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Sammanfattning 
Vid Outokumpu Stainless Tubular Products AB i Molkom tillverkas en mängd olika 
rördetaljer riktade främst mot processindustrin. Bland annat kallbearbetas rostfri plåt i flera 
steg till att bli rörböjar med nittio graders vinkel. Ett av tillverkningsmomenten är att svetsa 
ihop rörböjen i den fog som blir då den plana plåten bockas till ett rör. Svetsningen görs 
automatiskt i en robotcell och examensarbetets syfte är att undersöka möjliga lösningskoncept 
för förbättrad hantering av rörböjarna i cellen.  
 
I svetscellen ingår följande apparatur ordnad kronologiskt efter detaljens genomlopp: 
• Skakbord för automatisk frammatning.  
• Placeringsfixtur för att betjäna roboten med en detalj åt gången och i rätt position. 
• Robot som greppar böjen och för dess svetsfog längs svetshuvudet. 
• Svets av TIG-modell med ett stationärt svetshuvud.  
• Press som med hjälp av en schablon justerar eventuella formfel hos detaljen. 
 
I hanteringskedjan i robotcellen kan de flesta uppkomna fel och övriga problem härledas till 
placeringsfixturen och i viss mån även till robotens gripdon. Därför kom uppgiften till en 
början att inrikta sig på just dessa delar. Under arbetets gång så togs dock ett gripdon till 
roboten fram med gott resultat av Outokumpu själva vilket gjorde att inriktningen försköts 
mot placeringsfixturen och dess funktion.    
 
Tillsammans med handledaren diskuterades vilka problem som finns och möjliga orsaker till 
dessa, följande kunde urskiljas: 
• Rörböjarna landar fel i eller helt bredvid placeringsfixturen. 

o Nuvarande fixturer är gamla och ofta nedslitna. 
o Böjens väg från skakbord till fixtur är något okontrollerad (fritt fall en kort sträcka)  
o För de mindre böjarna finns det utrymme att landa bredvid fixturen. 

• Svetsningen blir fel. 
o Roboten har lyckats hämta detalj som ligger fel 
o Svetsfogen missformad eller för bred. 

• Ställtiden är längre än den borde behöva vara. 
o För mycket onödiga inställningsmöjligheter i cellen. 
o Robotens styrprogram har inga riktigt fasta punkter för hämtningsposition och 

svetshuvud. 
 
Lösningsförslag på ovanstående problem: 
• Alla delar som har kontakt med rörböjarna tillverkas i härdbart stål, exempelvis C45E 

som sätthärdas och då uppnår en ythårdhet på ca 700HV. 
• På skakbordet monteras en list som förhindrar överdrivet slitage på bordets yttersta kant. 
• Placeringsfixturen konstrueras delvis om och får ett stöd som kontrollerar böjens rörelse 

från skakbordet till fixturen. 
• Styrarmar monteras tillsammans med fixturen. Dessa har dubbel funktion, dels hjälper de 

att styra böjen rätt mot fixturen och dels så vrider de upp böjen till rätt vinkel mot 
roboten. 

• Styrstift används tillsammans med snabbspännare för enklare riggning vid byte av 
produkt. 

• Det gripdon som utvecklats av Outokumpu själva används. 
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Abstract 
At the plant of Outokumpu Stainless Tubular Products AB in Molkom a wide range of butt 
weld fittings are produced. These are aimed mainly for the process industries and one of the 
products are ninety degree bend elbows in various dimensions. The elbows are made from 
stainless sheet metal and when formed to a tube they need to be welded along its inner radius. 
This is made by a pick and place type industrial robot working in a closed compartment. The 
assignment given by Outokumpu aims to investigate and suggest a new concept for a more 
reliable manufacturing process within the work cell. 
 
The cell consists of five main areas chronologically listed as passed by the elbow:  
• Automated, vibrating conveyor. 
• Fixture with the purpose to serve the robot with one elbow at a time, placed in the correct 

position. 
• Industrial robot to pick up the elbow and drag it along the welding head. 
• TIG inverter with a stationary welding head 
• A hydraulic press with a template of the final shape of the elbow corrects flaws. 
 
