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Abstract

Automatization of a manual assembly - Wheel
Conveyor

Daniar Mohidin

The purpose of this thesis work was to investigate the technical prerequisites of an
automated solution for a manual assembly of wheel conveyors at the company
“Seabased”. The company is based in Lysekil and are currently developing and
producing linear generators, one of the vital components for this kind of generator is
the wheel conveyor. 
The mounting today was early described as both risky and slow, hence the need of
this study. 
The study was primarily based on a prestudy which involved a field trip to the factory
in Lysekil. That was when the purpose of the wheel conveyor began to clear up. Using
a method of “concept scoring”, three different concepts were made up. Using this
method, one of the concepts were chosen for further developing. 
The chosen concept was then made into a simulation using the program RobotStudio
and the main moments of it was later tested by a real robot. 
In conclusion, the study shows that a simulation of a concept could indeed prove that
the assembly work for the wheel conveyor could be automated. It was also presented
as a safer alternative to the current method. The total cost of the automated solution
could later on be calculated and presented. 
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Sammanfattning 

Detta arbete utfördes på uppdrag av Uppsala Universitet för att undersöka vilka tekniska 

förutsättningar som finns för att kunna automatisera den manuella monteringen av hjulbanor 

på företaget Seabased. Detta för att utvecklingen kring linjärgeneratorer är aktuell och 

monteringen av generatorns viktiga komponent beskrevs som dels riskfylld, dels långsam.  

Arbetet inleddes med en förstudie där bland annat ett studiebesök ingick, väl på plats 

klargjordes hjulbanans syfte samtidigt som problemformuleringen presenterades.  

Tre olika förslag på koncept skissades fram och ett koncept valdes ut genom en speciell 

”Concept Scoring” metod. Vidare finslipades konceptet och utvecklades fram tills dess att 

man kunde göra en simulering av den valda lösningen.  

Delar av simuleringen bevisades sedan genom att utföra två verkliga test på universitetet. Det 

ena bestod av en manuell montering av ett hjul med hjälp av en industrirobot. Industriroboten 

påminner om den valda roboten som används i lösningen, nämligen ABB roboten IRB 6640. 

Arbetet resulterade i att man med hjälp av en simulering av ett koncept kunde bevisa att 

montering av hjulbanan gick att automatisera. Det visade sig även vara en mindre riskfylld 

lösning än lösningen i dagsläget. Med hjälp av en ekonomisk kalkyl kunde även kostnaden för 

den automatiserade lösningen uppskattas.  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrund och problemformulering av följande examensarbete 

följt av ett tydligt syfte och avgränsning gällande området kring automation. För att 

förtydliga ordningen på examensarbete presenteras även ett stycke om rapportens 

disposition. 

1.1 Bakgrund  

Forskningen kring förnyelsebar energi är mer aktuell idag än någonsin tidigare. Detta är till 

följd av att utvinningen av dagens energi (från begränsade fossila bränslen) inte är hållbart i 

längden. Det finns mängder med olika sätt att utvinna energi utan att förbruka begränsade 

resurser, och vågkraft är ett av dem.  

 

Företaget Seabased i Lysekil arbetar med att utveckla och tillverka generatorer som används 

inom vågkraft. Tekniken kommer ursprungligen från Uppsala Universitet och de är än idag en 

samarbetspartner till Seabased. I dagsläget tillverkar de så kallade linjärgeneratorer (figur 

1.1), dessa omvandlar rörelseenergin från vattnet till energi i form av elektricitet. (Seabased, 

2018)  

 

 

Figur.1: Teoretisk bild på en linjärgenerator  

 

Vågornas rörelser i vattnet får translatorn att röra sig linjärt vertikalt i statorn, det är denna 

rörelseenergi som utvinns och alstras till elektrisk energi. Detta ställer stora krav på 

translatorn som måste vara centrerad, då starka krafter verkar mellan den magnetiserande 
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translatorn och den ferritiska statorn.  Detta ställer i sin tur kravet på att upprätthålla ett visst 

avstånd (luftgap) mellan translator och stator.  

