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Sammanfattning 
Detta examensarbete utfördes med syftet att undersöka om och hur materialhanteringen 

vid en kallsåg för stålstänger kunde automatiseras. Detta för att hantera en ökad 

efterfråga och säkerställa att de kvalitetskrav som ställs blir uppfyllda. Kvalitetskrav 

avser här att kvarvarande grader som uppstår på stängerna vid kapning ska vara 

borttagna och att stängerna ska uppfylla specificerade längdtoleranser. 

  

I arbetet genomfördes inledningsvis en datainsamling och nulägesanalys av processen 

där problemområden identifierades och en kravspecifikation formulerades. Utifrån 

dessa genererades sedan flera lösningsförslag. De framställda lösningsförslagen 

utvärderades och utgjorde sedan en grund för vidareutveckling av automationslösningar. 

Under vidareutvecklingen användes en robot simuleringsmjukvara för att simulera och 

utvärdera koncept. Till dessa koncept framställdes tillhörande konstruktioner, 

simuleringsmodeller och kostnadsuppskattningar. 

  

Arbetet resulterade i två koncept för automation baserade på ett användande av 

industrirobotar. Det koncept som bedömdes som mest lämpat för uppgiften bygger på 

en implementering av en ABB IRB 1600 industrirobot med ett magnetiskt gripverktyg, 

en fristående station för avgradning av stänger samt en mätanordning för att kontrollera 

att toleranskrav uppfylls. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en bakgrund till rapportens arbete och det problemområde som 

arbetet behandlar. Därefter beskrivs arbetets syfte och tillhörande frågeställningar, 

arbetets avgränsningar och slutligen presenteras rapportens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
I en allt mer globaliserad marknad ställs högre krav på företag att hålla 

tillverkningskostnader låga i alla led och att tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter 

framställda tillförlitligt enligt specifikation och inom utlovad leveranstid. Utöver de 

marknadsmässiga utmaningarna som företag ställs inför finns det även andra områden 

där restriktioner, däribland miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter, utökas och blir mer 

omfattande (Nof 2009). Dessa utmaningar och faktorer utgör tillsammans några av de 

vanligaste bakomliggande motiven till varför tillverkningsföretag väljer att utforska hur 

processer inom verksamheten kan automatiseras. 

 

Siciliano och Khatib (2016) menar att industriell robotik har  en viktig roll  för företag 

att kunna hålla en konkurrenskraftig position mot övriga på marknaden. Att industriell 

robotik är ett populärt alternativ för att förbättra produktionen är något som också 

återspeglas i den av International Federation of Robotics (IFR 2016a) redovisade 

statistik som visar på en kraftigt växande trend vad gäller köp och implementering av 

industrirobotar. 

 

1.2 Problembeskrivning 
Marknaden för tillverkande industrier blir allt mer globaliserad. Detta innebär också att 

många produkters tillverkningskedjor i högre utsträckning fördelas på flera olika aktörer 

där varje aktör utför en begränsad mängd av arbetet i kedjan. Detta ställer dock höga 

krav på flödet inom och mellan aktörerna. Uppstår problem, exempelvis förseningar 

eller kvalitetsbrister, tidigt i tillverkningskedjan får detta konsekvenser för efterföljande 

delar i tillverkningskedjan.  

 

Den process som studeras i detta arbete, som utgörs av en station för kapning av 

stålstänger, ingår i en sådan större kedja av processer och leverantörer. Processen är i 

dag semiautomatiserad, där delar av arbetet utförs genom manuellt arbete. Företaget 

som äger processen söker svar på frågan om de manuella inslagen i processen kan 

minskas och om processens utgående produktkvalitet kan förbättras genom automation 

med industrirobotik. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete har sin grund i de faktorer som beskrivs i rapportens bakgrund 

och problembeskrivning, det vill säga att undersöka hur ett tillverkande företag genom 

automation kan säkerställa att de krav som ställs av företagets kunder uppfylls. 

Slutmålet för att uppfylla detta syfte är att ta fram ett eller flera förslag på förbättringar 

av en befintlig station för kallsågning. 
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Utifrån det mål och syfte som beskrivs ovan har ett antal frågeställningar formulerats. 

Avsikten är att under arbetets gång besvara dessa frågeställningar och därigenom uppnå 

arbetets mål. Frågeställningarna har formulerats enligt följande: 

 

I) Hur kan identifierade problemområden i processen förbättras utifrån ett 

produktivitet- och kvalitetsperspektiv genom automation? 

 

II) Vilka ekonomiska investeringskostnader skulle eventuella förbättringsåtgärder 

ge upphov till? 

 

1.4 Avgränsningar 
Detta arbete kommer uteslutande att behandla automation genom sexaxliga 

industrirobotar. Den faktiska implementeringen av ett förslag är inte inbegripet i detta 

arbete. Likaså kommer ingen robot/PLC-programmering göras. Mjukvaran ABB 

Robotstudio kommer användas för simulering. I händelse av att ett förslag innehåller en 

robot från en annan leverantör än ABB kommer en likvärdig modell användas i den 

mån det är möjligt. Bedömningen för vilken säkerhetsutrustning som kan komma att 

krävas för att uppfylla lagkrav kommer baseras på generella riktlinjer. Vidare kommer 

förslagens investeringskostnader att utgå från uppskattningar. 

 

1.5 Disposition 
Rapportens disposition består av nio huvudkapitel med tillhörande innehåll-, figur- och 

tabellförteckning i rapportens början. Varje kapitel inleds med en kort 

kapitelbeskrivning. Detta kapitel utgör rapportens första och inledande kapitel och 

syftar till att föra läsaren in i rapportens ämne och bakgrund. Därefter beskriver kapitel 

2 den metod som används för att besvara inledningens frågeställningar.  

 

Rapportens huvudtext inleds med arbetets teoretiska underlag i kapitel 3. I kapitel 4 

återfinns resultatet från den genomförda nulägesanalysen. Kapitel 5 och 6 innehåller 

arbetets huvudsakliga resultat i form generering och utveckling av koncept. Kapitel 7 

inrymmer analys av genererade koncept. Därefter följer en diskussion av arbetet och 

dess resultat i kapitel 8. 

 

Rapporten avslutas med rapportens slutsatser i kapitel 9, följt av en referenslista och 

bilagor.
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2 Metod 
Kapitlet innehåller en övergripande beskrivning av den metodik som används för 

arbetsprocessen. Vidare beskrivs arbetets datainsamling, generering och analys av 

koncept och slutligen arbetets planering. 

 

2.1 Koppling mellan metod och frågeställningar 
Kopplingen mellan detta kapitels beskrivna metoder och frågeställningar illustreras i 

Figur 1. Metodens relevans beskrivs i respektive underkapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Förstudie 
För att kunna definiera och precisera de problem som berörs av arbetets frågeställningar 

kommer en inledande förstudie att genomföras. Genom möten med handledare och 

studiebesök på den för arbetet aktuella fabriken ska data insamlas för att bilda en 

ingående förståelse för verksamheten och processens nuvarande utformning. Förstudien 

ska resultera i och presenteras som en nulägesanalys. Utifrån denna nulägesanalys ska 

en kravspecifikation formuleras för att ge en tydlig och övergripande bild av de krav 

som måste tas i beaktande inför arbetets konceptgenerering. 

 

2.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie kommer genomföras och användas som underlaget för arbetets 

teoretiska förankring. Utöver tidigare förskansade kunskaper i ämnet, kommer även 

externa källor att utnyttjas. Dessa externa källor kommer i första hand bestå av det 

utbud som tillhandahålls för studenter via Uppsala Universitetsbibliotek, där för ämnet 

relevant litteratur och artiklar kommer sökas. Kontakt med utomstående parter kommer 

likaså att upprättas för rådfrågning. Dessa parter kan komma att innefatta företag och 

leverantörer inom automation- och robotikbranschen och andra sakkunniga inom ämnet. 

 

En betydande del av den informationsinsamling som inte resulterar i rapportens 

teoretiska kapitel kommer röra studier av den simuleringsmiljö som kommer användas 

under konceptgenereringsfasen. Denna insamling kommer främst ske genom manualer 

och det studiematerial som har gjorts tillgängligt via Högskolan i Skövde. 

 

Frågeställning 1: 
Hur kan identifierade problemområden i 
processen förbättras utifrån ett produktivitet- 
och kvalitetsperspektiv genom automation? 

- Förstudie 

- Litteraturstudie 

- Modellering och simulering 

- Konceptgenerering 

Frågeställning 2: 
Vilka ekonomiska investeringskostnader skulle 
eventuella förbättringsåtgärder ge upphov till? 
 

- Litteraturstudie 

- Konceptanalys 

Figur 1: Koppling mellan metod och frågeställningar. 
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2.4 Datainsamling 
Den data som förstudien bygger på kommer att insamlas genom flera metoder. 

Huvudparten kommer baseras på de studiebesök som kommer genomföras på plats i 

fabriken. Den data som insamlas här kommer bestå av egna observationer, mätningar 

och fotodokumentation. Vidare kommer data insamlas i form av samtal och 

semistrukturerade intervjuer med tekniskt ansvarig personal och eventuella operatörer 

på plats. Vid behov av kompletterande uppgifter kommer kommunikation att 

upprätthållas via telefon och e-post. 

 

2.5 Konceptgenerering 
Ulrich och Eppinger (2001) beskriver hur en konceptgenerering inleds med ett antal 

olika behov och specifikationer för att därefter utmynna i ett antal konceptförslag. Den 

femstegsmetod som författarna beskriver är den konceptgenereringsmetod som används 

som ram för detta arbetes konceptgenerering. De två första stegen innebär en 

identifiering och nedbrytning av arbetets huvudproblem, varpå externa eftersökningar 

av information utförs. I detta arbete motsvaras dessa steg av innehållet i arbetets för- 

och litteraturstudie. 

 

Därefter inleds den så kallade ”interna eftersökningen” för att generera lösningsförslag 

till de identifierade problemområdena i nulägesanalysen. Denna fas kommer till stor del 

utgöras av brainstorming-metoden för att utnyttja gruppens egen kunskap och kreativitet 

och därigenom skapa ett uppslag med potentiella lösningsförslag. Val av 

automationstyp kommer inledningsvis bedömas för att därefter gå vidare till specifika 

delproblem. De resulterande lösningsförslagen för de identifierade delproblemen 

kommer sedan bedömas och poängsättas utifrån relevanta parametrar för lösningen. 

Även enklare grafiska modelleringar och simuleringar kan komma att användas för att 

ge en uppfattning om huruvida en lösning är relevant eller ej. 

 

Under efterföljande steg kommer ett eller flera koncept vidareutvecklas utifrån 

lösningsförslag som tagits fram. I detta skede kommer lösningsförslagen förfinas och 

definieras i färdiga koncept med simuleringar, ritningar för eventuella komponenter och 

kostnadsförslag.  

 

2.6 Modellering och simulering 
3D CAD-modeller för sådant som maskiner, gripverktyg och fixturer kommer 

modelleras i SolidWorks (Dassault Systèmes 2017). Då rapportförfattarna är väl 

bevandrade i denna mjukvara kommer tidiga layoutförslag att modelleras i SolidWorks 

för att ge en uppfattning om placeringar och dimensioner.  

 

De resulterande CAD-modeller som genereras i SolidWorks kommer därefter 

importeras och vidareutvecklas i RobotStudio. RobotStudio är en mjukvara som har 

utvecklats av ABB:s för simulering och programmering av ABB:s industrirobotar (ABB 

2017b). Genom att utnyttja de robotbibliotek som ABB tillhandahåller kommer 

modeller av faktiska robotar importeras och tillhörande rörelsebanor och operationer att 

programmeras. Vidare kommer logiska scheman och signalhantering utvecklas till så 
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kallade ”Smart Components”. Dessa kommer skapas med syftet att göra övriga objekt, 

utöver roboten, involverade och simuleringsbara i den eller de framtagna 

konceptsimuleringarna. 

 

Syftet med att simulera koncepten i RobotStudio är att kunna utvärdera olika layouter, 

robotar och verktyg. Därigenom kan ett underlag ges för vad som är möjligt att 

genomföra vad gäller utrymme, cykeltider, hastigheter och liknande relevanta 

parametrar. 

 

2.7 Konceptanalys 
De genererade konceptförslagen kommer att analyseras utifrån kriterier baserade på den 

kravspecifikation som framställs i nulägesanalysen. Utöver dessa krav kommer även en 

jämförelse av genererade koncept utföras där koncepten jämförs utifrån flexibilitet, 

komplexitet, tillförlitlighet och kostnad. 
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3 Teori 
Följande kapitel innehåller den teoretiska bakgrund som krävs för att besvara arbetets 

syfte och frågeställningar.  

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att kunna besvara arbetets första frågeställning krävs en förståelse för hur 

automation och dess relaterande teknik kan användas för att utforma 

automationslösningar. Teorin har en indirekt koppling till arbetets andra frågeställning 

då resultaten från frågeställning 1 påverkar hur frågeställning 2 besvaras. Figur 2 

illustrerar förhållandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Metallsågning 
Den såg som används för att kapa de ingående stängerna till önskad längd är en typ av 

cirkelsåg som ofta kallas ”kallsåg”. Namnets ursprung kommer från det faktum att 

ingen aktiv kylning används i processen då dessa inte genererar lika höga 

temperaturnivåer som till exempel en friktionssåg (Bralla 2007). 

 

3.2.1 Grader 

Vid bearbetning av metall med kallsågning bildas en så kallad ”grad”, vilket är en 

mindre utstickande kant som är ett resultat av den förskjutning av material som det 

sågade objektet genomgår. Grader är ofta ett oönskat inslag vid denna typ av 

bearbetning och behöver därför avlägsnas efteråt. Bralla (2007) beskriver ett flertal 

metoder för att genomföra en sådan avgradning. Exempel på dessa är elektrokemisk 

avgradning, termisk avgradning, avgradning med ultraljud och olika typer av 

högtrycksavgradningar. En annan, mindre tekniskt avancerat, metod är mekanisk 

avgradning. Detta kan ske med handhållna eller robotanslutna verktyg, men kan även 

ske med sorts borstskiva på en elektrisk motor. 