Almost every problem in the cell and defects on the products coming out of it can be traced 
back to the fixture and in some cases also to the robots pick up tooling. The focus of the task 
was therefore put mainly on those two areas. As the work proceeded Outokumpu chose to 
develop a new tool for the robot themselves which they did with good results. I chose to 
incorporate it into my study and change focus to the fixture instead. 
 
The problems and possible causes to them were identified and discussed with my tutor: 
• The elbows fall incorrectly into or beside of the fixture.   

o Fixtures are old and worn down. 
o The elbows path between conveyor and fixture are somewhat out of control 
o The smaller dimensions have room enough to slip past the fixture. 

• Various errors at welding 
o Robot managed to pick incorrectly placed elbow 
o Edges to be welded are to far from each other or badly shaped 

• Commissioning time, some start up steps is more complex then they need to be.  
o Some of the setting possibilities in the working cell are unnecessary and can be 

fixed instead. 
o The positions of pick up and welding head are not really fixed in the robot 

software, these are reprogrammed every time elbow size are changed. 
 
Proposals to solve the above specified problems: 
• All parts in contact with the elbows are to be made of harden able steel. A suitable one is 

C45E which can be casehardened to about 700HV. 
• On the outer edge of the conveyer a support are placed to prevent excessive wear. 
• The fixture is partially redesigned with a support to control the elbows path better. 
• Guide arms with dual purpose are added. First they guide the elbow into the fixture and 

secondly they turn it to the correct angle towards the robot. 
• Pins are used along with quick lock clamps to obtain faster and easier commissioning. 
• The pick and place tool developed by Outokumpu are used. 
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1. Inledning 
 
Examensarbetet har genomförts av Fredrik Hinders på Karlstads Universitet (Kau) vid 
fakulteten för teknik och naturvetenskap under våren -2009. Arbetet omfattar 22.5hp och är 
en obligatorisk del inom maskiningenjörsprogrammet. Uppdragsgivare var Outokumpu 
Stainless Tubular Products AB (benämnes vidare i rapporten som Outokumpu) beläget i 
Molkom. 
 
Kontaktperson och handledare hos företaget var Håkan Nirhammar. 
Handledare från Kau var Hans Johansson samt examinator: Nils Hallbäck. 
 
Uppgiften som antogs, var att konstruera om eller förbättra vissa delar 
för automatisk hantering av nittiograders rörböjar (figur 1.1) av 
varierande dimension i en svetsrobotcell. De delar som främst skulle 
ägnas uppmärksamhet var en placeringsfixtur samt hanteringsrobotens 
gripdon. Under arbetets gång förändrades detta dock eftersom 
Outokumpu själva tog fram en modell på robotens gripfingrar. Denna 
modell kan ändå ses som något av en gemensam produkt i projektet          
Figur 1.1: Rörböj 
kring robotcellen.                      
            

  
 

Anledningen till att befintlig lösning skulle omarbetas är att Outokumpu upplever problem i 
produktionen hos framförallt de mindre rörböjarna. Det som händer är att i den fixtur som 
rörböjen matas ned i och som roboten ska hämta ur, där landar detaljen fel. Detta kan leda till 
att roboten i sin tur plockar upp detaljen fel eller inte plockar alls och störningar uppstår. 
Problematiskt är också då detaljen endast ligger lite fel vilket innebär att svetsningen blir 
något fel och böjen skrotas i senare kvalitetstest. 
 
Önskemål fanns också om att samma typ av lösning, om möjligt skall vara universell för en 
rad olika rördimensioner och kräva minimal utbyggnad av övrig utrustning i robotcellen. 
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2. Bakgrund 
 
Outokumpu Oyj (AB) med säte i Espoo, Finland är idag en av de största aktörerna i världen 
vad gäller rostfritt stål. Koncernen finns i mer än 30 länder och har ca 8000 anställda. Främst 
är kunderna annan industri som köper halvfabrikat eller råmaterial för vidare förädling. Vid 
Outokumpus anläggning i Molkom produceras en mängd olika rördetaljer främst riktade mot 
processindustrin. En av de vanligare produkterna är 
nittiograders rörböjar av varierande dimension. (figur 
2.1) Dessa används i system som transporterar 
fluider (vätskor och gaser) där stora krav ställs på 
såväl materialet som på form och toleranser. 
 