 

Metoden för att centrera translatorn i dagsläget sker med hjälp av hjulbanor. Närmare sagt tre 

hjulbanor per generator. Se figur 2 & 3.  Dessa hjulbanor är nödvändiga eftersom att 

translatorn i sig inte har någon axel. Hjulbanans syfte är därför att upprätthålla ett avstånd 

mellan stator och translator för att förhindra de från att kollidera. (Salar 2018)    

    
Figur 2: Bild på en hjulbana mellan ett flertal statorplåtar  
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Figur 3: Bild på en monterad hjulbana 

Hjulbanan som arbetet kommer att handla om består av två plattjärn, 21 st brickor, 4 laxkilar, 

10 hylsor, 10 skruvar och totalt 21 hjul. Dess syfte är som tidigare nämnt i inledningen att 

centrera en translator i en linjärgenerator.  

Hjulbanans mått får av sekretesskäl inte anges exakt men den är cirka 2500 mm lång, 100 mm 

bred och har en tjocklek på cirka 100 mm.  

1.2 Problemformulering  

Monteringen i dagsläget beskrivs som dels långsam, dels riskfylld med bl.a. klämskador och 

tunga lyft. Detta beror på att hela monteringen av hjulbanan sker manuellt av en operatör på 

fabriksgolvet. Hjulbanan tar ungefär en timme att montera ihop och väger cirka 80kg.  

Efterfrågan på generatorer och därmed även hjulbanor varierar ständigt. Stundtals är behovet 

stort och man behöver därför öka produktionen samt monteringen av hjulbanorna. Dessutom 

har intresset för vågkrafttekniken blivit större.  

Den 20e mars 2018 skrevs ett kontrakt mellan Seabased och TC´s Energy, vilket är ett företag 

i Ghana som också utvecklar tekniken kring förnyelsebar energi. Städerna växer i och med 

urbaniseringen av folket i Ghana och detta ger upphov till en ökad energiförbrukning. Man 

räknar med att cirka 70 % av befolkningen kommer att flytta in i städerna och 

vågkraftsenergin är en stabil och miljövänlig källa till all energi.  I kontraktet står det även att 

Seabased ska leverera en order på totalt 100 MW, vilket är tillräckligt för att försörja 

tiotusentals hem i de stora städerna nära kusten. (Seabased 2018b) 
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Detta öppnar upp möjligheterna för en eventuell automation av en del av 

tillverkningsprocessen av vågkraftverken. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka de tekniska metoder som finns för att 

automatisera monteringen av hjulbanorna samt kunna jämföra den lösningen med dagens 

montering. 

Detta formar huvudfrågeställningen A): Hur ser de tekniska förutsättningarna ut för att 

automatisera monteringen av hjulbanan? 

Ifall frågeställning A) går att besvara presenteras två nya delfrågor, dessa har stor anknytning 

till huvudfrågeställningen och kan bidra i form av att avgränsa ämnet kring automation. Dessa 

delfrågor kommer i sin tur bestämma om hela projektet är värt att implementera i 

verkligheten. 

B) Innebär en eventuell automation mindre risker för arbetarna på fabriksgolvet? 

C) Hur stor är investeringskostnaden för den valda lösningen?  

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete är avgränsat till en del av monteringen som rör hjulbanor. Det rör sig dessutom 

om generatorerna som enbart består av tre hjulbanor. 

 

För att förtydliga ytterligare är arbetet avgränsat till den del som enbart omfattar pressningen 

av hjulen samt placeringen av brickor, se ”Moment 2” under punkt 4.2 i kapitlet 

”Nulägesanalys”.  

 

Det kommer att ske ett enklare test med en ABB robot vid namn IRB 6000 S3 M91, vilket är 

en robot som finns på plats i Lysekil samt på Ångströmlaboratoriet. Syftet är att se ifall 

roboten kan utföra en enkel pressning av hjulet. 