 

3.3 Industriautomation 
Maskiner har länge använts för att ersätta manuellt arbete och det var redan på 1800-

talet som en av de första maskinerna, som i någon mening kan anses vara 

programmerbar, uppfanns – ”Jacquardvävstolen” av Joseph-Marie Jacquard. Den teknik 

som används här var dock primitiv i jämförelse med den utveckling som skedde under 

Frågeställning 1: 
Hur kan identifierade problemområden i 
processen förbättras utifrån ett produktivitet- 
och kvalitetsperspektiv genom automation? 

- Metallsågning 
- Industriautomation 
- Industrirobotar 
- Programmering 

Frågeställning 2: 
Vilka ekonomiska investeringskostnader skulle 
eventuella förbättringsåtgärder ge upphov till? 
 

- Gripdon 
- Sensorer 
- Säkerhet 
- PLC 

Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och teori. 
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1960- och 70-talet när de tidiga datorerna började utnyttjas för att styra maskinerna. Det 

var först då som industrirobotarna började ta den form de har i dag. I takt med att 

datorer (och dess underliggande teknik) blivit kraftfullare, har även industrirobotiken 

utvecklats (Groover 2001). 

 

I dag används industrirobotar i hög utsträckning inom ett flertal olika industrier. IFR 

(2016a) beräknar att i slutet av 2015 fanns det 1.6 miljoner industrirobotar i bruk 

världen över, en summa som bedöms fortsätta växa markant de kommande åren (IFR 

2016b). 

 

3.3.1 Stel automation 

Stel automation förknippas med specialbyggda maskiner som endast klarar små 

förändringar vad gäller produktvariation. Produktvariation avser här generellt sett en 

variation i produktens utformning, dimension, vikt, geometri och liknande egenskaper. 

Stel automation anses lönsamt vid stora tillverkningsvolymer av samma produkt 

(Hultman 2016). 

   

3.3.2 Flexibel automation 

Flexibel automation kan anpassas till rimliga förändringar i produktionens variation. 

Flexibel automation förknippas vanligtvis med mer generella robotar, såsom 

industrirobotar. Jämfört med stel automation kan dessa anpassas för nya uppgifter, 

exempelvis genom olika typer av robotverktyg. Flexibel automation är mer lönsamt vid 

mindre serier med rimlig variation (Hultman 2016). 

 

3.4 Industrirobotar 
Begreppen ”industrirobot” och ”robot” används i denna rapport synonymt och utgår 

från definitionen i standarden ISO 8373:2012, författat av International Organization for 

Standardization (ISO) (2012). En industrirobot enligt denna standarden består av en 

manipulator och ett styrsystem, och definieras som följande: ”Automatiskt styrd, 

omprogrammerbar, universell manipulator, som är programmerbar i minst tre axlar och 

som kan vara antingen fast monterad eller mobil för användning i industriell 

automatisering”. Manipulator avser det som normalt ses som själva roboten, som består 

av en manipulatorarm som positionerar en manipulatorhandled. Denna handled 

orienterar sedan verktyget. Den specifika typ av robot som kommer användas i detta 

arbete är en sexaxlig länkarmsrobot.  nedan illustrerar hur denna typen av robots sex 

axlar är positionerade. 
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Figur 3: Positionering av en sexaxlig industrirobots axlar. 

 

3.5 Programmering av industrirobotar 
Programmeringen av moderna industrirobotar skiljs vanligtvis utifrån online- och 

offline-programmering. Distinktionen däremellan handlar inte så mycket om vilken typ 

av språk som används av robotsystemet, utan snarare om hur robotens kod produceras. 

 

3.5.1 Online 

Online-programmering innebär att programmeringen utförs direkt, med det fysiska 

robotsystemet. Genom att förflytta robotens axlar och verktyg till olika positioner, ofta 

med hjälp av någon form av handhållet verktyg eller platta (till exempel. ABB:s 

FlexPendant (ABB 2012), kan kod för position och andra tänkbara instruktioner sedan 

sparas i ett program. En fördel med denna metod är att du som operatör direkt kan se 

hur roboten agerar när dess program exekveras.  

 

3.5.2 Offline och simuleringar 

Offline-programmering innebär att program för roboten kan utformas på en dator. 

Fördelarna med denna metod är många. Vid projektering av robotceller, som i det här 

arbetet, kan således en hel robotcell byggas upp och programmeras långt innan 

robotsystemet är upphandlat. När väl ett system sedan är implementerat finns det inget 

behov av att stoppa produktion för eventuell optimering och omprogrammering då ny 

kod kan överföras och användas direkt. 

 

I dag finns en rad olika programmering- och simuleringsmiljöer där komplexa 

robotceller kan byggas upp, simuleras och programmeras, helt utan tillgång till den 

fysiska roboten och cellen. Utöver fristående programvaror, så som V-REP (Coppelia 

Robotics 2017), RobotDK (2017) och Visual Components (Smashing Robotics 2016), 

tillhandahåller många av de större robottillverkarna sina egna miljöer. Exempel på dessa 
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är KUKA.Sim (KUKA 2017) för KUKA, ROBOGUIDE (Fanuc 2017) för Fanuc och 

ABB RobotStudio (ABB 2017b) för ABB:s robotar.  

 

3.5.3 Koordinatsystem 

Vid programmering och simulering av industrirobotar används vanligtvis ett flertal 

typer av definierade kartesiska koordinatsystem. Exempel på de mest grundläggande 

koordinatsystemen är bas-, värld- och verktygskoordinatsystemet. Bassystemets origo är 

alltid placerat i robotens bas (Figur 4) medan världssystemet, som beskriver rummet 

koordinater, kan placeras var som helst i rummet. Verktygskoordinatsystemet, eller 

”TCP coordinate system” (där TCP står för ”Tool Center Point”) som det även kallas, 

beskriver ett system definierat utifrån robotens verktyg, till exempel ett svetsverktygs 

svetspunkt eller ett gripverktygs gripområde (Figur 5). Genom att definiera olika 

koordinatsystem på detta sätt kan målpunkter placeras i världskoordinatssystemet. I 

stället för att programmera varje individuell axel för sig kan roboten genom dess 

mjukvara instrueras att vrida sina axlar på så sätt att dess verktygs koordinatsystem 

linjerar med dessa målpunkter. 

 

3.6 Gripdon 
Ett gripdon eller verktyg som det även benämns är det som monteras på 

industrirobotens handled. En analogi kan här göras mellan den mänskliga handen och 

robotens gripdon. Den mänskliga handen är ett av de organ som tillåter mänsklig 

manipulation av objekt, vilket i industrirobotikens värld motsvaras av dess gripdon. 

Robotens gripdon är vanligtvis det enda som är i direkt kontakt med det föremål som 

manipuleras (Monkman, Hesse, Steinmann & Schunk 2007). 

 

Ett gripdon för en industrirobot utmärker sig ofta av att det är designat för att kunna 

utföra en specifik uppgift och klarar sällan mer än det den är designad för. För att en 

robot ska kunna utföra flera olika uppgifter används verktygsväxlare där roboten kan 

växla mellan olika verktyg eller en adapterplatta på robotens handled med plats för ett 

eller fler gripdon samtidigt (Bolmsjö 2006). Ett gripdon kan konstrueras på olika vis 

och nedan följer de vanligast förekommande typerna av gripdon för industrirobotar.  

 

Figur 4: Baskoordinatsystemet. Figur 5: Verktygssystemet. 
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3.6.1 Mekaniska 

Mekaniska gripdon greppar objekt genom mekanisk rörelse. En vanligt förekommande 

design är med två eller tre gripfingrar men antalet fingrar och dess utseende är oftast 

helt uppgiftsspecifika och skiljer sig åt. Normalt består mekaniska gripdon av två till 

fyra gripfingrar som rör sig synkroniserat för att gripa och fixera objekt. Att få 

gripdonets fingrar att röra på sig och greppa objekt kan utföras på olika sätt (Monkman 

et al. 2007). 

 

Det vanligaste drivenheterna för mekaniska gripdon är av typerna länktyp, kugghjul, 

kuggstång, kamtyp och skruvtyp. Mekaniska gripdon och deras drivenheter är vanligen 

drivna med hjälp av pneumatik, hydraulik, solenoider (magnetism) eller drivna med 

elektriska motorer (Bolmsjö 2006). Den ofta komplicerade konstruktionen hos 

mekaniska gripdon vägs upp av deras driftsäkerhet, förmåga att tillhandahålla gripkraft 

(ofta justerbar) och att anpassas till hanteringsuppgiften (Monkman et al. 2007). 

Gripfingrarna är något som designas specifikt för den uppgift som ska utföras och är 

sällan några standardiserade komponenter. Utan tillverkarna tillhandahåller råmaterialet 

för fingrarna med färdiga fästpunkter på gripdonet och sedan designar företaget eller 

kunden själv fingrarna efter önskemål (Schunk u.å.). 

 

3.6.2 Vakuum 

Vakuumgripdon använder sig av sugkoppar i gummi som utnyttjar ett undertryck och på 

så vis kan de vidhäfta mot objekt. Vanliga användningsområden är där objekt med släta 

ytor förekommer, exempelvis glass- eller plastskivor. Sugkopparna är ansluta till ett 

system väldigt likt ett tryckluftssystem, men istället för en kompressor är de ansluta till 

en vakuumpump. På så vis är gripdonet aktivt när vakuumet är aktiverat och passivt när 

vakuumet är inaktiverat. Beroende på tillämpning kan designen på sugkoppen skilja 

men principen är densamma (Bolmsjö 2006). 

 

3.6.3 Magnetiska 

Likt vakuum kan magnetisk vidhäftning vara både passiv och aktiv. En simpel 

permanentmagnet kan användas för att lyfta ferritiska objekt. För att ha möjligheten att 

kunna släppa objektet används olika mekaniska funktioner för att möjliggöra detta, ett 

exempel är att rikta om det magnetiska flödet i magneten (Monkman et al. 2007).  

 

Förutom permanentmagneter kan elektromagnetism användas. En elektromagnet alstrar 

ett magnetfält och därför krävs det att objektet som ska hanteras är ferritiskt 

(magnetiskt) för att magneten ska kunna vidhäfta. I vissa fall används en kombination 

av en elektromagnet och en permanentmagnet. Permanentmagneten griper tag i objektet 

och för att sedan släppa objektet alstrar elektromagneten ett magnetfält som 

neutraliserar permanentmagnetens kraft. På samma vis, men omvänt, kan lyftkraften 

förstärkas genom att byta tecken på strömmen och på så vis jobbar magneterna ihop 

(Bolmsjö 2006).  

 

Fördelar med elektromagneter är att de är kompakta och innehar inga rörliga delar, 

relativt oberoende av hanteringsobjektets storlek och gravitationscenter och de är 

användbara till många olika storlekar och utseende hos hanteringsobjektet. En nackdel 
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är att den kräver konstant strömförsörjning för att bibehålla sitt magnetfält (Monkman et 

al. 2007). 

 

En sista variant är den elektropermanent magneten. Den är i grund och botten en vanlig 

permanentmagnet men med hjälp av en elektrisk strömpuls kan magneten aktiveras och 

avaktiveras. Detta resulterar i en användarvänlig och energieffektiv magnet som inte 

kräver konstant energiförsörjning vid aktivering och vidhäftning (Knaian 2010). 

 

3.6.4 Flexibla gripdon 

Flexibla gripdon har flera flexibla gripfingrar som på flera sätt kan liknas med 

människans fingrar. Dessa gripdon är utformade för att användas där komplexa detaljer 

av varierande storlek skall hanteras (Bolmsjö 2006). Dessa universella 

multifingergripdon är fortfarande under utvecklingsfasen och är mest konceptuella idéer 

som inte används i någon större utsträckning inom industrin (Monkman et al. 2007). 

 

3.6.5 Att välja rätt gripdon för sin process 

Vid val av gripdon för sin applikation  finns det ett antal parametrar som bör tas i 

beaktande. Först och främst undersöks vilken typ av process roboten ska arbeta med. 

Vidare kan urvalet av gripdon begränsas ytterligare utifrån vilken objektvikt som 

roboten ska kunna hantera. En annan parameter är cykeltiden, den bestämmer nämligen 

vilken acceleration som krävs för att roboten ska hinna med att utföra sin uppgift. Med 

ett tungt gripdon leder en hög acceleration till ett högt rörelsemoment som i sin tur kan 

påverka robotens leder negativt och leda till slitage och till slut ett eventuellt haveri. Där 

roboten ska hantera föremål snabbt men som är relativt lätta är det bra att försöka hålla 

vikten nere så gott det går på gripdonet (Robotiq 2017). 

 

En annan viktig punkt är att se över vilken precision som behövs för processen. En del 

monteringsprocesser för små komponenter på kretskort behöver väldigt hög 

noggrannhet medans andra processer som att flytta lådor till pallar inte alls ställer lika 

höga krav på noggrannheten hos verktyget. Ytterligare en viktig komponent i 

urvalsprocessen är arbetsmiljön för roboten. Miljön där en robot ska arbeta kan ofta se 

väldigt olika ut och kan ha väldigt stor påverkan på olika gripdon. Miljön kan vara 

extremt skitig och det kan ibland vara väldigt höga temperaturer som leder till att 

gripdonet tar skada. Val av gripdon kan påverkas även av krav på sterilitet och renhet. 

Ett exempel är  applikationer inom livsmedelsindustrin, där hydralikgripdon är 

förbjudna på grund av risken för oljeläckage (Robotiq 2017). 

 

3.6.6 Ekvationer för lyftkraft 

Nedan följer de formler som används för beräkning av lyftkraft hos mekaniska och 

magnetiska gripdon. Dessa är förenklade fall med ett vertikalt lyft rakt uppåt. Alla andra 

krafter försummas. Säkerhetsfaktorer och friktionskoefficienter återges i Tabell 1 

respektive Tabell 2. 
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Tabell 1: Beskrivning av olika säkerhetsfaktorer (Parker Pneumatik 2017). 