 
   
   
   
   
   
    Figur 2.1: Rörböjar  
 

2.1. Tillverkningsmetod 
 
Översiktligt kan sägas att rörböjarna tillverkas vid fyra huvudstationer som i sin tur genomför 
ett antal arbetsmoment. Tillverkningen är mestadels automatiserad vilket leder till att 
operatörernas arbetsuppgifter främst består av övervakning samt riggning vid byte av produkt 
som ska köras. 
 
Utgångsmaterialet för detaljerna är rostfri, plan plåt som i en första station skärs till att 
motsvara rörböjens utbredda mantelyta.  
 
Via manuell hantering tas de blivande böjarna till nästa station vilken är en automatisk press 
som i två steg bockar först böjens ytterradie och rygg och sedan viker in innerradien.  
 
Den spalt som nu finns längs innerradien åtgärdas i nästa steg som är den svetscell vilken 
denna rapport huvudsakligen inriktar sig på.  
 
Sista tillverkningsstation genomför en renskärning av överflödigt material vid böjens ändar. 
Skärningen görs med laser och hela stationen är relativt lik, både funktions samt 
utseendemässigt svetscellen. Liknande problem som vid svetsningen finns även, vilket gör att, 
i denna rapport föreslagna förändringar potentiellt också skulle kunna genomföras här. 
 
Figur 2.2 nedan visar i ordning från vänster: Renskuret utgångsmaterial, plåten pressad en 
gång, plåten färdigpressad, svetsad böj samt svetsad och skuren böj. 
 

 
Figur 2.2: Rörböjens utseende genom tillverkningsprocessen 
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2.2. Svetsrobotcellen – Uppbyggnad och funktion 
 
Eftersom det är denna, eller delar av denna som arbetet huvudsakligen kommer att behandla 
så fordras en lite närmare beskrivning av dess ingående apparatur och delmoment. 
 

• Skakbord (Figur 2.3) – Fungerar med principen att skakbordets botten består av 
miljontals små stålborst som är riktningsorienterade. (Figur 4.4 i resultat delen) När 
bordet sen skakar så kommer borsten att 
ha större friktion mot böjen i den 
önskade riktningen och mindre i 
återrörelsen vilket gör att den rör sig 
framåt.  

 
Bordet rymmer en mängd rörböjar och 
matar fram dem en och en. Rörelsens 
intensitet hos bordet samt de såkallade 
styrlinjalerna är justerbara för att kunna 
användas med de olika 
rördimensionerna. En enkel logisk 
styrning används också för att starta och 
stoppa frammatningsrörelsen. 
  

  Figur 2.3: Skakbord med styrlinjaler 

 
• Placeringsfixtur och transportör (Figur 2.4) – När rörböjen kommer fram till och går 

över skakbordets kant så kommer gravitationen att automatiskt vrida upp denna så att 
den öppna änden pekar nedåt. Böjen gör nu ett kort fall och landar med den öppna 
änden över styrstiftet och konan. Placeringsfixturen är monterad på en transportör som 
sedan går ut i ett läge där roboten når att hämta. Hela den del som syns i figur 2.3 
nedan är utbytbar för de olika dimensionerna. 

 
 
 

 
Figur 2.3: Placeringsfixtur i närbild                          Figur 2.4: Placeringsfixtur på transportör 
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• Svetshuvudet (Figur 2.5) – Svetsningen i cellen görs med TIG-metod (Tungsten Inert 

Gas). Detta görs av ett fast monterat svetsmunstycke vilket rörböjen förs längs för att 
svetsa innerradien. Det rundade rör som syns strax under elektroden nedan tillför 
skyddsgas till svetsens undersida.  

 

 
    Figur 2.5: TIG-svetshuvud 
 

• Kalibreringspress – Består av en automatisk press och en schablon med rördetaljens 
slutgiltiga form. Detta steg korrigerar mindre formfel som kan ha uppstått på böjen vid 
t.ex. svetsningen.   

