligheten i
dagsläget är låg räcker det inte med några enstaka procentenheters ökning av andelen
automatiska byten för att begränsa de kostnader skivbytesprocessen medför. För att
begränsa kostnaderna måste andelen automatiska skivbyten höjas drastiskt, något som i
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sig kostar pengar och många timmars arbete. Kostnaderna per ökad andel automatiska
skivbyten tros heller inte vara linjär, snarare exponentiell. Att öka den första
procentenheten är billig, sen blir det bara dyrare och dyrare för varje
procentenhetsökning. Det är också svårt att veta vilka problem som kommer att uppstå
om dagens problem löses. Faktumet att skivbyten oftast avslutas manuellt då problem
uppstår bidrar till mörkertal av stopp i de senare programstegen, främst programstegen
efter 33. Däremot, av processen att döma, är programstegen efter 33 inte lika kritiska
som de tillhörande programstegen till 33. För att erhålla en säker höjning av andelen
automatiska byten, en stabilare process och framförallt säkrare arbetsuppgifter för
operatörerna bör en investering läggas i ny teknik för skivbytesprocessen. Som tidigare
nämnt är ny teknik i form av en industrirobot en möjlig lösning, en lösning främst för
sin adaptivitet. Sen ska det påminnas att mycket har hänt i teknikväg de senaste 20 åren,
med det menat kan modern teknik bidra till större pålitlighet och högre precision.
Genom klassiska kvalitetsverktyg kunde arbetet påbörjas, som mestadels gick ut på att
finna de största bristerna i processen. En enkel och tydlig metodik för hela arbetet var
dock från början svårt att fastställa. Anledningen till detta var att ingen direkt vetskap
fanns kring bristernas karaktär och därav ingen vetskap om krävda metoder.
Kvalitetsverktygen som kom till användning anses relevanta för denna typ av arbete.
Fler kvalitetsverktyg hade kunnat användas men ansågs ej nödvändigt på grund av
tidsbegränsningen för arbetet. Fiskbensdiagrammet hade också kunnat utökas genom en
strukturering enligt ett 7M-diagram men fokus lades på problem gällande
funktionaliteten. Att först skapa en noggrann förståelse kring processen var något som
tog upp en stor del av arbetet men ansågs till största del som helt nödvändigt för att
finna svar på frågeställningarna.
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9. Slutsatser
Skivbytesprocessens utförande innefattar ett flertal brister som leder till osäkerheten
som existerar i dagens process. Problematiken ligger i den precision som krävs i den
tuffa miljön där ett flertal komponenter måste harmoniera för att varje programsteg skall
kunna utföras korrekt. De stora krafterna, smuts och bristande rutiner påverkar
positionerna för komponenterna, där linjering varken sker tillräckligt ofta eller noggrant.
Även förslitningar, reglering och viss stegutformning orsakar stopp i automationen.
De mest frekventa stoppen sker i programsteg 24 och 33 som gäller borttagning av
gammal slipskiva. Dessa steg är även de mest kritiska stegen då de kräver störst åtgärd
av operatörer.
Ledtider påverkas sällan men konsekvenser i form av outnyttjade slipskivor,
säkerhetsrisker samt förlorad operatörstid som istället kan fokuseras på förebyggande
underhåll och ordinarie arbetsuppgifter. Skulle produktionen öka finns viss risk att
skivbytarprocessen skapar en flaskhals.
För att komma till bukt med problemen krävs stabilare och snabbare byten som tillåter
skivbyten under mindre produktionsluckor alternativt under slipning. Att öka andelen
automatiska byten på befintlig utrustning är möjligt men endast till en viss grad. Rutiner
för utbyte av slitna komponenter och linjering samt bättre utförd reglering kommer att
öka andelen en viss grad, dock sätter skivbytarrobotarnas utformning stopp för en