Säkerhetsfaktor, So Användningstyp 

2 Normal användning. 

3 Rörelse i flera riktningar (långsam acceleration och 

inbromsning). 

4 Stötar, snabb acceleration och inbromsning. 

 

Tabell 2: Friktionskoefficienter för olika material (Parker Pneumatik 2017). 

Material 

(arbetsstycke) 

Material (gripfinger) Friktionskoefficient, μ 

Stål Stål 0,25 

Stål Aluminium 0,35 

Stål Plast 0,50 

 

För att beräkna den gripkraft som krävs för ett mekaniskt gripdon måste kraften F [N] 

som påverkar gripbackarna i ett vertikalt led beräknas. Detta kan göras med ekvation 

3.1, 

 

𝐹 = 𝑚 (𝑔 + 𝑎)     (3.1) 

 

där m [kg] är massan hos objektet som lyfts, g [m/s2] är tyngdacceleration och a [m/s2] 

är den vertikala accelerationen som uppstår vid lyftet. Gripkraften som krävs kan då, i 

ett förenklat scenario, beräknas enligt  

 

𝐹𝑠 = 𝐹𝑠1 + 𝐹𝑠2 =  
𝐹

𝜇
 × 𝑆𝑜   (3.2) 

 

där μ är friktionskoefficienten och So säkerhetsfaktorn. Figur 6 illustrerar en 

principskiss över de krafter som involverade. 

  

 

Figur 6: Kraften som påverkar det mekaniska gripdonet vid vertikalt lyft. 
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För att beräkna den magnetiska lyftkraft som krävs för magnetverktyget i vertikal led 

används  

 

                𝐹 = 𝑚 (𝑔 + 𝑎)  × 𝑆𝑜    (3.3) 

 

där m är massan för lyftobjektet [kg], a accelerationen som uppstår vid lyftet (m/s2), g 

tyngdaccelerationen (m/s2) och So säkerhetsfaktorn. Figur 7 illustrerar en förenklad 

skiss över de krafter som är involverade. 

 

 

Figur 7: Kraften som påverkar magnetgripdonet vid vertikalt lyft. 

3.7 Sensorer 
För att en robot ska kunna mäta avstånd till ett föremål eller mäta längden på ett objekt 

finns ett flertal tillvägagångs sätt, detta beroende på hur processen ser ut där roboten ska 

utföra mätningen och vilken noggrannhet som efterfrågas. En vanlig metod inom 

industrin är att använda olika typer av sensorer. 

 

3.7.1 Induktiva sensorer 

En induktiv sensor nyttjar en LC-oscillator, bestående av en induktor (L) och en 

kondensator (C), som dämpas av mätobjektet. Oscillatorn alstrar ett elektromagnetiskt 

fält. När ett metalliskt mätobjekt förs in i detta fält hämmas svängningarna på 

oscillatorn. Tas sedan mätobjektet bort ur fältet kan oscillatorn svänga med full 

amplitud. Skillnaden i amplitud tolkas elektroniskt till en utsignal och ger ett svar på 

huruvida ett objektet är inom sensors mätområde eller inte (Bolmsjö, 2006).  

 

3.7.2 Kapacitiva sensorer 

Dessa sensorer arbetar på liknande vis som induktiva sensorer men istället för en LC-

oscillator nyttjas en RC-oscillator. Fördelen med kapacitiva sensorer är att de kan 

användas för alla typer av material, exempelvis trä, papper och glas (Bolmsjö 2006). 

 

3.7.3 Triangulerande lasersensorer 

Sensorn skickar ut en laserstråle som sedan reflekteras på mätobjektet och en reflektion 

tas emot snett från ytan och fokuseras i sensorn. Reflektionens vinkel kan sedan 

utnyttjas för att beräkna avståndet till mätobjektet. Dessa sensorer kan generellt 

användas för mätning av objekt bestående av de flesta material, men kan få problem 

med material som är allt för reflektiva eller som förvränger reflektionen (exempelvis 
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genomskinlig plast) Vidare är det viktigt att de optiska sensorerna hålls rena för att 

undvika felmätningar.(Bolmsjö 2006). 

 

3.7.4 Konfokala sensorer 

Dessa sensorer består utav en kontrollenhet som är ansluten via optisk fiberkabel till en 

sensor med vitt ljus. Ljus sänds ut via ett antal linser i sensorn och skapar ett 

polykromatiskt ljus. Kontrollenheten kan sedan mäta avståndet mellan sensorn och 

mätobjektet beroende på den kromatiska avvikelsen. Varje våglängd har ett tilldelat 

avstånd och på så vis kan avståndet till mätobjektet fastställas. Fördelen med denna 

sensor är att mätningar kan utföras utan de problem som diffusa och reflektiva material 

kan ge upphov till (Micro-Epsilon 2017). 

 

3.7.5 Magnet-induktiva sensorer 

Dessa sensorer kombinerar fördelarna med induktiva sensorer och magnetiska sensorer. 

Kombinationen ger upphov till ett större mätområde. Dessa används som ett alternativ 

till induktiva sensorer inom automation (Micro-Epsilon 2017). 

 

3.8 Säkerhet 
Maskindirektivet 2006/42/EG av den 17 maj 2006 är det direktiv från EU som styr vilka 

säkerhetskrav som ställs på tillverkare av maskiner (och därigenom även 

industrirobotar) som tillverkas inom EU. Maskiner som uppfyller dessa krav märks med 

en så kallad ”CE-märkning”, vilket också innebär att dessa maskiner kan användas och 

säljas fritt inom EU. Det är upp till varje medlemsland att besluta hur kraven i detta 

direktiv ska uppnås, vilket i Sverige verkställs genom arbetsmiljölagen 2008:3 (AFS 

2008:3). 

 

Maskindirektivet är relevant att ha i åtanke för att arbetet i denna rapports då det även 

styr hur implementering och bruk av maskiner ska utformas utifrån en säkerhetsaspekt. 

För att uppnå lagkraven som ställs vid uppbyggnad av en robotcell följs generellt sett 

flertal olika ISO-standarder. EN ISO 10218–1 och EN ISO 10218–2 är två av dessa 

standarder, som används för att säkerställa att kraven på roboten respektive robotens 

cell och styrsystem uppfylls (ABB 2017c). 

 

3.8.1 Säkerhetsutrustning 

För att uppnå den säkerhetsnivå som krävs i och runt en robotcell används olika typer av 

utrustning och anordningar. 

 

Produktionsstopp 

När produktionsstoppet aktiveras så stoppas robotsystemet på ett kontrollerat vis så att 

en återstart kan ske utan problem. Därför är produktionsstoppet uppkopplat mot 

robotens styrsystem (Bolmsjö 2006). 

 

Skyddstopp 

Vid aktiverat skyddsstopp  stannas robotsystemet säkert med möjlighet till enkel 

återstart av systemet. Därför krävs det att all kraft är avstängd till alla rörelseaxlar och 
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andra rörliga enheter i systemet. För att göra detta möjligt krävs bromsar på alla 

rörelseaxlar och att det finns sensorer som håller koll på rörelseaxlarnas positioner 

(Bolmsjö 2006). 

 

Nödstopp 

Nödstopp innebär att all kraft till alla enheter som utför någon form av rörelse i 

processen bryts. Detta stopp ska vara helt säkert och endast användas vid 

nödsituationer. Om möjligt ska det vara utformat så att enkel återstart kan ske och att de 

finns dokumentation om detta (Bolmsjö 2006). 

 

Staket och avskärmningsskydd 

Det som staket främst används till är att förhindra att obehöriga träder in i cellen under 

drift. Ett alternativ till staket är ljusbommar. Det som gör staket bättre i vissa avseenden 

är att det kan placeras närmre roboten så länge staketet är tillräckligt högt (Bolmsjö 

2006).  

 

Treläges hålldon 

När en operatör ska beträda arbetsområdet för roboten eller om flera personer ska vistas 

i cellen samtidigt, exempelvis under programmering, kan ett trelägeshålldon användas. 

Principen bakom dessa är att de är uppkopplade mot cellens säkerhetssystem. Hållaren 

har operatören i sin hand och hållarens knapp ska hållas i sitt mellersta läge. Trycks 

knappen in för mycket eller att den släpps  skickas en signal till systemet och roboten 

stoppas (Bolmsjö 2006). 

 

Dörrar 

När staket används för att skärma av en robotcell behövs ofta dörrar eller grindar för att 

ta sig in i cellen. Vid användning av grindar nyttjas nyckelbrytare som bryter upp en 

förregling som ger en stoppsignal till produktionssystemet. Om operatören använder sig 

av ett hålldon är det möjligt att beträda arbetsområdet (Bolmsjö 2006). 

 

Ljusridåer/ljusbommar 

Dessa kan som tidigare nämnt användas istället för staket och dörrar. Skillnaden mellan 

den är att ljusbommar används oftast för att skärma av större områden för att förhindra 

tillträde. Ljusridåer används mer där inpassage skall ske, som en dörr, eller för att 

skärma av mindre områden. En nackdel med ljusbommar/ljusridåer är att de måste 

placeras längre från arbetsområdet än om säkerhetsstaket används, detta för att ta 

hänsyn till hur långt en person kan nå in innan ljuset bryts (Bolmsjö 2006). 

 

Givare/brytare 

Givare och brytare används för att övervaka och säkerhetsställa att en maskin eller robot 

stannar när en grind eller lucka öppnas. Givarna är ihopkopplade med ett säkerhetsrelä 

som sköter övervakningen. Givare och brytare finns som beröringsfria och olika typer 

av säkerhetslås (ABB Jokab Safety 2014). 
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Kontaktmattor och klämlister 

Kontaktmattor används oftast där det är svårt att skärma av och skydda på annat vis. Ett 

vanligt användningsområde är inom robotens arbetsområde. Mattan är känslig för tryck 

och känner på så vis om någon står inom mattans område (Bolmsjö 2006). Klämlister 

fungerar på liknande vis och används som skydd mot klämskador vid till exempel 

rörliga maskindelar och portar (ABB Jokab Safety 2014). 

 

Mekaniska stopp 

I fall där roboten endast ska arbeta i ett mindre område kan robotens första axel 

begränsas till ett visst antal grader så att den bara kan röra sig inom det området. Detta 

görs med mekaniska stopp som monteras på robotens fot där den första axeln på roboten 

roterar. Genom att göra detta kan cellens yta minskas då skyddsstaket och ljusbommar 

kan monteras närmre roboten (ABB 2017a). 

 

Säkerhetsreläer och säkerhetsmoduler  

Dessa reläer övervakar systemet och förhindrar att systemet går att starta om något är 

fel. Reläerna har kortslutningsövervakade ingångar och dubbla stoppkretsar som 

kontrolleras vid varje stopp som sker. En jämförelse kan göras med en bil med två 

separata bromssystem. Även om ett av bromssystemen går sönder kan bilen stanna 

säkert. I reläet finns ytterligare en funktion som gör de möjligt att starta processen om 

båda kretsarna är hela (ABB Jokab Safety 2014). 

 

3.8.2 Standarder och principer för säkerhetsarbete 

Att utforma en robotcell som följer de direktiv och standarder som beskrivs i kapitel 0 

är ett komplext arbete. Bedömningen för vilken och hur säkerhetsutrustning 

implementeras i denna rapports arbete kommer därför utgå från förenklade riktlinjer och 

uppskattningar. Detta i huvudsak för att ge en uppfattning om vilka kostnader som kan 

tänkas uppstå till följd av den säkerhetsutrustning som kan komma att behövas. En 

sådan riktlinje är enligt EN 349 att skyddsstaket som innesluter en robotcell ska placeras 

med ett avstånd på minst 0.5 meter från den punkt som den rörliga maskindelen med sin 

last når som längst (ABB Jokab Safety 2014). 

 

När det gäller installationen av skyddsstopp är det viktigt att se till att 

återställningsknapparna placeras utanför robotens arbetsområde för att minimera risken 

för personskador. På så vis är operatören tvingad att ta sig ut ur robotens arbetsområde 

för att starta processen igen efter att skyddsstoppet blivit aktiverat. Vidare är det viktigt 

att tänka på översikten i cellen så att operatören har god översikt över hela processen. 

Detta för att underlätta programmering, verifiering, kontroll och justering av program. 

Därför kan det vara av fördel att redan under projekteringsstadiet ta hänsyn till detta 

genom att antingen ha speciella observationsplatser i cellen där operatören kan övervaka 

processen utan att behöva beträda området. Där detta inte går på grund utav platsbrist 

eller liknande kan cellen förses med kameror på lämpliga positioner för att på så vis 

möjliggöra för operatören att övervaka viktiga moment (Bolmsjö 2006). 
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3.9 PLC 
En ”Programmable Logic Controller” (PLC) beskriver Bolton (2009) som ett 

mikroprocessorbaserat kontrollsystem som används för att styra samt koppla samman 

maskiner och sensorer. Genom att lagra och utfärda programmerbara instruktioner i 

form av olika logiska villkor, räknare och tidshållningsfunktioner kan en PLC tolka in- 

och utgående signaler och bestämma hur en eller flera maskiner interagerar med 

varandra. Ett enkelt exempel skulle kunna vara ”Om sensor A aktiveras ska maskin B 

startas efter 2 sekunder och robot C ska köra program D”. Fördelen med att använda ett 

PLC-system för att styra en hel cell är att framtida förändringar av cellen underlättas. 

Jämfört med att låta en robots styrsystem hantera en hel cells, där omprogrammering 

kan kräva specialkunskaper för den specifika roboten, kan en PLC lätt programmeras av 

alla med kunskaper om PLC:er. 

 

Det som skiljer en PLC från en traditionell dator är framför allt ett PLC-system är 

utformat för att arbeta i industriella miljöer och ska därför tåla ett visst mått av 

exempelvis vibrationer, temperaturer och fuktnivåer. (Bolton 2009). De är även 

utformade för att kunna hantera stora mängder av in- och utsignaler och detta med en 

låg tidsfördröjning (Bolmsjö 2006).