 
• Hanteringsrobot – Robotens rörelser kan delas upp i följande steg: 

o Hämtning av detalj i placeringsfixturen 
o Positionering framför en optisk givare som fastställer om gripdonet har en 

detalj eller inte. 
o Om detalj finns i gripdonet går roboten upp och för rörböjen längs med 

svetshuvudet samtidigt som svetsning sker. 
o Därefter lämnas rörböjen i kalibreringspressen och roboten upprepar 

händelseförloppet med nästa detalj. 
 
 

2.3. Placeringsfixturen 
 
Själva fixturen är av en enkel modell bestående av en basplatta där en cylindrisk kona är 
monterad. På vissa av fixturerna, t.ex. den i figur 2.3 finns också ett stöd utformat som ett T. 
Dessa delar är sammanmonterade och utgör en utbytbar enhet för varje rördimension. 
Infästningen av dessa enheter utgörs av en cylindrisk hållare med diverse styrstift och en 
spännskruv. Hållaren är i sin tur monterad på transportörens basplatta. Till fixturen kan också 
räknas in de styrplattor som syns tillsammans med övriga fixturen i figur 2.4. Dessa är 
monterade på skakbordets linjaler, de justeras in manuellt för de olika dimensionerna och har 
som uppgift att hindra rörböjen från att falla ned på sidan av fixturen. 
 
I nuläget är delarna i fixturen tillverkade av olika legeringar av stål och ingen information 
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finns vilket stål som använts vart. Detta pga. att fixturerna är gamla och slitna och har helt 
eller delvis bytts ut under årens lopp.  
 
Nämnas bör också den transportör som fixturen är monterad på. Den kontrolleras som 
skakbordet av en enklare logisk styrning. Rörelsen som utförs är linjär och har syftet att flytta 
böjen till en position där roboten fritt kan gå ned och hämta. 

 
  

2.4. Robotens gripdon 
 
Gripdonet (Figur 2.6) är av pneumatisk typ och består av en huvuddel som sitter fast monterat 
på roboten. Till denna hör sen ett antal olika gripfingrar som byts beroende på vilken 
rördimension som ska köras. De dimensioner som ligger närmast varandra storleksmässigt 
brukar dock kunna köras utan att byta fingrarna.  

 
När roboten får signal om att transportören står i hämtläget går den snett ned mot rörböjens 
rygg tills gripfingrarna är positionerade på var sida om böjens mitt. Därefter går gripdonet 
ihop och isär och knackar till böjen några gånger för att räta upp den om den skulle stå fel. 
Rörböjen antas nu stå rakt och roboten lyfter upp den. 
 
 
 

Figur 2.6: Robotens gripdon 
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2.5. Problemformulering 
 
I huvudsak tre olika typer av problem upplevs av Outokumpu själva. 
 
Ställtider – Det är alltid återkommande produkter som körs i robotcellen och programmen 
finns sedan länge. Ändå så måste tidskrävande justeringar göras inför varje ny igångkörning. 
Framförallt är det positionerna kring hämtaläget och svetshuvudet som är kritiska. 
 
Placeringsfixturen – Denna fungerar bättre med de större dimensionerna och sämre med de 
små. De vanligaste problemen är att böjen ramlar ned fel i fixturen, antingen snett i någon 
ledd eller helt vid sidan av.  
 
Svetsningen – Detta är egentligen direkt relaterat till placeringsfixturen och robotens 
gripfingrar och programmering. Svetsningen blir fel om t.ex. böjen plockas upp snett ur 
fixturen eller om avståndet till svetselektroden är fel. 
 
 
2.6. Avgränsningar  
 
Tankar hos Outokumpu finns redan nu att inom några år bygga in robotcellerna för att kunna 
utföra helt syrefri svetsning i någon typ av kammare. Därför blir kostnadsramen för dom 
ombyggnationer som föreslås i denna rapport relativt snäv. Vissa delar av cellerna är också 
nyligen utbytta, renoverade eller på annat sätt påkostade och dessa ska vara kvar som dom är. 
De delar som däremot får ändras är som tidigare nämnts: placeringsfixturen och robotens 
gripdon. Ändringar i robotens programmering kommer också att göras och eventuellt finns 
utrymme för att lägga till (eller ta bort) ut och insignaler till denna, t.ex. från ytterligare 
givare.  
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3. Genomförande 
 

3.1. Förstudie 
 
Till att börja med gjordes en enkel förstudie för att sätta sig in i möjliga 
produktionstekniska problem. Vissa problem i svetsningen kunde tänkas härröra till något 
tidigare tillverkningssteg och vise versa.  