process med tillräckligt hög andel automatiska byten för att undkomma konsekvenserna.
För att undkomma konsekvenserna och frigöra upp mot 2 miljoner kronor per år krävs
en nyinvestering i form av en helautomatisk lösning med färre känsliga komponenter.
De viktigaste aspekterna vid en nyinvestering är att utrustningen ej ska behöva förlita
sig på hög precision eller konstant linjering, utan vara av ett mer dynamiskt system som
kan anpassas till slipmaskinens position.
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10. Fortsatta studier
Fortsatta studier gällande befintlig utrustning:
Som nämnt är linjeringen av stor vikt. Linjeringsprocessen tar lång tid och kräver
arbetskraft i form av mekaniker samt operatörer. För att underlätta linjeringsprocessen,
minska tidsåtgången samt minska arbetskraften som krävs kan en vidare undersökning
som behandlar hur linjeringen kan lösas på ett effektivare sätt göras. Enkla
linjeringsrutiner kan utformas för effektivare manuella påläggningar eller så
införskaffas komponenter som tillåter linjering genom enkla knapptryck, något av en
semiautomatisk lösning.
För en industrirobot:
Undersök hur slipmaskinsaxeln och navet kan konstrueras om för att möjliggöra
montering av slipskivor direkt på slipmaskinsaxeln. Detta bör göras i samband med
utformning av en ny robotcell eftersom en industrirobot ej är implementerbar om
skivorna ej kan monteras styckvis.
Överlag bör vidare undersökningar gällande kostnader göras. Hur påverkar den
bristande skivbytesprocessen förebyggande underhåll? Vilka andra problem hade
kunnat lösas om tid frigjordes från skivbytena?
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Appendix
Programstegen för skivbytet
Programsteg 1
Griparmen går mot begärd ny slipskiva i längdled.
Programsteg 2
Robotarmen roterar nedåt mot begärd ny slipskiva i skivstället.
Programsteg 3
Robotarmen klampar greppar den begärda nya skivan.
Programsteg 4
Robotarmen roterar till upprätt läge med den nya skivan.
Programsteg 5
Robotarmen går i längdled mot position för påsättning av ny skiva på robotvagnen.
Programsteg 6
Robotarmen roterar mot skivposition på roboten.
Programsteg 7
Robotarmen går i längdled med skivan in mot robotvagnens för påsättning av skiva.
Programsteg 8
Robotvagnen stänger sin chuck och låser fast den nya skivan. Robotarmen öppnar sina
klampar och frigör den nya skivan.
Programsteg 9
Checksteg för armen och robotvagnen: positioner samt chuck och klampar.
Programsteg 10
Robotarmen går tillbaka kort i längdled bort från robotarmen.
Programsteg 11
Robotarmen roterar till upprätt läge.
Programsteg 12
Robotarmen går i längdled till hemmaläget. Porten ut till sliphallen öppnas. Check så att
ingen slipmaskin står i vägen i hallen samt att robotvagnens position är rätt.
Programsteg 13
Robotvagnen åker ut på rälsen mot den slipmaskinen som behöver skivbyte, för att
sedan stanna i restposition 1500mm från skivbytespositionen.
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Programsteg 14
Robotvagnens överdel/huvud roterar mot positionen för borttagning av gammal
slipskiva. Slipmaskinen får order om att starta skivbytessekvens och går ner till
skivbytesposition vid robotvagnen.
Programsteg 15
Roboten går från restposition till skivbytesposition.
Programsteg 16
På ingångssida åker robotvagnens plunch ned i rälsen (låsningsmekanism), på
utgångssidan slår robotvagnens broms till, för att förhindra rörelse i längdled.
Överdelen/huvudet på robotvagnen går mot gammal slipskiva på slipmaskinen i
längdled. Lasersensorer känner av när skivan är tillräckligt nära överdelen/huvudet på
robotvagnen.
Programsteg 17
Checksteg för positionering av slipmaskin och robotvagn samt robotvagnens
överdel/huvud.