18 

 

4 Nulägesanalys 
Kapitlet innehåller en kort presentation av företaget och dess verksamhet. Därpå 

beskrivs empirin som insamlats för att besvara arbetets frågeställningar. 

 

4.1 Datainsamling 
Den data som utgör grunden för denna nulägesanalys insamlades under två olika 

studiebesök hos företaget. Det första besöket skedde den 10/1 och det senare besöket 

4/4. Det första besöket varade i två timmar, där en genomgång av produktionen hölls av 

företagets handledare och den produktionstekniska chefen. Även handledare från 

Robotdalen var närvarande vid detta besök. Där presenterades de moment i processen 

som av företaget ansågs vara problematiska. De uttryckte även egna önskemål 

bekräftande arbetet. Det genomfördes därefter en rundvandring ute i produktionen för 

att studera processen närmare. 

 

Under det andra besöket som varade i en timme var målsättningen att insamla mer, 

specificerade data. Mötet hölls med den handledare och den produktionstekniska chefen 

hos företaget där processen studerades ytterligare och specifika mått insamlades som 

behövdes inför den kommande simuleringen i arbetet.  

 

Kompletterande information och data som ej fanns tillgängliga vid besök erhölls av den 

produktionstekniska chefen senare via e-post. 

 

4.2 Företaget 
Anva Tubes & Components Eskilstuna är en del av koncernen Anva Industries. Tubes 

& Components verksamhet består bland annat av att tillhandahålla kapade stänger av 

stål till verkstads-, gruv- och fordonsindustrin. Som en del i detta arbete har företaget ett 

flertal datorstyrda kallsågar där manuell eller enkel mekanisk plundring av sågat 

material sker. På grund av drastiskt ökade volymer vill fabriken i Eskilstuna i stället 

undersöka möjligheten för automation av denna process. 

 

Detta examensarbete är förmedlat via Robotdalen i Västerås. Robotdalen arbetar med 

utveckling och implementering av nya idéer inom automation och robotik, i första hand 

med verksamheter och företag som rör industri, service och vård. Som en del i detta 

arbete verkar de även som en knytpunkt för att koppla samman dessa 

verksamhetsområden med universitet. 

 

4.3 Nuvarande process 
Den process som studeras i detta arbete utgörs av en station för kapning av stålstänger. 

Stationens mittpunkt består av en datorstyrd kallsåg. Processen inleds med att 

kallsågens matningsbord lastas med ett antal längre stålstänger. Denna lastning sker 

medelst en gaffeltruck opererad av en anställd. Utifrån de lastade stängernas diameter 

väljs sedan den programsekvens i sågens mjukvara som motsvarar de färdigkapade 

stängernas önskade längd. Vid programstart matar sågen fram en av matningsbordets 
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stänger för kapning. För varje ny, ingående stång som matas från matningsbordet utförs 

en renkapning före och efter. Mellan dessa renkapningar kapas de stänger som ämnas 

levereras till kunder. Dessa färdigkapade stänger glider längs en ränna mot en halv euro-

pall med två pallkragar. När pallen är fylld byter en operatör ut denna mot en ny pall 

med hjälp av en gaffeltruck. Processens steg upprepas till dess att den aktuella batchen 

är färdig. Figur 8 illustrerar denna förenkling av processens flöde. 

 

 

 
Figur 8: Flödesschema över den nuvarande processen. 

 

4.3.1 Kallsågen 

Maskinen som används för kapning av stängerna är en Everising P-100C (2017) med 

kapacitet för att kapa rundstänger på 15 - 100 mm. Matningsbordet har i 

originalutförande en storlek på 1200 * 5200 mm, men har byggts om och utökats av 

företaget för att medge lastning av mer material. Maskinen är en så kallad “kallsåg”, 

vilket innebär att ingen aktiv kylning används vid kapningen. 

 

Vid kapningen av stängerna slits klingan. De volymer som företaget har medför att ett 

byte av klingan måste ske dagligen. Detta byte utförs av en operatör via serviceluckan 

på den vänstra sidan av maskinfronten (Figur 9). Till vänster framifrån sett så har finns 

en utmatning för bortforsling av spån från kallsågen. Detta restmaterial samlas upp i en 

mindre container intill utmatet (Figur 10). 
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Figur 9: Fronten av maskinen med förklarande text. 

 

 
Figur 10: Behållare för spån från kallsågen. 
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4.3.2 Ingående material och maskinmatning 

Det ingående materialet till sågen består av stänger med längd på cirka sex meter. 

Beroende på ändamål är stängerna antingen varmvalsade eller kalldragna. I de flesta fall 

är stängerna obehandlade och lagerhålls utomhus. Stängerna levereras till företaget 

ihopbuntade med stålband. Stängerna som ska köras för den aktuella batchen lastas på 

maskinens matningsbord med truck och stålbanden lossas (Figur 11).  

 

 
Figur 11: Matningsbord, sett bakifrån samt snett framifrån. 

 

4.3.3 Kapning och grader 

Efter lastning av ingående stänger väljs ett program för den aktuella batchens längd och 

diameter i maskinens mjukvara. Maskinen matar automatiskt fram en stång från 

matningsbordet fram till sågklingan. Sågen fixerar stången på vardera sida om klingan 

för att stabilisera stången vid kapning. Programmet inleder med att utföra en renkapning 

utifrån en bestämd längd. Den renkapade biten sorteras ut med en automatisk ränna som 

styr ner restbiten till en behållare för restmaterial (Figur 12). Innan maskinen börjar 

kapa upp det ingående materialet ställer maskinen om rännan för att leda de kapade 

stängerna ner på en halvpall med två pallkragar. De kapade stängerna faller ner på 

halvpallen då det inte finns något krav på en strukturerad ordning bland stängerna. 

Sågen kapar sedan så många färdiga stänger som möjligt utifrån det ingående materials 

längd. Den sista restbiten sorteras likt den renkapade biten till behållaren för 

restmaterial. Cykeln börjar därefter om från början och körs till batchen är klar. 

 

Vid sågning uppstår grader på materialet (Figur 13). Graderna sitter förhållandevis löst 

på den kapade stången och många av dem faller av när stången glider längs rännan vid 

sorteringen till halvpall, men det förekommer att graden antingen förblir på den kapade 

stången eller faller av vid kontakt med övriga stänger på halvpallen (Figur 14). 

Företaget har tidigare laborerat med olika lösningar för avlägsna dessa, men i dagsläget 

görs ingen aktiv åtgärd för att avlägsna graderna från stängerna. Stängerna ska levereras 

fria från grader, enligt krav från kund. 
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Figur 12: Närbild på den automatiska rännan i de två lägena. 

 
Figur 13: Närbild på grad som uppstår vid kapning. 

 

4.3.4 Utgående material 

Dimensionerna på de färdigkapade stängerna som i dagsläget produceras presenteras i 

Tabell 3. 
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Tabell 3: Stänger som produceras i dagsläget. 

# Typ Diameter [mm] Längd [mm] Toleranser [mm] Antal per halvpall 

1 Kalldragen 31,5 184 +0,5/-0 400 

2 Varmvalsad 48 241,5 +0,5/-0 125 

3 Varmvalsad 52 239,5 +0,5/-0 100 

4 Varmvalsad 52 253 +0,5/-0 100 

5 Varmvalsad 55 229 +0,5/-0 100 

6 Varmvalsad 55 239 +0,5/-0 100 

7 Varmvalsad 62 229 +0,5/-0 90 

8 Varmvalsad 62 234 +0,5/-0 90 

 

 

 
Figur 14: Färdigkapade stänger på halvpall innan leverans. 

 

Utifrån de uppgifter som har lämnats från företaget vid besök uppgår i dagsläget den 

tyngsta färdigkapade stången till sex kg. Det finns önskemål om att kunna hantera upp 

till 10 kg i framtiden. 

 

4.3.5 Cykeltid 

Beroende på längd och diameter på stängerna varierar kapningstiden. Den lägsta tiden 

uppstår vid kapningen av de stänger som har den minsta diametern, d.v.s. stång #1 i 

Tabell 3, med diameter 31,5 mm och längden 184 mm. För denna stång har en 

kapningstid på sex sekunder uppmätts. 

 

4.3.6 Materialhantering efter kapning 

Halvpallen för de färdigkapade stängerna förflyttas och byts manuellt ut mot en ny, tom 

pall. Detta arbete utförs av en operatör med hjälp av en truck. Detta innebär att en 

operatör hela tiden måste finnas tillgänglig för byte när en halvpall är full, vilket ger 

upphov till ett uppehåll i produktionen när detta byte sker då maskinen stoppas under 
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tiden. Samma förfarande gäller behållaren för restmaterial samt containern för sågspån 

från kallsågen som måste tömmas regelbundet. 

 

I dagsläget utförs kontrollmätningen av stängernas toleranser manuellt av en operatör. 

Operatören använder sig av ett skjutmått och plockar manuellt upp stänger ur halvpallen 

för att kontrollmäta. 

 

4.4 Kravspecifikation 
De krav som har framkommit under nulägesanalysen har sammanfattats i följande 

punkter: 

 

 Robot/gripdon ska kunna hantera stänger med en vikt på minst 6 kg för att klara 

av samtliga stänger som inbegrips i processen, med en önskan om att i framtiden 

kunna hantera stänger upp till 10 kg. 

 Gripdonet ska kunna hantera stänger med diametrar från 31,5 mm till 62 mm 

och längder från 184 mm till 253 mm. 

 Roboten ska kunna förflytta en stång från sågen till pallen på minst 6 s. 

 Grader ska avlägsnas någonstans mellan sågning och palletering. 

 Behållaren för spill- och renkapningsbitar ska kunna förflyttas manuellt med 

truck eller palldragare ur cellen för tömning. 

 Serviceluckan på kallsågen ska kunna öppnas och vara lättåtkomlig för byte av 

sågklinga. 

 Fyllda pallar ska automatiskt bytas mot nya, tomma pallar. 

 Uppfyllnad av stängernas toleranskrav ska kontrolleras.  
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5 Konceptgenerering 
I detta kapitel presenteras de idéer och lösningsförslag som har genererats. Dessa 

ligger i sin tur till grund för vidareutvecklingen av koncept i nästföljande kapitlet. 

 

5.1 Arbetsgång 
Den tidiga konceptgenereringsfasen delades upp tre segment. Inledningsvis undersöktes 

vilken typ av automation som var lämpligast för processen. Därefter togs olika lösningar 

fram för processens ingående delmoment. Avslutningsvis framställdes olika 

konfigurationer och layoutförslag utifrån de för delmomenten framtagna 

lösningsförslagen. Figur 15 illustrerar konceptgenereringens förlopp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Val av automationstyp 
Genom brainstorming och studier av hur liknande processer kan automatiseras blev det 

tydligt att valet av automationstyp (flexibel kontra stel automation) skulle få stora 

konsekvenser för hur delmomentenslösningar kan utformas. Därför ansågs det viktigt att 

tidigt i konceptgenereringen besluta vilken typ av automation som var lämpligast för 

processen. Rapportens teoretiska kapitel beskriver vilka karaktärsdrag som vanligtvis 

kännetecknar processer där stela respektive flexibla automationslösningar är bäst 

lämpade. De centrala parametrarna är i huvudsak produktionshastighet och 

produktflexibilitet, och utgör därför grunden för bedömningen. 

 

Den första parametern, produktionshastighet, når sitt absolut max vid sågning av de 

stänger som har den minsta dimensionen. Cykeltiden för denna är uppmätt till cirka sex 

sekunder och utgör därför det basvärde för vad ett lösningsförslag, oavsett 

automationstyp, måste klara. 

 

Vad gäller produktflexibiliteten varierar inte produkterna i avseende på typ eller form. 

Den materialvariation (varmvalsad respektive kalldragen) som förekommer innebär inte 

heller några konsekvenser för hur en automationslösning utformas. Däremot finns en 

förhållandevis hög grad av variation vad gäller längder och diametrar, där diametern 

kan ha en variation på nästintill 50% och längden kan variera mellan 184 och 253 mm.  

 

Med dessa parametrar bedöms en programmerbar industrirobot som bäst lämpad för att 

lösa arbetets uppgift jämfört med en stel automationslösning. Detta baseras i huvudsak 

på två argument, som har sin grund denna rapports teoretiska ramverk (avsnitt 3.3). Det 

första som talar för en robotlösning är framför allt den förhållandevis höga 

produktvariation som förekommer i processen. Det ligger i en robotlösnings natur att 

 

 Val av 
automationstyp 

Lösningsförslag 
för delmoment 
 

Konfigurering och 
layoutförslag 

KONCEPTGENERERING 

Figur 15: Tidsaxel för konceptgenereringsfasen. 
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den lämnar mer utrymme vad gäller produktflexibilitet och att möjligheten att enkelt 

förändra, optimera och utöka processen. Den förhållandevis korta cykeltid som 

förekommer vid kapning, särskilt vid de mindre dimensionerna, skulle kunna vara ett 

skäl att ändå överväga en stel automationslösning men dessa cykeltider anses ändå vara 

inom spannet för vad en modern industrirobot klarar av. 

 

5.3 Lösningsförslag för delmoment 
När väl beslutet att använda en industrirobot var taget inleddes arbetet med att 

undersöka hur de individuella delmomenten kunde lösas. Dessa delmoment inbegriper i 

huvudsak plundring från såg och materialhantering, avlägsnande av grad, 

toleranskontroll samt matning av pallar. Arbetet lades upp i denna ordning då 

utformningen av lösningsförslag för dessa delmoment innebär vissa konsekvenser för 

layout och vilka typer av industrirobotar som kan tänkas vara aktuella. Förslagen 

framkom genom brainstorming och utgörs av möjliga idéer för att lösa problemen, utan 

att för den sakens skull vara allt för låsta och specifika. 