 
Vad gällde robotcellen så hade Outokumpu själva fört viss statistik vilket underlättade. 
Den statistik som fanns att tillgå är sammanställningar av så kallade tick-sheets som 
operatörerna fyllt i vid problem. Ett tick-sheet är helt enkelt en lista med olika felorsaker 
och varje gång ett fel inträffar så sätts ett streck i motsvarande kolumn. Tidsrapportering 
har också förts för riggningen vid produktbyte. (Bilaga 1) 

 
3.2. CAD 
 

Cad-modeller och ritningar tas fram i Pro Engineer och ritningarna presenteras i 
pappersform för Outokumpu. Eftersom en stor mängd olika böjar tillverkas av företaget så 
kom vi överens om att komplett ritningsunderlag presenteras för den minsta, den största 
och en medelstor böj. Detta motsvarar i verkligheten ungefär ett trettiotal ritningar.  

 
3.3. Modellering 

 
Parallellt med och efter idégenereringen gjordes några modeller. (Figur 3.1 och 3.2) Dessa 
var till stor hjälp för att kunna se hur rörböjen beter sig vid rörelsen ner från skakbordet. 
(Figur 2.3) Modellerna hjälpte också mycket för att förstå hur stora spel som behövs 
mellan rörböj och fixtur. Eftersom rörböjen är pressad ur en plåt så kommer variationer att 
finns i böjarnas mått och dessa måste kunna hanteras av fixturen. En modell att provköra 
med i robotcellen var också aktuell att göra men detta blev aldrig av pga. tidsbrist.  
 

 
     Figur 3.1: Placeringsfixtur, rörböj och symboliskt skakbord      Figur 3.2: Modul med kona och stöd 
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4. Resultat 
 

4.1. Materialval 
 
Oavsett hur lösningsförslaget ser ut så kommer vissa delar av robotcellen att vara i kontakt 
med rostfria rördelar i regelbundna mönster. Eftersom rostfritt material är relativt hårt så 
finns risk för stora förslitningar på de punkter som har kontakt med rördelarna. 
Pga. detta användes materialvalsprogrammet CES Edupack för att identifiera ett lämpligt 
material.  
Enligt handledaren, Håkan Nirhammar på Outokumpu är det hårdaste materialet som dom 
kör ett material som heter LDX2101. Detta har en hårdhet på omkring 240-250 HV 
(Hardness Vickers) i kallbearbetat tillstånd.  
Efter en enkel sökning i CES där villkoren pris och hårdhet sattes upp på varsin axel i ett 
diagram så gavs följande resultat: (Figur 4.1) 

 
   Figur 4.1: Materialval med CES 
 

Av detta diagram framgick att något av stålen blir överlägset bästa materialval. Villkoret 
för dessa är dock att stålet är härdbart. Som synes i diagrammet har också glas hög hårdhet 
men detta är inte praktiskt användbart bl.a. pga. sin skörhet. 

 
Vidare så gjordes en koll vilket stål som fanns enkelt tillgängligt och till bra pris. 
Resultatet blev ett stål från Tibnor med beteckningen C45E (gamla beteckningen SS 1672).  
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Enligt Tibnors stålvalsguide (Stålvalsguiden, femte upplagan, 2007) nås med sätthärdning 
normalt en hårdhet på omkring 700HV och ett härddjup på 0.5-1.5mm. Materialet finns 
enkelt tillgängligt i en mängd olika dimensioner och diametrar och har ett pris på ca 
20kr/kg vilket visserligen är något dyrare än vad CES anger men ändå inom gränsen för 
vad som kan anses vara ok.  