Programsteg 18
Checksteg för robotvagnens position.
Programsteg 19
Checksteg.
Programsteg 20
Checksteg.
Programsteg 21
Robotvagnens överdel/huvud går i längdled in mot gammal skiva.
Programsteg 22
Överdelen längdled sista biten mot gammal skiva på slipmaskin.
Programsteg 23
Stänger chucken för att låsa fast den gamla skivan på robotvagnen samtidigt som
skivbytarroboten roterar nyckelhållaren tills “nyckeln” på den gamla skivan är hittad.
Programsteg 24
Låser upp chucken (skivan är nu fri i rotationsled igen) för att sedan vrida skivan till
den absoluta positionen -90 grader och letar efter nedre hydraulkoppling. Sökandet sker
systematiskt i en pendelrörelse som utvidgas. När den nedre hydraulkopplingen hittats
körs kopplingen ut från robotvagnen in i den tillhörande hydraulkopplingen på navet.
Programsteg 25
Checksteg för hydraulkopplingen.
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Programsteg 26
Stänger chucken för låsning av skivans rotation.
Programsteg 27
Checksteg för positioner m.m.
Programsteg 28
Pumpar upp trycket till 270 bar på nyckelns hydraulkoppling (positionerad i centrum, ej
samma som hydraulkoppling som nämns i steg 24), vilket är kravet för vridning av
nyckelns navlåsning, som skall låsa upp slipskivans nav från slipmaskinen.
Programsteg 29
Vrider nyckeln från -90 grader till absolutvärdet 0 grader. Denna vridning gör att
slipskivans nav inte längre är fastlåst på slipmaskinens axel.
Programsteg 30
Släpper trycket för navlåsningens hydraulkoppling då nyckeln är vriden och slipskivan
nu inte längre fast på slipmaskinens axel.
Programsteg 31
Checksteg för positioner och låsning.
Programsteg 32
Checksteg för att se att allt är som det ska innan borttagning av gammal skiva från
slipmaskinen.
Programsteg 33
Bygger upp tryck för nedre hydraulkoppling som pressar loss gamla skivan, som
samtidigt dras av då överdelen/huvudet på robotvagnen åker bak längdled med den
gamla skivan.
Programsteg 34
Roterar överdelen/huvudet innan linjär rörelse för att minska chans att slå i
väggpartier/pelare.
Programsteg 35
Överdelen går bak i längdled.
Programsteg 36
Roterar överdel för påsättning av ny skiva.
Programsteg 37
Vrider nyckelhållare för påsättning av ny skiva.
Programsteg 38
Nya slipskivan körs in mot slipmaskinens axel samtidigt som en kil ska träffas korrekt.
Programsteg 39
Nya skivans chuck öppnas, den nya skivan är inte längre fastlåst på robotvagnen.
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Programsteg 40
Överdelen/huvudet på robotvagnen går längdled sista biten med den nya skivan in på
slipmaskinens axel.
Programsteg 41
Chucken låser rotationen för den nya skivan.
Programsteg 42
Pumpar upp trycket på den centrerade hydraulkopplingen.
Programsteg 43
Vrider nyckeln med hjälp av nyckelhållaren på robotvagnen, från 0 grader till 180
grader, vilket låser fast den nya skivan på slipmaskinens axel.
Programsteg 44
Låser upp chucken och därmed frigörs slipskivans rotation.
Programsteg 45
Överdel åker bakåt i längdled från den nu monterade skivan.
Programsteg 46
På ingångssidan lyfts plunchen upp för att frigöra robotvagnens rörelse i längdled. På
utgångssidan släpper bromsen av samma syfte.
Programsteg 47
Robotvagnen åker till restposition igen, 1500mm från skivbytespositionen.
Programsteg 48
Robotvagnens överdel/huvud vrids till 0-läget.
Programsteg 49
Porten till cellen öppnas igen, hydrauliken till slipmaskinen startas och maskinen startas
samt åker upp mot slipposition.
Programsteg 50
Robotvagnen åker tillbaka till skivbytesrummet.
Programsteg 51
Checksteg för positionering.
Programsteg 52
Checksteg för positionering.
Programsteg 53
Robotarmen roterar mot gammal skiva som sitter på robotvagnen.
Programsteg 54
Armen går i längdled mot gamla skivan.