 

Potentiella delmomentslösningarna bedömdes och tilldelades ett värde mellan 1-5 

utifrån relevanta egenskaper, där 5 representerar högsta uppfyllnadsnivå. Resultatet av 

dessa bedömningar låg till grund för vilka lösningsförslag som valdes att inkluderas i 

vidareutveckling av koncept. 

 

5.3.1 Avlägsnande av grad 

I detta avsnitt presenteras tänkbara lösningar, och jämförelser därav, för avlägsnande av 

de grader som uppstår vid kapning av stänger. 

 

Förslag 1: Påbyggnad av såg (stelt verktyg) 

Det första förslaget går ut på att den befintliga sågens stångutmatning modifieras för att 

avgradning av stången ska ske innan materialhanteringen av roboten påbörjas. Detta 

sker genom att ett stelt avgradningsverktyg placeras vid sågens utmat för kapade 

stänger. Detta placeras på ett sådant sätt att när en stång har kapats, och sågen matar på 

mer material för kapning, skjuts den kapade stången framåt mot detta verktyg och 

graden avlägsnas. 

 

Förslag 2: Påbyggnad av såg (maskinverktyg) 

Samma tillvägagångssätt som förslag 1, men med någon form av maskinavgradning 

implementeras i stället för det stela verktyget. 

 

Förslag 3: Verktygsavslagning 

Genom att ha avgradningen i åtanke skulle ett gripverktyg kunna designas för att utföra 

avgradningen direkt med robotens gripverktyg. Tanken är då att verktyget avlägsnar 

graden under tiden som stången kapas och fortfarande är fixerad i sågen och därefter 

griper tag och förflyttar stången till pall. 
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Förslag 4: Maskinslip 

Med en fristående slipmaskin med en roterande stålborste speciellt avsedd för 

avgradning av stångprofiler, förflyttar robotarmen stången till den fristående 

avgradningsstationen och för stångens grad mot den roterande stålborsten. 

 

Förslag 5: Dubbelverktyg 

Robotens adapterplatta utformas som en fixtur med två separata verktyg. Det första 

verktygen är någon form av gripdon. Det andra verktyget är ett mindre rotationsverktyg 

som står för avgradningen. Likt förslag 3 utförs operationen under tiden som kapningen 

sker och stången är fixerad. Därefter används gripverktyget för att förflytta stången till 

pall. 

 

 Förslagsjämförelse 

I Tabell 4 nedan presenteras en poängsatt bedömning av förslagen. Poäng markerade 

med asterisk kommenteras ytterligare i Tabell 5. 

 
Tabell 4: Poängsättning av lösningsförslag för avgradning.  

 Förslag 1 

(stel 

påbyggnad) 

Förslag 2 

(maskinell 

påbyggnad) 

Förslag 3 

(verktygs- 

avlägsning) 

Förslag 4 

(maskin- 

slip) 

Förslag 5 

(dubbel- 

verktyg) 

Simplicitet 4 2 4 4 3 

Tillförlitlighet 2* 4 3* 4 4 

Implementering 3 1* 4 5 2* 

Yteffektivitet 5 4 5 3* 5 

Flexibilitet 1* 3 4 5 4 

Kostnadseffektivitet 3 3 5* 3 2* 

Poängsummering 18 17 25 24 20 

 

Tabell 5: Kommentarer till poängsättning av lösningsförslag för avgradning. 

Förslag 1 

(stel påbyggnad) 

 

Svårt att säkerställa att avgradning har utförts. Riskerar att bli en allt 

för stel lösning. 

Förslag 2 

(maskinell 

påbyggnad) 

 

Kan bli svårt att genomföra modifikationen då utrymmet där den 

genomförs är litet. 

Förslag 3 

(verktygsavlägsning) 

 

Tillförlitligheten uppskattas, ty bedömning är svår utan tester. God 

kostnadseffektivitet då gripdon oavsett kommer krävas. 

Förslag 4 

(maskinslip) 

 

Kräver ytterligare golvyta vid sidan av maskin/robot. 

Förslag 5 

(dubbelverktyg) 
Stort verktyg, risk att arbetsutrymmet är för litet vid sågen. Risk för 

tungt verktyg, kan kräva mer robotkapacitet 
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5.3.2 Toleranskontroll 

I följande avsnitt presenteras lösningsförslag på hur toleranskontroller av kapade stänger 

kan utföras. Därefter följer en jämförelse av dessa förslag. 

 

Förslag 1: Mätstation (mätur) 

Förslaget bygger på en fristående mätstation där stången som ska kontrolleras blir 

placerade av roboten i en fixtur. Stången förs fram med hjälp av någon form av 

elektriskt/pneumatiskt driven förare mot ett mätur. 

 

Förslag 2: Mätstation (laserfixtur) 

Roboten placerar stången i någon form av fixtur som säkert positionerar stången i en 

"upprät" position. Därefter riktas en triangulerande mätlaser mot stången avståndet kan 

beräknas och därigenom ges stångens längd. 

 

Förslag 3: Mätstation (två mätlasrar) 

Här placeras stången horisontellt mellan två lasrar där roboten håller i stången under 

hela mätningen. Stången placeras så att vardera ända är riktad mot varsin laserenhet. 

 

Förslagsjämförelse 

I Tabell 6 presenteras en bedömning av förslagen. Poäng motiveras där utförligare 

förklaring anses nödvändig. 

 
Tabell 6: Bedömning av förslag för toleranskontroll. 

 Förslag 1 

(mätur) 

Förslag 2 

(laserfixtur) 

Förslag 3 

(två mätlasrar) 

Simplicitet 3 4 4 

Tillförlitlighet 5 5 5 

Implementering 4 4 4 

Yteffektivitet 3 3 3 

Flexibilitet 3 4 5 

Kostnads-effektivitet 3 4 3 

Poängsummering 21 24 24 

 

5.3.3 Verktyg 

Nedan redovisas förslag på gripdon till roboten som kan användas för 

materialhantering, följt av en poängsatt jämförelse av gripdonen. 

 

Förslag 1: Vakuumgripdon 

Ett gripdon med ett antal sugkoppar. För att tillåta vidhäftning mellan verktyg och stång 

behöver sugkopparna angripa längs med stångens längd. Anledningen till att 

sugkopparna anses behöva angripa längs med stångens längd, istället för stångens 

cirkulära yta, är att den momentkraft som skulle uppstå bedöms vara för hög. Detta 

tillåts genom att en rull- eller glidbana utformas vid sågens utmatning.  
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Förslag 2: Magnetiskt gripdon 

Magnetiskt gripdon. Antingen ett klassiskt elektromagnetiskt eller någon form av 

permanentmagnetiskt verktyg. Samma tillvägagångssätt som i förslag 1 används för att 

tillåta vidhäftning. 

 

Förslag 3: Mekaniskt gripdon 

Ett mekaniskt gripdon med två eller fler fingrar, med en pneumatisk. Griper tag om 

stången direkt vid sågens utmatning. 

 

Förslagsjämförelse 

I Tabell 7 presenteras en bedömning av förslagen. Poäng motiveras där utförligare 

förklaring anses nödvändig i Tabell 8. 

 

Tabell 7: Bedömning av förslag för verktyg. 

 Förslag 1 

(vakuum) 

Förslag 2 

(magnetiskt) 

Förslag 3 

(mekaniskt) 

Simplicitet 3* 3* 3* 

Precision 1 3 5 

Implementering 2* 4 3* 

Flexibilitet 3 4* 3 

Kostnadseffektivitet 4 4 3 

Poängsummering 13 18 17 

 
Tabell 8: Kommentarer till poängsättning av verktygsförslag. 

Förslag 1 

(vakuum) 

Banan ökar komplexiteten. Kräver en kompressor. 

Förslag 2 

(magnetiskt) 

Banan ökar komplexiteten. Inte geometriskt beroende (skulle 

exempelvis kunna hantera fyrkantstänger). 

Förslag 3 

(mekaniskt) 

Kan komma att kräva mycket optimering för direktgripning ur sågen. 

Kräver kompressor. Kan få problem vid låga cykeltider. 

 

 

5.3.4 Hantering av pallar 

Av de lösningsförslag för automatiskt pallutbyte som övervägdes bedömdes bara ett 

alternativ som realistiskt – ett genom cellen löpande rullband för pallar (benämns 

”pallband” hädanefter). Magasinerad pallmatning eller någon form av roterande 

pallkarusell diskuterades, men båda dessa anses erbjuda en allt för låg pallkapacitet. 

Magasinerat pallmatningssystem blir problematiskt då varje halvpall ska vara utrustade 

med två tillhörande pallkragar. Likaså ansågs en roterande karusell med plats för fyra 

tompallar ge upphov till onödigt mycket upptagande av golvytan och skulle även den 

innebära en låg pallkapacitet. Det finns ingen definierad gräns för hur många pallar som 

ett system måste kunna hantera, men för att processen ska kunna operera med minimalt 

mänskligt ingripande bör systemet åtminstone kunna hantera sex pallar. 
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5.4 Layouter 
I detta underkapitel presenteras de tidiga layouter som skissades och modellerades för 

att ge en uppfattning om vilken räckvidd som skulle komma att behövas vid valet av 

robot och hur cellens övriga komponenter skulle kunna placeras. Dessa layouter är 

utformade utefter de lösningsförslag som har tagits fram under 

konceptgenereringsfasens två tidigare segment (avsnitt 5.2, ”Val av automationstyp” 

och avsnitt 5.3, ”Lösningsförslag för delmoment”).  

 

5.4.1 Layout 1 

I denna layout utforskades en upphöjd positionering av en IRB 2600 på ett bågstativ 

med en lutande infästning. Anledningen till detta var att försöka öka räckvidden samt att 

få en placering som tillät en kort distans mellan platsen för utgående material från sågen 

och tompallarna. Pallbanan utformades för att två pallar samtidigt skulle kunna vara 

tillgängliga och därigenom tillåta en snabb övergång till en ny pall när den första blivit 

fylld. Layouten byggde på att ett ännu odefinierat mekaniskt gripdon skulle plocka en 

kapad stång direkt från sågen och slå av graden i samband med detta. Det fanns i denna 

layout ännu inget förslag på hur kontrollen av toleranser skulle genomföras. En 

modellering av layouten visas i Figur 16. 

 

 
Figur 16: Modellerat förslag av layout 1. 

 

5.4.2 Layout 2 

I layout 2 (Figur 17) användes samma grundläggande utformning och materialhantering 

som i layout 1, med skillnaden att robot istället för bågstativet placerades ett enklare, 

lutande stativ på sidan av sågens utmatning. Den robot som användes var i det här fallet 

en IRB 4400. 
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Figur 17: Modellerat förslag av layout 2. 

 

5.4.3 Layout 3 

Denna layout beskriver en lösning där  de två sidogående pallbanorna är borttagna till 

fördel för en enkel, genomgående pallbana (Figur 18). Denna layout lämnar mer 

utrymme för åtkomst av sågen samt för implementering av en eventuell anordning för 

toleranskontroll. Stativ, plundringsmetod och avsaknad av toleranskontroll är dock 

fortfarande samma som i föregående layout. 

 

 
Figur 18: Modellerat förslag av layout 3. 
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5.4.4 Layout 4 

Det fjärde och sista layoutförslaget formades utifrån en idé om att använda ett 

magnetiskt gripdon. För att lyfta den kapade stången modellerades en glidränna med 

vinklade hjul varifrån verktyget hämtar upp den kapade stången. För att kunna 

genomföra en avgradning placerades en slipmaskinsstation med stålborste vid sidan av 

glidrännan. Även ett första utkast på en laserbaserad mätstation placerades i cellen. Se 

Figur 19 för en modellering av förslaget. 

 

 
Figur 19: Modellerat förslag av layout 4. 
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6 Koncept 
De lösningsförslag och layouter som valdes ut som utgångspunkt från 

konceptgenereringsfasen resulterade i två olika koncept som byggdes upp och 

simulerades i RobotStudio, komplett med rörelsebanor och logik för signalhantering 

mellan cellernas olika maskiner och system. 

 

6.1 Vidareutveckling av koncept 
Utifrån det material som konceptgenereringsfasen (kapitel 5) resulterade i inleddes 

vidareutvecklingen med lösningsförslagen. De två första layoutförslagen i avsnitt 5.4 

valdes bort då dessas utformning bedömes som mer komplex än de två senare förslagen, 

utan att tillföra något värde för slutkoncepten. Med layoutförslag 3 och 4 som grund, 

kombinerades, anpassades och förfinades därefter de delmomentslösningar som 

bedömts och tilldelats de högsta poängen i det femte kapitlets analys. Resultatet av 

arbetet blev två koncept som presenteras i detta kapitel. 

 

6.2 Koncept 1 
I koncept 1 utnyttjas en ABB IRB 2600–20/1,65 med en mekanisk gripfingerlösning, 

där robotens gripdon används för att avlägsna stångens grad i direkt anslutning till 

plundringen (förslag 3: verktygsavslagning, avsnitt 5.3.1, i kombination med förslag 3: 

mekaniskt gripdon, avsnitt 5.3.3). Toleranskontroll utförs med en triangulerande 

laserenhet monterad på ett stativ med en tillhörande positioneringsfixtur för stången 

(förslag 2: laserfixtur, avsnitt 5.3.2). Layouten är baserad på Layout 3 i avsnitt 5.4. 

Figur 20 visar en översiktsbild av koncept 1. 

 

 
Figur 20: Översiktsbild av koncept 1. 

 

6.2.1 Beräkningar 

Kraften som påverkar gripdonet vid ett lyft rakt upp med en acceleration på 5 m/s2 av en 

stång på 6 kg redovisas nedan. Kraften är beräknad med formel 3.1 
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𝐹 = 532.8 𝑁 

 

Gripkraften som behövs för att lyfta samma stång som ovan, 6 kg, är beräknat med 

formel 3.2. Här används en säkerhetsfaktor på 4 och en friktionskoefficient på 0,25. 