 
4.2. Idégenerering 
 
Troligtvis är det denna del av arbetet som är viktigast och mest tidskrävande. För att 
kunna gruppera lösningsförslagen enklare så gjordes här en uppdelning där de 
lösningsförslag som hade fokus mot placeringsfixturen bildade en grupp. Nästa grupp 
blev de som inriktade sig på gripdonet och en tredje grupp var mer universell. Många 
lösningsmetoder var från början med på idéstadiet men de allra flesta sorterades ut tidigt 
eftersom de helt enkelt inte skulle fungera tillfredställande i verkligheten. Andra förslag 
fick lämnas av olika anledningar efter diskussion med Outokumpu. 

 
Från början var tanken att ett poängsystem skulle användas för att välja lösningsförslag. 
Desto mer eftertanke som lades på var och ett av förslagen så framkom dock allt tydligare 
att bara en modell var realiserbar i verkligheten. 

 
4.3. Möjliga koncept 

 
4.3.1. Vagga 
Tanken här var att av alla böjarnas ytor och kanter så är ryggen dvs. ytterradien den 
som är bäst repeterbar innan skärningen ägt rum. Därför skulle en lösning som 
fokuserar på ett ryggläge ha störst potential. Liknande lösning används också i en 
annan maskin där svetsens kvalitet mäts. (Figur 4.2) 
Böjen skulle då med hjälp av styrningar falla från skakbordet och ned i en typ av 
vagga. Denna skulle kunna göras i ett fast utförande eller med sidor monterade på 
tryckluftskolvar som kan räta upp böjen efter att den landat i vaggan. Då böjen landat i 
vaggan och eventuellt rätats upp av tryckluftskolvarna så kommer roboten och plockar 
upp den. 
Denna lösning blir lite svår att få att fungera bra eftersom rörböjarna i stort sett faller 
från skakbordets kant. Denna fallrörelse måste kunna kontrolleras så att ryggen 
kommer nedåt. I maskinen som använder denna teknik finns ett rullband som med 
hjälp av styrlinjaler rätar upp böjen till ryggläge vartefter den sen glider ned i vaggan. 
Ett liknande rullband blir svårt att använda här pga. utrymmesbrist. Skakbordet som 
finns i nuläget går tyvärr inte att använda till detta eftersom frammatningsrörelsen är 
för svag. Ett annat problem är att roboten, i alla fall i nuläget, greppar böjen bakifrån 
och över sidorna. För att det ska fungera skulle urfräsningar behöva göras i vaggan 
vilka i sin tur blir potentiella kanter för böjen att fastna fel på.  
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                                              Figur 4.2: Vagga i maskinen för svetsprovning 

 
4.3.2. Fixtur monterad på roboten 
Denna lösningsmodell innebär att transportören helt tas bort och en komplett fixtur 
monteras på roboten istället. Eftersom det är böjens innerradie som ska svetsas så 
måste böjen falla ned i ett ryggläge direkt eller att roboten själv har möjlighet att vrida 
denna. Problematiken här blir dels ungefär som för den ovan beskrivna lösningen. Det 
andra problemet är att skakbordets frammatning är relativt långsam. Det innebär att 
roboten skulle få lov att stå still under bordets kant och vänta på böjen. 

 
4.3.3. Givare för identifiering av svetsfog 
Här skulle en mera programmeringsinriktad lösning göras. Placeringsfixtur och 
gripdon skulle här lämnas orörda alternativt fräschas upp. Istället så läggs en givare 
till, som roboten lyfter upp böjen mot och svetsfogens läge söks. Därefter skulle 
robotens rörelse justeras automatiskt med givarens data som utgångspunkt. Givaren 
skulle kunna vara antingen optisk eller en känslig, fjädrande mekanisk. Denna lösning 
skulle potentiellt kunna komma tillrätta med de kvalitetsproblem som är relaterade till 
svetsningen. Däremot så skulle rörböjarna i samma utsträckning kunna landa fel i eller 
landa bredvid fixturen.  