72

Plunchen åker ned/broms aktiveras beroende på sida.
Armen fortsätter rotera ned mot gamla skivan.
Programsteg 55
Armen går längdled sista biten in mot gamla skivan.
Programsteg 56
Låser klamparna kring gamla skivan, därefter öppnar robotvagnen chucken och frigör
gamla skivan från robotvagnen. Nedre hydraulkopplingen åker tillbaka in i roboten.
Programsteg 57
Robotarmen åker bort frånrobotvagnen, i längdled.
Programsteg 58
Checksteg för positioner m.m.
Programsteg 59
Robotarmen roteras till upprätt läge med den gamla skivan.
Programsteg 60
Robotarmen förflyttar sig i längdled mot rätt plats i skivstället.
Programsteg 61
Robotarmen roterar ned mot skivstället.
Programsteg 62
Robotarmens klampar öppnas och frigör den gamla skivan i skivstället.
Programsteg 63
Robotarmen roterar mot hemmaläge
Programsteg 64
Robotvagnens överdel/huvud går till hemmaläget. Nyckeln vrids till 0 grader.
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Matlab
Huvudskript
%---------------------------------------------%Skivkostnadsberäkning - Hur mycket kasseras?
%Examensarbete på Outokumpu
%Christopher Reichenwallner och Erik Tegevall
%---------------------------------------------clear;
close all;
load('SkivData.mat');
disp('Kostnad för outnyttjade slipskivor under perioden 2016-09-29
till 2017-04-13.');
disp(' ');
%Användbar volym
VolymG = Volym(StartG, SlutG, BreddG);
VolymF = Volym(StartF, SlutF, BreddF);
%Pris per volymenhet
PrisGVE = PrisG/VolymG;
PrisFVE = PrisF/VolymF;
%SM1
KvarSM1 = xlsread('Skivdiameter_vid_byten.xlsx', 'A:A');
KostnadSM1 = Kostnad(KvarSM1, SlutG, BreddG, PrisGVE);
disp(['Kostnaden för ounyttjade slipskivor på slipmaskin 1 är: '
num2str(KostnadSM1) ' kr.']);
%SM2
KvarSM2 = xlsread('Skivdiameter_vid_byten.xlsx', 'C:C');
KostnadSM2 = Kostnad(KvarSM2, SlutG, BreddG, PrisGVE);
disp(['Kostnaden för ounyttjade slipskivor på slipmaskin 2 är: '
num2str(KostnadSM2) ' kr.']);
%SM3
KvarSM3 = xlsread('Skivdiameter_vid_byten.xlsx', 'E:E');
KostnadSM3 = Kostnad(KvarSM3, SlutF, BreddF, PrisFVE);
disp(['Kostnaden för ounyttjade slipskivor på slipmaskin 3 är: '
num2str(KostnadSM3) ' kr.']);
%SM4
KvarSM4 = xlsread('Skivdiameter_vid_byten.xlsx', 'G:G');
KostnadSM4 = Kostnad(KvarSM4, SlutF, BreddF, PrisFVE);
disp(['Kostnaden för ounyttjade slipskivor på slipmaskin 4 är: '
num2str(KostnadSM4) ' kr.']);
%SM5
KvarSM5 = xlsread('Skivdiameter_vid_byten.xlsx', 'I:I');
KostnadSM5 = Kostnad(KvarSM5, SlutG, BreddG, PrisGVE);
disp(['Kostnaden för ounyttjade slipskivor på slipmaskin 5 är: '
num2str(KostnadSM5) ' kr.']);
%SM6
KvarSM6 = xlsread('Skivdiameter_vid_byten.xlsx', 'K:K');
KostnadSM6 = Kostnad(KvarSM6, SlutG, BreddG, PrisGVE);
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disp(['Kostnaden för ounyttjade slipskivor på slipmaskin 6 är: '
num2str(KostnadSM6) ' kr.']);
%SM7
KvarSM7 = xlsread('Skivdiameter_vid_byten.xlsx', 'M:M');
KostnadSM7 = Kostnad(KvarSM7, SlutF, BreddF, PrisFVE);
disp(['Kostnaden för ounyttjade slipskivor på slipmaskin 7 är: '
num2str(KostnadSM7) ' kr.']);
%SM8
KvarSM8 = xlsread('Skivdiameter_vid_byten.xlsx', 'O:O');
KostnadSM8 = Kostnad(KvarSM8, SlutF, BreddF, PrisFVE);
disp(['Kostnaden för ounyttjade slipskivor på slipmaskin 8 är: '
num2str(KostnadSM8) ' kr.']);
%Totalt
Totalt = KostnadSM1 + KostnadSM2 + KostnadSM3 + KostnadSM4 +
KostnadSM5 + KostnadSM6 + KostnadSM7 + KostnadSM8;
disp(' ');
disp(['Den totala kostnaden för onutnyttjade slipskivor är: '
num2str(Totalt) ' kr.']);