 

𝐹𝑠 = 1420.8 𝑁 

 

6.2.2 Verktyg 

Utifrån ovan utförda beräkningarna valdes en Schunk PGN-plus 200–1, som är ett 

tvåfingrigt parallellgripdon med en pneumatisk drivning. Relevanta tekniska data för 

detta verktyg presenteras i Tabell 9. Då gripdonet är pneumatiskt drivet krävs en 

kompressor eller tryckluftsanläggning. Kostnader och drift för detta tas dock inte i 

hänsyn i konceptet. 

 
Tabell 9: Teknisk data för PGN-plus 200–1 och gripfingrar. 

Slaglängd per finger 25 mm 

Gripkraft 2.7 kN 

Vikt, gripdon 5.4 kg 

Vikt, gripfingrar (uppskattad) 4 kg 

Totalvikt 9.4 kg 

Rekommenderad hanteringsvikt 13.5 kg 

Stäng- och öppningstid 0.35 s 

Repeternoggrannhet 0.02 mm 

 

Till detta gripdon konstruerades tillhörande fingrar i CAD, vilka är utformade för att 

kunna hantera stänger med diametrar mellan 31 mm och 62 mm. Figur 21 visar dessa 

fingrar infästa på gripdonet. Den asymmetriska designen med ”hona” och ”hane” fyller 

flera funktioner. Hanens funktion är dels att kunna avlägsna en grad vid rotation av 

verktyget (se kapitel 6.2.3 nedan), dels att positionera stänger i honans grepp. Honans 

två vinkelräta säten är till för att positionera stänger i greppet både i ett horisontellt 

grepp och ett vertikalt grepp. Orsaken till detta är för att gripdonet ska kunna greppa och 

förflytta en stång från både sågen och från mätstationen (se kapitel 6.2.5). Gripdonet 

kan med dessa fingrar greppa stänger med diameter 18–67.5 mm i både lägen. Se bilaga 

1 och 2 för detaljritningar. Med detta gripdon, inklusive adapterplatta mot robotens 

handled, monterat uppgår robotens ursprungliga räckvidd med ytterligare 23 cm. 
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Figur 21: Fingrar infästa på gripdon 

6.2.3 Avgradning 

Avgradning sker genom att sågen först signalerar genom PLC-systemet att en stång har 

kapats. Medan sågens klämfunktion fortfarande är aktiverad efter att sågklingan har gått 

igenom, positioneras verktyget 180° vinkelrätt mot golvets plan och går in mot den 

nyligen kapade och fastklämda stången. Gripdonets fingrar dras därefter ihop tillräckligt 

mycket för tillåta hanen att kan komma åt graden men inte tillräckligt mycket för att 

gripa stången, varpå verktyget roteras 180° för att på så sätt ”slå” bort graden. Figur 22 

och Figur 23 illustrerar stegen. 

 

 

Figur 22: Verktygets orientering före rotation. Figur 23: Verktygets orientering efter rotation. 
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6.2.4 Robot 

ABB IRB 2600 valdes för detta koncept då modellen erbjuder den räckvidd och 

hanteringsvikt som verktygsvalet kräver. Tabell 10 visar ett urval av modellens 

egenskaper. 

 
Tabell 10: Specifikationer för konceptets robot. 

Modellbeteckning ABB IRB 2600–20/1,65 

Hanteringsvikt 20 kg 

Räckvidd 1,65 m 

 

6.2.5 Toleranskontroll 

För att kontrollera att kapade stänger håller sig inom utsatta toleranser använder detta 

koncept en triangulerande lasermodul av typen ILD 1420 från Micro-Epsilon.   

Produktdata för denna sensor redovisas i Tabell 11.  

 
Tabell 11: Produktdata för lasermodul. 

Modellbeteckning ILD1420-500 

Mätområde 100–600 mm 

Mätfrekvens 4 kHz 

Repeternoggrannhet 20–40 μm 

 

För att möjliggöra en säker positionering av stången som ska mätas har en enklare fixtur 

med ett V-format urtag och en 45 gradig lutning utformats. Figur 24 illustrerar 

utförandet. 

 
Figur 24: Illustration av mätfixtur. 

Till denna fixtur används ett stativ för infästning av laserenhet. Med laserenhetens 

placering i detta stativ kan enheten mäta stänger med längden 184 mm till 599 mm. Den 

maximala mätstorleken begränsas dock av att robotarmen och verktyget ska kunna 

placera stången i fixturen. Med detta i hänsyn uppskattas mätstationens kapacitet till 

stånglängderna 184 mm till 321 mm. Efter upphämtning och avgradning av stången 

förflyttas den genom att placeras enligt Figur 25. 
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Figur 25: Inplacering av stång för mätning. 

Fixturen har utformats för att roboten efter kontrollmätningen ska förflytta den 

uppmätta stången till pall med ett sidogrepp genom det mindre honspåret på verktygets 

fingrar. Detta för att även de längsta stängerna ska vara möjliga att ta upp i ett säkert 

grepp. Figur 26 illustrerar förfarandet. 

 

 
Figur 26: Avhämtning av kontrollerad stång. 

Om en mätning skulle visa att en stång är utanför toleransområdet signaleras detta till 

systemets PLC och processen stoppas. Förslagsvis går ett då ett larm i form av en lampa 

eller ljudsignal. 

 

6.2.6 Pallbana 

Pallbanan i detta koncept är sju meter lång och löper rakt genom cellen. Vid infarten till 

cellen lastas sex tomma pallar med kragar på innan programstart. Dessa fyller upp 
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sträckan mellan infarten fram till robotens arbetsområde där pallar fylls med stänger. Då 

pallbanan är lika lång mot utfarten kan cellen fylla samtliga pallar utan att intervention 

krävs av en operatör. När samtliga pallar är fyllda med stänger lastar operatören av 

pallarna från banan vid pallbanans utfart. 

 

6.2.7 Layout 

Figur 27 visar en översiktsbild av layouten där cellens komponenter är placerade utifrån 

robotens arbetsområde. 

 

 
Figur 27: Layout av koncept 1. 

6.2.8 Säkerhet 

Det ingående komponenterna för säkerheten i cellen har tagits fram i samråd med ABB 

Jokab Safety. De komponenter som ingår är listade nedan. 

 

 Uppskattningsvis 17m Quick-Guard nätstängsel för innesluta cellen. 

 Två Quick-Guard säkerhetsdörrar med Knox säkerhetslås. 

 Två Extended Orion, ljusbommar, vid öppningarna för transportbanden 

 T- eller X-mute, detta för att kunna mata pallbanan baklänges vid fel i cellen etc. 

 Smile 41 nödstopp, inkl. funktioner för säkerhetstopp/uppstart. En placerad vid 

varje dörr. 

 Smile, enkel nödstopp. En placerad vid på- respektive avlastning av pallar. 

 En Pluto, säkerhets PLC. För övervakning av all säkerhet i cellen. 

 Ett JSHD4, tre-läges hålldon för säker vistelse i cellen under 

körning/programmering 
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 För robotens första axel spärras arbetsområdet med ett mekaniskt stopp. 

 

6.2.9 Simulering 

Vid en uppbyggnad av konceptet i RobotStudio simulerades konceptets process. 

Simuleringen visar att layouten är genomförbar med hänsyn till stångvikter, den valda 

robotens räckvidd och att de axelkonfigurationer som krävs för konceptet är möjliga. 

Detta utan kollisioner mellan verktyg och såg samt mellan verktyg och mätstation. 

 

I den genomförda simuleringen användes följande definierade grundvillkor: 

 Stängerna är av den minsta dimensionen, med längden 184 mm och diameter 

31,5 mm. 

 6 sekunder användes för kapningstid. 

 De ingående, långa stängerna resulterar i 32 färdigkapade, 184 mm långa 

stänger. 

 Kontrollmätning utförs på den första kapade stången och därefter på var 10:e 

stång. 

 

Med dessa grundvillkor visar simuleringen att roboten hinner förflytta stänger från 

sågens utmatning till en tom pall på mindre än 6 sekunder och uppfyller således detta 

krav. Förflyttningen till kontrollstationen och efterföljande förflyttning till pall tar ca 6,5 

sekunder, vilket innebär en fördröjning på 0,5 sekunder som kommer ackumuleras för 

varje kontrollmätning som utförs under cykeln. Detta trots att en förhållandevis hög 

hastighet på robotens rörelsebana används (1,5 m/s på icke-precisionskänsliga moment). 

Tabell 12 beskriver simuleringens arbetsgång i en förenklad stegform. 

  



40 

 

Tabell 12: Konceptet och simuleringens arbetsgång i förenklad stegform. 

Steg Operation 

1 Sågens matningsbord lastas med ingående material och robot. 

2 Körprogram för aktuell stångtyp exekveras på såg. 

3 Ingående stång matas till såg. 

4 Renkapning utförs, rest glider längs sågens ränna till restbehållare. 

5 Roboten positionerar gripdon i öppet läge framför sågens utmatning. 

6 Signal ut från såg att kapning har påbörjats. 

7 Roboten för fram gripdonet så det omgärdar utstickande del av stången. 

8 Gripdonet kontraheras till avgradningsläge. 

9 Gripdonet roteras 180°. 

10 Gridponet kontraheras ytterligare och griper tag i stången. 

11 Om villkor för kontroll är uppfyllt: 

12         Placera stången i mätstationens inmatningsläge. 

13         Grip tag i stången i sidolag. 

14         Om resultat OK gå vidare, annars stoppa/larma. 

15 Förflytta stång till tompall 

16 Om villkor för pallbyte är uppfyllt: 

17        Signal ut till pallband för matning. 

18 Gå tillbaka till steg 5 

 

6.2.10 Kostnader 

Kostnaderna för koncept 1 redovisas i Tabell 13. Markeringar med * innebär att 

kostnaderna för posten har uppskattats. Installationskostnaden är uppskattad genom att 

priset för all hårdvara är multiplicera med en faktor på 2,5, efter rekommendation från 

en konsult inom automationslösningar.  
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Tabell 13: Kostnader för koncept 1. Stjärnmarkerade kostnader indikerar att kostnaden har uppskattats. 

Produkt Kostnad [tkr] 

Robot (inkl. styrskåp) 384 

ABB IRB 2600-20/1.65 384 

Gripdon* 23,7* 

Schunk PGN-Plus 200-1 inkl. gripfingrar och 

sensorer 

23,7 

Mätning* 21* 

ILD 1420 15,466 

Mätbord och fixtur* 5* 

Pallbana 120 

7 m pallbana inkl. givare, drifter, 

truckpåkörningsstopp och pallinstyrningar 

120 

Säkerhet* 70* 

Staket, dörrar, ljusbommar, hålldon, nödstopp, 

mekaniska stopp, säkerhets-PLC etc* 

70* 

Installation 1 546,8* 

Design, konstruktion, tillverkning, montering, 

programmering, leveransprov, installation, 

igångkörning, dokumentation, CE-märkning, 

utbildning och felansvarsperiod. 

1 546,8* 

Total kostnad för koncept 1 med IRB 2600-20/1.65 2 165,5 

 

6.3 Koncept 2 
Koncept 2 är utformat med ABB-roboten IRB 1600-10/1,45. För materialhantering 

används ett elektropermanent magnetgripdon, baserat på förslag 2 i avsnitt 5.3.3. Till 

detta används en rullbana placerad vid sågens utmatning för att leda ut stängerna. 

Konceptets toleranskontroll utgörs av en ställning med två triangulerande lasermoduler, 

baserat på förslag 3 som redovisas i avsnitt 5.3.2. För att ta bort stångens grad används 

en fristående avgradningsstation med en slipmaskin (förslag 4, avsnitt 5.3.1). 

Cellayouten som används har sin grund i layoutförslag 4 (avsnitt 5.4.4). En 

översiktsbild av koncept 2 visas i Figur 28. 
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Figur 28: Översiktsbild av koncept 2. 

 

6.3.1 Beräkningar 

Nedan redovisas lyftkraften F [N] som magnetgripdonet behöver vid ett lyft rakt upp. 

Detta med en acceleration på 5 m/s2 och en stång på 6 kg. En säkerhetsfaktor på 4 

används även i detta fall. Lyftkraften är beräknad med formel 3.3. 

 

𝐹 = 355,2 𝑁  
 

6.3.2 Verktyg 

Lyftverktyget som används i konceptet är ett elektropermanent magnetiskt gripdon från 

Schunk, modell EGM-M-L-30-1-FX. Relevanta tekniska data för gripdonet presenteras 

i Tabell 14. 

 
Tabell 14. Tekniska data för EGM-M-L-30-1-FX 

Vikt 3.1 kg 

Minsta tjocklek för hanteringsobjekt 10 mm 

Hanteringsvikt (horisontellt) 60 kg (588 N) 

Hanteringsvikt (vertikalt) 24 kg (235 N) 

Max antal aktiveringar/minut 12 st 

 

Detta gripdon krävde ingen design av gripfingrar. Med gripdonet monterat, inklusive 

adapterplatta mot robotens handled, uppgår robotens räckvidd till ytterligare 12 cm. 

Figur 29 illustration verktyg och adapterplatta monterad på robotarmen. 
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Figur 29: Magnetiskt gripdon monterat på robothandled. 

 

6.3.3 Avgradning 

För avgradning utnyttjas en separat avgradningsstation som består av en elektriskt 

driven slipmaskin med en roterande stålborste fäst på den utgående axeln. Efter att 

roboten har lyft en stång från rullbanan så för roboten stångens ändkant mot slipborsten 

i en cirkulär rörelse för att borsta av graden. Figur 30 illustrerar förfarandet. Till 

slipmaskinen bör ett spånskydd användas för att säkerställa att avborstade grader säkert 

samlas upp. Detta skydd är dock ej inkluderat i Figur 30.  

 

 
Figur 30: Roboten utför avgradning med hjälp av avgradningsstation. 

 

6.3.4 Robot 

Då magnetverktyget väger mindre än det mekaniska gripdonet i koncept 1 kan också en 

mindre robot användas. Den som valts för detta koncept är en ABB IRB 1600. Till 

denna robot används ett stativ med en lutning på 25° för robotens infästning. Tabell 15 

visar ett urval av modellens egenskaper. 
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Tabell 15: Urval av robotens egenskaper i koncept 2. 