 
 

4.3.4. Roboten rätar upp böjen själv (Figur 4.3) 
I nuläget så är robotens gripdon pneumatiskt vilket gör det svårt att få en kontrollerad 
rörelse i donet. Om gripdonet byttes mot ett mekaniskt så skulle den placeringsfixtur 
som finns i nuläget kunna användas och roboten kör mot denna med gripfingrarna i ett 
mycket brett läge som minskas allt eftersom roboten rör sig närmare böjen. På så vis 
blir risken ganska liten att roboten stöter till böjen och får den att falla ur fixturen. 
Problemet här är detsamma som för tidigare förslag: böjarna kan fortfarande ramla vid 
sidan av fixturen. Även ombyggnationen från pneumatiskt gripdon är något 
omfattande.  
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            Figur 4.3: Symboliska gripfingrar 
 
 

4.3.5. Befintlig lösning återanvänds 
Som nämnts tidigare så är de flesta fixturer och även till viss del de gripfingrar som 
används i dag i ett ganska slitet skick. Ett alternativ är att dessa renoveras eller byts ut 
mot nya med samma utseende. Det kan mycket väl vara så att detta räcker för att 
komma tillrätta med problemen. 

 
4.4. Slutligt/föreslaget koncept 

 
Det färdiga lösningsförslaget kan sägas vara något av en blandning av flera olika koncept. 
Istället för att försöka använda antingen placeringsfixturen eller gripdonet för att räta upp 
böjen till det exakta läget så hjälps de åt. 
 
Följande förändringar föreslås: 

4.4.1. Skakbordet 
En mindre förbättring borde här göras för att minska risken för fel orsakade av slitage. 
På änden av skakbordet, den ände som rörböjarna faller ifrån, och vrider sig över, 
monteras en härdad list för att minska belastningen på de yttersta stålborsten. (Figur 
4.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figur 4.4: Skakbordets yttre kant 
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4.4.2. Stöd och kona 
Själva lösningsprincipen blir ungefär densamma som idag men med skillnaden att 
stödet blir omgjort och även det får en lika aktiv roll som konan vad gäller att styra in 
böjen rätt. Detta bör med största sannolikhet ge en betydligt bättre kontroll och ett 
bättre utnyttjande av tyngdkraftens självupprättande inverkan på böjen. 
Lösningen förutsätter att varje enskild rördimension har en egen modul med stöd och 
kona. I figur 4.5 syns närbild på en rörböj på väg ned i och figur 4.7 en rörböj på plats 
i fixturen. 

 
4.4.3. Styrarmar (Figur 4.6) 
Dessa kommer att kombinera två olika styrfunktioner. Dels hindrar de böjarna från att 
glida vid sidan av eller snett ned på fixturen. Armarna är utformade så att avståndet 
mellan dem är avsmalnande ju längre från skakbordet som transportören rör sig. 
Avståndet mellan armarna där de slutar är endast marginellt större än rörböjens 
diameter. På så vis rätas böjen upp på transportörens väg ut till hämtaläget och detta 
utgör armarnas andra funktion.  
Liksom för modulen med kona och stöd så kräver styrarmarna en egen uppsättning av 
armar för varje rördimension. 

 
 

 
Figur 4.5: Rörböj på väg ned i fixturen        Figur 4.6: Styrarmar       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             Figur 4.7: Modell med rörböj på plats 
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4.4.4. Transportör 
Dennas funktion används på samma sätt som tidigare men den förses med diverse 
styrstift och en snabbspännare för att underlätta riggningen. Styrstiften kommer också 
att garantera att fixturen och styrarmarna hamnar i rätt position i förhållande till 
roboten efter varje ny riggning. 
 
4.4.5. Gripdon 
Det gripdon som med största sannolikhet kommer att användas är något av en 
blandning mellan gripdon och fixtur (Figur 4.8 och 4.9). I framkant på gripdonet finns 
gripfingrar men dessa kompletteras av ett stöd längre in i donet. Funktionen blir den 
att då rörböjen hämtats så vrider roboten gripdon och böj till ett läge då gripfingrarna 
pekar uppåt. Därefter så släpper donet och böjen faller ned i stödet längre in i 
gripdonet. Detta fall är enbart på några få millimeter vilket bör ge en mycket 
kontrollerad rörelse och en väl repeterbar position för böjen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.8: Gripdon  Figur 4.9: Gripdon 
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5. Slutsats och diskussion 
 