Subskript
function X = Kostnad(Kvar, min, bredd, PrisVE)
nollor = zeros(length(Kvar), 1);
for R = 1:length(Kvar);
nollor(R) = Volym((Kvar(R) / 2),(min), bredd)*PrisVE;
end
X = sum(nollor) * 2;
%Multiplicerar med 2 eftersom två skivor per maskin används vid
slipning

Subskript
function X = Volym(max, min, bredd)
X = ((max)^2 - (min)^2)*pi*bredd;
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Enkätstudie
Mall
Hej bästa varmslipare! Vi skulle uppskatta om ni tog er tid och svarar på
dessa frågor då er input är viktigt för vårt arbete.
/Erik och Christopher (Exjobbarna)


Vad tror du är största felet med skivbytarprocessen (exempelvis
konstruktion/steg/programmeringen/sensorer/motorer/smuts/linj
ering)?



Vad tror du kan åtgärda detta?



Hur ofta stör ett skivbyte produktionen tror du? Alltså
problematiska skivbyten som leder till t.ex. räddningsslipning(via
kallslipen). Vad tror du det beror på?



Hur ofta tror du att skivor byts för tidigt och med hur myck et (mm)
ungefär?
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Ifyllda enkäter
Hej bästa varmslipare! Vi skulle uppskatta om ni tog er tid och svarar på
dessa frågor då er input är viktigt för vårt arbete.
/Erik och Christopher (Exjobbarna)


Vad tror du är största felet med skivbyt arprocessen (exempelvis
konstruktion/steg/programmeringen/sensorer/motorer/smuts/linj
ering)?

Att värdena vandrar när de inte ska. Ex huvudrotation, nyckelvridning,
huvudlängdåk.
De ska flytta sig i vissa steg sen stå stilla annars stannar skivbyten i de
olika checkstegen och man får de inte vidare utan en massa krångel.



Vad tror du kan åtgärda detta?

Vet ej.



Hur ofta stör ett skivbyte produktionen tror du? Alltså
problematiska skivbyten som leder till t.ex. räddningsslipning(via
kallslipen). Vad tror du det beror på?

Vi räddar ju ofta kvaliten för vi byter medans vi slipar på andra sidan.
Då har vi dock inte koll när något händer. Det händer att de blir
maskinbortfall, hajtänder, mm. ibland, men tack och lov inte ofta.
Problem är när de blir många byten samtidigt. Man hinner inte byta 2
på samma sida under vanlig produktion mellan 2 charger.



Hur ofta tror du att skivor byts för tidigt och med hur mycket (mm)
ungefär?

Väldigt ofta. Man är van att skivdiametern inte stämmer så då byter
man hellre tidigare. Sen måste vi ibland för att klara slipningen som
kommer om de är många charger eller man måste byta flera innan en
viss kampanj.
Vid vanlig produktion byts grovmaskinerna vid 570-600. Maskiner 7,8
vid 490-510 & maskiner 3,4 vid 500-530.
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Hej bästa varmslipare! Vi skulle uppskatta om ni tog er tid och svarar på
dessa frågor då er input är viktigt för vårt arbete.
/Erik och Christopher (Exjobbarna)


Vad tror du är största felet med skivbytarprocessen (exempelvis
konstruktion/steg/programmeringen/sensorer/ motorer/smuts/linj
ering)?