Modellbeteckning ABB IRB 1600-10/1,45 

Hanteringsvikt 10 kg 

Räckvidd 1,45 m 

 

6.3.5 Toleranskontroll 

Kontrollmätningen sker med hjälp av samma typ av triangulerande laserenheter som i 

koncept 1, med skillnaden att här används två stycken monterade på varsin sida med 

några millimeters förskjutning i ett stativ. Den modell av laserenheter som används är 

från samma tillverkare som i koncept 1 (Micro-Epsilon), men modellen som används i 

detta koncept är ILD 1320. Genom att föra stången mellan dessa enheter kan stångens 

längd mätas. Figur 31 illustrerar utförandet av stativ och mätposition. Mätstationen kan 

i detta utförande kan mäta stänger med längden 100 mm till 300 mm. Tabell 16 

innehåller relevant produktdata för denna typ av laserenhet. 

 
Tabell 16. Produktdata för lasermodul 

Modellbeteckning ILD1320-100 

Mätområde 50-150 mm 

Mätfrekvens 4 kHz 

Repeternoggrannhet 20–40 μm 

 

 
Figur 31: Toleranskontroll av stång. 

6.3.6 Pallbana 

Pallbanans utformning och förfaringssätt sker på samma sätt i detta koncept som i 

koncept 1. 

 

6.3.7 Layout 

I Figur 32 visas en översiktsbild av layouten där cellens komponenter är placerade 

utifrån robotens arbetsområde. 



45 

 

 
Figur 32: Layout av koncept 2. 

 

6.3.8 Säkerhet 

Då koncept 1 och koncept 2 inte skiljer sig i princip används samma säkerhetsutrustning 

i detta koncept. Se avsnitt 6.2.8. 

 

6.3.9 Simulering 

Konceptet modellerades och dess process simulerades i RobotStudio. Simuleringen 

bekräftade att robotens räckvidd var tillräckligt och att konceptets rörelsemönster var 

möjliga med robotens axelkonfigurationer. 

 

I den genomförda simuleringen användes följande definierade grundvillkor: 

 Stängerna är av den minsta dimensionen, med längden 184 mm och diameter 

31,5 mm.  

 6 sekunder användes för kapningstid.  

 De ingående, långa stängerna resulterar i 32 stycken färdigkapade, 184 mm 

långa stänger. 

 Kontrollmätning utförs på den första kapade stången och därefter på var 10:e 

stång. 

 

Flera cykelkörningar genomfördes och bekräftade att konceptet fungerar i en simulering 

och uppfyller de krav som ställs av processens cykeltid. Tack vare rullbanan får roboten 

en extra tidsbuffert. Vid simulering blev det som mest en köbildning med endast två 

stänger. Tabell 17 beskrivs simuleringens arbetsgång i en förenklad stegform. 
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Tabell 17: Simuleringens arbetsgång i förenklad stegform. 

Steg Operation 

1 Sågens matningsbord lastas med ingående material. 

2 Körprogram för aktuell stångtyp exekveras på såg och robot. 

3 Ingående stång matas till såg. 

4 Robotens magnetverktyg positionerat över rullbanans slut 

5 Signal ut från såg att stång har kapats. 

6 Robot väntar antalet sekunder det krävs för att stången nått rullbanans slut. 

7 Om villkor för renkapning/restbit uppfyllt: 

8         Lyft restmaterial med magnet, placera i restbehållare. 

9         Återgå till position över rännans slut. 

10 Magnet lyfter stång, roterar stången 180° och kör en cirkulär bana för avgradning vid 

slipmaskinens stålborste. 

11 Om villkor för kontroll är uppfyllt: 

12         Placera stången mellan laserenheter. Om OK gå vidare, annars stoppa/larma. 

13 Placera stång i pall. 

14 Om villkor för pallbyte är uppfyllt: 

15        Signal ut till pallband för matning. 

16 Gå tillbaka till steg 6. 

 

6.3.10 Kostnader 

Kostnaderna för koncept 2 redovisas i Tabell 18. Markeringar med * innebär att 

kostnaderna för posten har uppskattats. Installationskostnaden är uppskattad genom att 

priset för all hårdvara är multiplicera med en faktor på 2,5, efter rekommendation från 

en konsult inom automationslösningar. 
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Tabell 18: Kostnader för koncept 2. 

Kostnad Kostnad [tkr] 

Robot (inkl. styrskåp) 355* 

ABB IRB 1600–10/1.45 350 

Stativ 5* 

Gripdon 22,9 

Schunk EGM-M-L-30-1-FX inkl. styrenhet och kablage 22,9 

Avgradning 13* 

Avgradningmaskin 10* 

Stativ för maskin 3* 

Mätning 21* 

2 x ILD 1320 16 

Mätbord och fixtur 5* 

Pallbana 120 

7 m pallbana inkl. givare, drifter, truckpåkörningsstopp och 

allinstyrningar 

120 

Säkerhet 70* 

Staket, dörrar, ljusbommar, hålldon, nödstopp, mekaniska stopp, 

säkerhets-PLC etc 

70 

Installation 1504,9 

Inkl. design, konstruktion, tillverkning, montering, 

programmering, leveransprov, installation, igångkörning, 

dokumentation, CE-märkning, utbildning och felansvarsperiod. 

1504,9 

Total kostnad för koncept 2 med IRB 1600-10/1.45 2106,8 
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7 Konceptanalys och jämförelse 
I detta kapitel återfinns en analys av de två koncept som arbetet lett fram till. Därefter 

följer en jämförelse av dessa två koncept. 

 

7.1 Introduktion 
Utifrån egenskaperna flexibilitet, komplexitet, tillförlitlighet och kostnad har de två 

koncepten flera för- och nackdelar. Genom att gå igenom processen steg för steg 

analyseras momenten för att sedan sammanfattas utifrån ovan nämnda egenskaper. 

 

7.2 Koncept 1 
Konceptets robot har en hanteringsvikt på 20 kg, vilket efter avdrag för verktygets 

totalvikt, innebär att roboten har en lyftkapacitet för stänger på upp till 10,6 kg och 

således kan hantera processens nuvarande stångvikter, med kapacitet nog för eventuella 

framtida stänger med högre vikter än 6 kg. 

 

7.2.1 Materialhantering 

Det verktyg som används för materialhanteringen i konceptet är utformat för att kunna 

genomföra två av konceptens olika moment, både avgradning och förflyttning av 

stängerna. Gripdonet har en förhållandevis hög gripkraft för applikationen och innebär i 

sig inget hinder för nya stångdimensioner. Begränsningen ur ett produktflexibelt 

perspektiv ligger istället i gripfingrarnas design, som inte tillåter större eller mindre 

diametrar. Detta på grund av verktygets hane som ska utföra avgradningen. 

 

Processens första moment, avgradningen, sker direkt när sågen påbörjat en kapning och 

stången fortfarande hålls fixerad av sågen. Då graden är förhållandevis liten och 

utrymmet vid utmatningen är begränsat ställer detta förfarande höga krav på roboten 

och verktygets precision och dess rörelseprogrammering. Detta i synnerhet då ingen 

efterkontroll genomförs för att säkerställa att graden är borttagen. Likaså ställer denna 

lösning höga krav på att händelseförloppet och cellens signaler är väl synkroniserade för 

att sågens fixerande funktion inte ska släppa stången innan den har blivit avgradad av 

roboten. Detta sammantaget påverkar bedömningen av konceptets tillförlitlighet 

negativt och höjer även konceptets övergripande komplexitet. Det är även tänkbart att 

det finns en risk för att gripfingret som utför avgradningen utsätts för onödigt slitage 

och därför behöva bytas ut. Detta är dock inget som kan bekräftas. 

 

Hastigheten för robotens rörelser för förflyttning direkt från såg till pall kommer i 

konceptet vara helt beroende av kapningstiden för stängernas dimensioner. Skulle 

produkter med en lägre kapning- och matningstid än de nuvarande introduceras i 

processen föreligger en potentiell risk att hastigheten för robotens rörelsebanor behöver 

vara högre än vad roboten/gripdonet klarar av. 

 

7.2.2 Toleranskontroll 

Mätstationen tillåter i dess nuvarande utformning en mätning av stänger med längder 

från 184 mm till 321 mm. Stationen klarar alltså av att mäta alla nuvarande 
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dimensioner, med kapacitet för framtida längdökningar. Lösningen bygger på att låta 

gravitationen positionera stången i fixturen, vilket bedöms vara ett tillförlitligt 

tillvägagångssätt. 

 

I de fall då en toleranskontroll ska utföras i processen visar simuleringarna att trots en 

hög hastighet på många av robotens rörelsemönster används så uppstår en fördröjning 

varje gång en kontrollmätning utförs. Denna fördröjning uppmättes till ca 0,5 sekunder 

med de stänger som har den lägsta kapningstiden (längd 184 mm, diameter 31,5 mm). 

Vid kapning av 400 sådana stänger, där var 10:e stång kontrolleras, skulle en total 

fördröjning på 20 sekunder uppstå. För de stänger som i nuläget ingår i produktionen 

innebär detta ingen större fördröjning i det långa loppet, men kan ha konsekvenser för 

framtid produktutökning där lägre kapningstider kan förekomma. 

 

7.2.3 Pallbana 

De stänger som är 184 mm långa lastas 400 stycken per halvpall. Detta skulle innebära 

att med sex tomma pallar skulle cellen vara självgående i över 4 timmar, förutsatt att 

matningsbordet är lastat med tillräckligt mycket ingående material. 

 

7.3 Koncept 2 
Den rullbana som används vid sågens utmatning av stänger medför att området roboten 

behöver arbete i kan minskas. Detta tillsammans med stativet som används för roboten 

leder till att en mindre robot med kortare räckvidd kan användas. Roboten som används 

i konceptet har en hanteringsvikt på 10 kg. Med ett gripdon på 3,1 kg ger detta en 

lyftkapacitet för stänger på 6,9 kg, vilket innebär att roboten besitter den lyftkraft som 

krävs för att uppfylla nulägesanalysens krav.  

 

7.3.1 Materialhantering 

I och med att verktyget inte använder fördefinierade gripfingrar begränsas hanteringen 

enbart av stängernas vikt, och inte längd eller diameter, vilket är en positiv egenskap ur 

ett produktflexibelt perspektiv. 

 

Konceptets layout med rullbanan leder till att ett mindre arbetsområde för roboten 

krävs. De rörelsebanor som roboten måste utföra för att förflytta material blir alltså 

mindre och materialhantering i cellen blir därigenom effektivare. Detta jämfört med om 

en rullbana eller liknande konstruktion inte hade använts. Det innebär också att mer 

utrymme ges vid sågens serviceluckor, vilket underlättar för sågklingsbyten och service. 

 

Genom att en slipmaskin med roterande stålborste används för avgradningsproceduren 

kan också lägre krav ställas på roboten och dess verktygs precision. 

Avgradningsstationen kommer leda till ytterligare servicearbete i cellen då den 

roterande stålborsten slits med tiden och kommer behöva bytas. 

 

7.3.2 Toleranskontroll 

Genom att konceptets toleranskontroll är baserat på att verktyget ska föra stången som 

ska kontrolleras mellan två laserenheter kan mättiden hållas ner, jämfört med om 
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verktyget måste släppa stången. Baksidan av detta är att roboten som används måste 

kunna hålla stången tillräckligt stabilt vid mättillfället.  

 

Nuvarande konstruktion av stativet för laserenheterna möjliggör kontrollmätning av 

stängerna med en längd mellan 100 mm och 300 mm. Därmed uppfyller mätstationen 

kraven för vilka stångdimensionera som ska kontrollmätas i nuläget. 

 

Den rullbana som används i konceptet agerar som en buffert vid de tillfällen då 

kontrollmomentet genomförs, vilket inte medför några fördröjningar i cellen, även om 

kapningstiden är låg. Då förflyttningen från rullbanan, till avgradningsstationen och 

efterföljande palletering kan utföras effektivt (till följd av det mindre arbetsområdet), 

kan den kö som uppstår i rullbanan vid en kontrollmätning lätt arbetas bort. Med de 

nuvarande produktdimensionerna blir den kö som uppstår aldrig längre än två stänger 

och detta endast under en kortare stund. Detta innebär att en högre matningsfrekvens 

inte är ett problem, vilket till exempel skulle kunna uppstå vid införandet av en ny 

produkt i processen. 

 

7.3.3 Pallbana 

Då samma förutsättningar råder och samma pallbana används i båda koncepten utförs 

ingen vidare analys här. Se avsnitt 7.2.3.  

 

7.4 Konceptjämförelse 
Den grundlayout som används för de två koncepten är i mångt och mycket väldigt lika 

varandra. De två cellernas storlekar är de samma, robotarnas placering i förhållande till 

sågen är liknande och pallbanan likaså. Kärnan i det som skiljer koncepten från 

varandra ligger i vilket verktyg som används och de konsekvenser som detta i sin tur 

leder till för resterande moment i processen. Nedan presenteras de skillnader i 

konceptens övergripande egenskaper i form av flexibilitet, komplexitet, tillförlitlighet 

och kostnad, som uppstår till följd av dessa val och konsekvenser. 

 

7.4.1 Flexibilitet 

Båda koncepten har en viss flexibilitet vad gäller produktvariation. Den skillnad som 

finns mellan koncepten ligger i typen av flexibilitet. 

 

 Koncept 1 har en större robot med högre hanteringsvikt och ett verktyg som 

tillåter tyngre stänger. Konceptet 1 har således en högre viktflexibilitet. 

 Koncept 2 har en högre dimensionsflexibilitet då verktyget inte är utformat för 

specifika dimensioner. 

 Till följd av den buffrande funktion som rullbanan i koncept 2 erbjuder 

tillsammans med kortare förflyttningsbanor innebär detta att konceptet tillåter en 

större variation i sågens matningshastighet. Detta till skillnad från koncept 1 där 

en allt för hög matningshastighet i högre grad är begränsande. 