När uppgiften först presenterades för mig fick jag känslan av att det med enkla medel skulle 
kunna göras stora förbättringar. De lösningar som fanns i robotcellen hade varit med under 
lång tid och verktygen såg ganska slitna ut. Men desto mer jag satte mig in i uppgiften desto 
fler saker upptäckte jag som jag måste ta hänsyn till.  
Att befintlig lösning varit kvar länge har förstås ett skäl och det är att den fungerar och har 
fungerat ganska så bra. 
Mycket av arbetet har varit en balansgång mellan att föreslå ny teknik som finns tillgänglig 
(men ofta dyr) eller att ge ett lösningsförslag som är både bra och troligt att det kommer att 
användas. 
 
Det är också på tal redan nu att robotcellerna eventuellt ska byggas in för att utföra 
svetsningen i helt syrefri miljö. Detta skulle kunna bidra till att man inte vill investera några 
större summor i cellerna före ett beslut kommit om en eventuell ombyggnation.  
 
Ett av dom största problemen har dock varit rörböjarnas form. Då de plana plåtämnena bockas 
så deformeras de relativt oberäkneligt. Kanternas utseende är endast repetitivt för en böj av 
samma plåttjocklek, diameter och materialkvalitet. Detta gör det svårt att t.ex. hitta bra 
stödytor att använda mot fixtur och liknande.  
Delvis på grund av detta så var inte heller syftet med arbetet att ta fram en helt färdig lösning. 
Syftet var att undersöka och föreslå ett koncept, eller att behålla det befintliga. 
 
Den föreslagna lösningen är också något av en blandning mellan gamla och nya idéer och fast 
inte någon av de enskilda delarna i robotcellen är revolutionerande så är jag övertygad om att 
de tillsammans kommer att sköta uppgiften på ett mycket bra sätt.  
Närmast i tiden ligger att tillverka prototyp för att göra provkörningar, detta var något som jag 
trodde skulle kunna göras inom ramen för detta arbete men det hanns aldrig med. Svar på om 
t.ex. riggningen verkligen går fortare eller om färre rörböjar skrotas efter förändringarna fick 
vi aldrig här men jag bifogar ändå statistiken eftersom den varit något jag jobbat mot. 
 
Vad gäller att gripdonet kom att utvecklas av Outokumpu själva så tyckte jag till en början att 
det var som att en del av arbetet togs ifrån mig. Gripdonet med inbyggd fixtur var dock något 
som diskuterades mellan mig och handledaren redan tidigt i projektet och det är ändå något av 
en frukt av tankegångarna som funnits kring ex-jobbet. 
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Bilagor 
 1: Ställtider 

 Dataregistrering (Svetsceller)  
  
  

NR 

Aktivitetsbeskrivning Vem 
Varaktighe

t 

1 Förberedelser (Yttre ställ)   Ingår ej i ställtid 

1.1 
Hämta tolkar och instyrning för verktyg och 
presscylinder i svetsrum 

1.2 Hämta fixtur och gripfingrar i svetsrum 

1.3 Smörj pelarställ 

1.4 Hämta riggvagn 

1.5 Ta fram nytt material 
operatör 

1 00:00:00 

2 Starta omställning 
operatör 

1 

2.1 Stämpla in omställning, ny order 
operatör 

1 

2.2 Ta bort färdig pall 
operatör 

1 00:02:00 

3 Byte av Kalibreringsverktyg  
operatör 

1 
00:10:00

(00:12:00)

4 Byte av Hämtaläge och Gripfingrar 
operatör 

1 
00:05:00

(00:17:00)

5 Skakbana 
operatör 

1 
00:05:00

(00:22:00)

6 Robot: Elektrodtest och positioner 
operatör 

1 
00:20:00

(00:42:00)

  Summa Riggning 00:42:00
7 Test/optimering 

7.1 Stämpla in test/optimering 

7.2 Provsvetsa 
operatör 

1 
00:20:00

(00:62:00)

  Summa Test/optimering 00:20:00
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2: Ritningsunderlag för placeringsfixtur för produktion av rörböjar med en yttre 
diameter på 33.7mm och en väggtjocklek 1.6mm.
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