Det skiljer sig mycket från gång till gång, samt maskinerna emellan.
Vissa är skitigare än andra osv. Men när maskinerna väl är linjerade så
har det nog mest med smuts eller stress. Det är inte alltid man har tid
att vänta ut stegen (typ steg 24).



Vad tror du kan åtgärda detta?

Ja det är väl att försöka korta ner tiden så den hittar rätt snabbare. Vad
det gäller smuts är det svårt att göra något åt problemet.



Hur ofta stör ett skivbyte produktionen tror du? Alltså
problematiska skivbyten som leder till t.ex. räddningsslipning(via
kallslipen). Vad tror du det beror på?

Det är inte alls ofta. Det blir när man är tvungen att använda
handavdragaren och det tar ca 40min-1h.



Hur ofta tror du att skivor byts för tidigt och med hur my cket (mm)
ungefär?

Ofta, tyvärr. Ca 50mm skulle jag tro. Det handlar inte bara om
planering inför kommande slipning, det finns den som byter i början av
skiftet för att slippa göra det på slutet.
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Hej bästa varmslipare! Vi skulle uppskatta om ni tog er tid och svarar på
dessa frågor då er input är viktigt för vårt arbete.
/Erik och Christopher (Exjobbarna)


Vad tror du är största felet med skivbytarprocessen (exempelvis
konstruktion/steg/programmeringen/sensorer/motorer/smuts/linj
ering)?

För mycket elektriska delar som är för känsliga för denna miljö och
slitage som blir med tiden. Allt ska fungera med sin mikromillimeter
passning.



Vad tror du kan åtgärda detta?

Först ta bort en del kontrollsteg, sen bygga bort/byta ut mesta delen
elektriska delar, givare, lasrar osv. Mer mekaniskt byte som klarar av
slitage, glapp, olja, smuts, ja denna miljö dvs.



Hur ofta stör ett skivbyte produktionen tror du? Alltså
problematiska skivbyten som leder till t.ex. räddningsslipning(via
kallslipen). Vad tror du det beror på?

Inte ofta, visst det händer. Dock var det nog över ett år sedan ett skivbyte
störde slipproduktionen för MIG.



Hur ofta tror du att skivor byts för tidigt och med hur mycket (mm)
ungefär?

Det är ofta iom att vi lär planera skivbyten beroende på vad som gjuts,
och man vet aldrig om det ska krångla eller inte, sen får vi ju inte gå in
i hallen under slipning heller så att bara se så att den vridit nyckeln i
S45 får vi inte göra under slipning. Vrida ur hallen till manuell så blir
det med slagsmärken osv på slabsen. Så det gör man ju inte heller (om
det inte verkligen är ett akut byte under drift).
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Hej bästa varmslipare! Vi skulle uppskatta om ni tog er tid och svarar på
dessa frågor då er input är viktigt för vårt arbete.
/Erik och Christopher (Exjobbarna)


Vad tror du är största felet med skivbytarprocessen (exempelvis
konstruktion/steg/programmeringen/sensorer/motorer/smuts/linj
ering)?

Att den kräver så mycket underhåll, pga att miljön inte är den bästa och
att det är så små toleranser.



Vad tror du kan åtgärda detta?

Väldigt svårt tror jag. Krävs nog en heltidstjänst på roboten och
slipmaskinernas linjering.
Det är så mycket som ska harmoniera för att det ska fungera.



Hur ofta stör ett skivbyte produktionen tror du? Alltså
problematiska skivbyten som leder till t.ex. räddningsslipning(via
kallslipen). Vad tror du det beror på?

Inte så ofta, eftersom man planerar in bytena imellan chargerna som
gjuts.



Hur ofta tror du att skivor byts för tidigt och med hur mycket (mm)
ungefär?

Ofta, eftersom man inte vill chansa att skivan ska räcka. Tar hellre det
säkra före det osäkra.
Det kan slå imellan 20mm-100mm beroende på slipkampanjerna.
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