 Avgradningsmetoden i koncept 2 är helt oberoende av stångdimensioner, medan 

metoden i koncept 1 är anpassad med gripfingrarna utifrån processens nuvarande 

produktserie. 
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 Robotens placering i cellen är i koncept 1 är mer låst, där den måste placeras 

nära den vänstra sidan av sågens utmatning. I koncept 2 medför rullbanan som 

används en större valmöjlighet vad gäller placering, både av robot och även 

cellens övriga komponenter. 

 Metoden för kontrollmätning i koncept 2 tillåter en högre variation av 

stånglängder, jämfört med koncept 1. 

 

7.4.2 Komplexitet 

 Metoden för avgradning i koncept 1 ställer höger krav på roboten och verktygets 

precision jämfört med avgradningsmetoden i koncept 2, där kravet på precision 

är lägre. 

 Toleransmätningen i koncept 1 är mer komplex än i koncept 2 då stången först 

måste placeras i en fixtur och därefter förflyttas med ett nytt grepp på stången. 

 Koncept 2 utgörs av fler komponenter jämfört med koncept 1 (stativ, rullbana, 

maskin för avgradning), men resulterar i att processens komplexitet sänks. 

 

7.4.3 Tillförlitlighet 

 Högre komplexitet för avgradning och hämtning innebär att fler saker kan gå fel 

i koncept 1. 

 Koncept 2 kräver högre grad av service (byte av stålborste och liknande). 

 

7.4.4 Kostnad 

 Koncept 1: 2 165 500 kr. 

 Koncept 2: 2 106 800 kr.
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8 Diskussion 
I detta kapitel presenteras en diskussion av de två koncepten och dess simulering. 

 

8.1 Övergripande 
Då fokus i detta arbete låg på att ta fram lösningar på de problem som låg kring 

plundring, avgradning och kontrollmätning lades inte samma mängd fokus på 

utformningen av cellens omgivande skyddsstaket. Grunden till detta låg till stor del på 

den tidsbrist som uppstod när det var dags att utforma säkerheten. Då båda koncepten är 

snarlika användes samma upplägg för säkerheten kring och i cellerna. Eftersom inga 

restriktioner gavs vad gällde golvytan sattes skyddsstaketen i båda koncepten på ett 

säkert avstånd från robotens arbetsområde. Den lilla skillnad som finns mellan 

koncepten vad gäller layout lämnar dock utrymme för optimering kring placeringen av 

staketen, för att på så vis utnyttja golvyta bättre, men samtidigt erhålla den säkerhet som 

krävs. 

 

Pallbanan i båda koncepten arbetar utifrån samma principer. Kapacitet finns för att lasta 

på sex stycken tompallar vilket bidrar till att cellen blir självgående i fyra timmar, vilket 

anses vara mer än tillräckligt. Skulle detta vilja ökas kan en större buffert vid pålastning 

möjliggöra detta. Att implementera detta bör inte utgöra några större svårigheter då det 

endast skulle innebära en förlängning av pallbanan så att den kapacitet som vill uppnås 

erhålls. Detta kan bara utföras förutsatt att utrymmet för en längre pallbana finns kring 

cellen. Under arbetets gång övervägdes under en tid att implementera ett magasin för 

tompallar, men idén ströks då pallkragarna på pallarna ansågs kunna leda till allt för 

stora problem.  

 

I cellerna finns både behållare för spån från sågen, behållare för de renkapade stängerna 

samt en behållare för restbitarna. Dessa behållare måste föras ut ur cellen vid tömning. 

Tidigare har dessa körts iväg med en större motviktstruck. Med de framtagna koncepten 

är detta ej möjligt, utan behållarna måste föras ut ur cellen med till exempel en 

handtruck för att sedan utanför cellen hanteras med en motviktstruck för tömning. 

Denna förutsättning utgår dock från att det är konceptens säkerhetsupplägg som 

används. Det är möjligt att cellens säkerhetsstängsel skulle kunna utrustas med andra 

typer av dörrar för att möjliggöra en, åtminstone delvis, hantering av behållare med 

motviktstruck. 

 

Beräkningarna som utförts i detta arbete för gripdonens gripkrafter är väldigt förenklade 

och gäller bara för ideala fall med helt vertikala lyft. Inga beräkningar för förflyttningar 

i sidled eller liknande har utförts och heller inga andra yttre påverkande krafter. För att 

säkerställa helt att gripdonen är kapabla och tillräckliga skulle mer utförliga beräkningar 

utförts. 
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8.2 Koncept 1 
Koncept 1 är utformat runt idén om att det är verktyget som ska utföra avgradningen. 

För att detta skulle vara genomförbart krävdes ett gripdon med en viss slaglängd som 

var stor nog att hantera de stångdimensioner som i nuläget ingår i processen. Detta 

ledde till att gripdonets gripkraft (och vikt) blev överdimensionerad, vilket krävde en 

större robotmodell. Skulle en annan leverantör av gripdon kunna leverera mindre 

gripdon men med samma slaglängd, skulle en annan, mindre (och billigare) robot kunna 

användas. 

 

Metoden att avgrada och greppa stången direkt i anslutning till sågens utmatning är i 

teorin rättfram, men det är svårt att avgöra hur detta skulle se ut i praktiken. För att få 

momentet att fungera i praktiken kommer det med största sannolikhet att innebära ett 

omfattande arbete med optimering då en väldigt hög nivå av precision krävs. Vid de 

mindre stångdiametrarna kan roboten behöva förflytta sig i förhållandevis höga 

hastigheter för att hinna med att hämta en stång, flytta den till en tompall och sen gå 

tillbaka för att hämta nästa stång. Det finns även en risk att gripfingret som utför 

avgradningen med tiden kan bli slitet och behöva bytas ut. 

 

Den mätstation som används för att kontrollmäta stängernas längder utformad för att 

mäta stänger med längden 184–321 mm. Det är dock inte laserenheten som är den 

begränsande faktorn här, utan utformningen på stationens fixtur och stativ. Dessa skulle 

vid behov kunna modifieras för att tillåta en större längdvariation. 

 

8.3 Koncept 2 
I koncept 2 utgjorde initialt rullbanan som används för att forsla ut stänger från sågens 

utmatning bara ett sätt för att tillåta en enkel upphämtning med magnetdonet. Under 

arbetets gång visades denna rullbana dock utgöra flera fördelar för konceptet. På grund 

av tidsbrist blev tyvärr aldrig den rullbanan som används i konceptet/simuleringen 

utförligt konstruerad, men en liknande rullbana med samma funktion anses antingen 

kunna tillverkas på plats eller köpas in från leverantör. En uppskattning av denna 

kostnad är dock inkluderad i konceptet. 

 

En fördel med detta koncept är att det är utformat för att tillåta andra, större modeller 

om det så skulle önskas, utan att det får några konsekvenser för cellens layout och 

övriga komponenter. Det magnetverktyg som används är förvisso begränsat vad gäller 

lyftkapacitet, men även detta skulle kunna uppgraderas till en starkare variant för att 

tillåta tyngre stänger. Det stativ som användes för att utöka robotens arbetsområde 

visades i efterhand inte behövas för att utföra arbetet i cellen då robotens räckvidd var 

tillräcklig om höjden på kontroll- och avgradningsstation anpassades. 

 

8.4 Arbetsprocessen 
Den tidsplanering som ursprungligen formulerades för hela arbetsprocessen visade sig i 

ett ganska tidigt skede vara svår att hålla. Huruvida det berodde på en illa konstruerad 

planering, eller andra faktorer, är svår fråga att svara på. Något som dock blev tydligt 
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under arbetets gång var att det med denna typ av arbete sällan är en helt linjär 

arbetsprocess, utan snarare en där varje moment är under ständig iteration. 

 

Ytterligare en påverkande faktor vad gäller tidsplaneringen gällde kontakten med 

externa företag. Det var svårare än förväntat att få god kontakt med företag och 

tillverkare när det gäller priser och offerter på produkter, speciellt när det framkom att 

förfrågan rörde ett examensarbete och att det inte gällde ett direkt köp av produkter. 

Detta ledde till att flertalet kostnader fick uppskattas efter bästa förmåga där det utgicks 

från liknande produkter på marknaden. Kontakten skedde uteslutande via e-post, vilket 

förvisso har sina fördelar, men det hade antagligen varit givande att även upprätta 

kontakt via telefon med företagen då det förmodligen hade varit lättare att få kontakt. 

 

En faktor som även den påverkade hur arbetsprocessen gäller simuleringsmiljön som 

användes. Att bygga upp koncept och simulera dessa i RobotStudio visade sig i 

efterhand vara ett betydligt större och mer tidskrävande moment än vad som beräknades 

under arbetets planeringsfas. Samtliga koncepts komponenter, dess logik och tillhörande 

signalhantering modellerades för att simuleringarna skulle bli så rättvisa som möjligt. 

De rörelsebanor som används skulle dock med lätthet kunna optimeras för att ge mer 

rättvis fingervisning om hur väl koncepten faktiskt presterar. Exempelvis skulle 

arbetsverktyget vid materialhantering kunna vinklas mot den kraft som uppstår vid 

rörelser. Genom att positionera verktyget på ett sådant sätt att kraften som uppstår vid 

inbromsningar tas upp av verktyget skulle rörelsehastigheterna med största sannolikhet 

kunna ökas avsevärt, i synnerhet när det gäller det magnetiska verktyget. 

 

De koncept och simuleringar som framställdes påverkas i viss mån även av det rent 

geografiska avstånd som rådde mellan projektets inblandade parter (Uppsala, Västerås 

och Eskilstuna). Även om det besök gjordes på plats och kontakt upprättades över e-

post/telefon, är det rimligt att anta att en fast placering på platsen för fabriken hade lett 

till en ökning av konceptens validitet. Det hade då varit möjligt att studera och 

interagera med processen på ett helt annat, mer ingående sätt. Möjligheten att se den 

fysiska miljön och ”ta” på den studerade processen kan många gånger ge upphov till ett 

annat perspektiv, jämfört med att exempelvis arbeta utifrån en virtuell miljö. 

 

Att inte alltid kunna avgöra hur bra en viss lösning är genom empiriska tester leder 

också till att ett visst, och ibland ett stort, mått av uppskattningar måste användas. Detta 

gjorde det också svårt att exempelvis bedöma de delmomentslösningar som framställdes 

under den tidigare konceptgenereringsfasen. Även om bedömningarna är baserade på 

det teoretiska ramverket och beräkningar, är detta ingen garanti för att vissa 

bedömningar och poängsättningar är absolut korrekta. En invändning mot den metod 

som användes för att bedöma och sålla ut de olika delmomentslösningarna skulle kunna 

vara att en viktning mellan de bedömda egenskaperna aldrig explicit utfördes. Detta 

stämmer och hade med största sannolikhet inkluderats om detta arbete skulle göras om. 
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9 Slutsats 
I detta kapitel presenteras slutligen en kort sammanfattning av arbetet, med slutsatser 

och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på framtida studier. 

 

9.1 Introduktion 
För att möta de marknadskrav som ställs på dagens industrier utforskar fler och fler 

företag möjligheten att automatisera tillverkningsprocesser. I detta examensarbete har 

en station för kallsågning av metallstänger analyserats, med avsikten att undersöka om 

denna går att automatisera med en industrirobotik. Detta arbete har inleddes med en 

initial förstudie av processen samt en litteraturstudie. Arbetet genomgick därefter en 

lösning- och konceptgenereringsfas vilken avslutades med framställning av 

simuleringar och en tillhörande analys. 

 

9.2 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med arbetet var att undersöka hur ett tillverkande företag genom automation 

kunde säkerställa de marknadskrav som ställs mot dem, med ett slutmål om att ta fram 

ett eller flera förslag på hur detta skulle kunna genomföras. För att uppfylla detta syfte 

formulerades två frågeställningar, som besvaras nedan. 

 

I) Hur kan identifierade problemområden i processen förbättras utifrån ett 

produktivitet- och kvalitetsperspektiv genom automation? 

 

För att besvara denna frågeställning togs slutligen två koncept fram som båda anses 

kunna uppfylla uppgiften. De två koncepten är båda baserade runt två olika sexaxliga 

industrirobotar från ABB, där delmomenten för avgradning, toleransmätning och 

plundring utförs helt automatiskt. Skillnaden mellan de två koncepten emellan utgörs i 

första hand av valet av metoder och verktyg. I konceptet 1 (avsnitt 6.2) används ett 

mekaniskt gripdon för materialhantering och avgradning, medan koncept 2 (avsnitt 6.3) 

utnyttjar ett magnetiskt gripdon och en fristående avgradningsstation. Båda koncepten 

kontrollerar toleranser med fristående laserstationer, anpassade för de olika konceptens 

utformning. 

 

II) Vilka ekonomiska investeringskostnader skulle eventuella förbättringsåtgärder ge 

upphov till? 

 

Koncept 1 skulle ge upphov till kostnad på cirka 2 165 500 SEK (se avsnitt 6.2.10 för 

kostnadsdetaljer). Koncept 2 skulle ge upphov till kostnad på cirka 2 106 800 SEK (se 

avsnitt 6.3.10 för kostnaderdetaljer).  

 

Båda koncepten lever upp till de krav som ställs. Utifrån den konceptjämförelse som 

redovisas i avsnitt 7.4, rekommenderas dock i första hand koncept 2. Detta koncept 

bedöms att i högre grad leverera ett pålitligare resultat, med en större kapacitetsbuffert 

och till en lägre kostnad jämfört med koncept 1.  
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9.3 Fortsatta studier 
Då rapportens arbete i all väsentlig bemärkelse har utformats i en teoretisk och virtuell 

värld hade en mer empirisk utökning av studien kunnat ge betydelsefull kunskap. 

Studien skulle även kunna inbegripa ett bredare perspektiv vad gäller leverantörer av 

industrirobotar och utrustning, för att ge ett bredare underlag för kostnadsjämförelser. 
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