 

Med tanke på att det verkliga testet sker med en länkarmsrobot är arbetet avgränsat till att 

enbart hitta lösningar med länkarmsrobotar. Det är enbart dessa robotar som beskrivs i teorin 

och de enda som simuleras i simuleringen. 

 

Det kommer även att ske ett enkelt test med en permanentmagnet för att se om ett magnetiskt 

gripdon kan placera ut en bricka. Även det testet sker på Ångströmlaboratoriet.  

 

Dessutom kommer även en virtuell simulering och konceptgenerering att utföras med hjälp av 

programmen: Robotstudio och Solidworks. Det är enbart utifrån dessa program som det 

virtuella resultatet tas fram.  

 

Den bakomliggande teorin samt det verkliga testet med industriroboten kommer bl.a. att ligga 

till grund vid val av koncept. Den generella slutsatsen dras utifrån resultatet av simuleringen.  

1.5 Disposition 
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Rapporten presenteras med en inledande del som beskriver bakgrund, problemformulering, 

syfte och avgränsningar. Detta ger läsaren en inblick om det som kommer att presenteras i 

rapporten.  

Detta följt av en metod där läsaren förstår hur examensarbetaren har kommit tillväga gällande 

arbetet. Vilka metoder används och varför?  

Metoden stärks av en teori med tydliga referenser. I teorin besvaras och motiveras varför en 

viss metod användes i arbetet.  

Nulägesanalysen beskriver monteringen i dagsläget och där definieras problemformuleringen. 

Analysen följs upp av en konceptgenerering där olika koncept som utformats under arbetets 

gång presenteras. 

I konceptanalysen motiveras val av koncept och hur man kom fram till lösningen.  

Konceptet som valts ut i konceptanalysen utvecklas i kapitlet om Konceptutveckling. Där 

motiveras alla modifikationer.  

Resultatet presenterar det som hänt utifrån simuleringen och motiveras därefter i kapitlet 

”Diskussion”. Där diskuteras varför det gick som det gick och om det kunde gjorts på ett 

annat sätt.  

Utifrån diskussionen presenteras en kort slutsats. Den grundar sig på diskussionen och 

presenterar ifall frågeställningarna har besvarats eller ej. Kapitlet avslutas med förslag på 

förbättringar eller andra arbeten inom samma arbetsområde.  

Slutligen presenteras alla bilagor och referenser i slutet av rapporten.  
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver systematiskt hur man går tillväga i arbetet. Allting som varit 

användbart i processen kommer att nämnas, detta gäller förstudie, litteraturstudie samt olika 

slags koncept utifrån en kravspecifikation. 

2.1 Utförande av metod utifrån frågeställningar 
2.1.1 Frågeställning A) 

 

”Hur ser de tekniska förutsättningarna ut för att automatisera monteringen av hjulbanan?” 

 För att kunna besvara denna fråga behöver man göra: 

• Förstudie 

• Litteraturstudie 

• Datainsamling 

• Modellering 

• Konceptgenerering 

• Konceptanalys 

• Konceptutveckling 

• Simulering 

• Verkligt experiment 

• Konceptval 

• Utvärdering av koncept 

• Förslag på förbättringar 

 

2.1.2 Frågeställning B) 

 

”Innebär en eventuell automation mindre risker för arbetarna på fabriksgolvet?” 

För att kunna besvara delfråga B) behöver man göra:  

• Förstudie 

• Litteraturstudie 

• Utvärdering av koncept 

• Förslag på förbättringar 

 

2.1.3 Frågeställning C)  

 

”Hur stor är investeringskostnaden för den valda lösningen?”  

För att kunna besvara på delfråga C) behöver man göra: 

• Förstudie 

• Litteraturstudie 
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• Utvärdering av koncept  

• Förslag på förbättringar 

• Simulering 

• Ekonomisk kalkyl 

2.2  Förstudie 

I förstudien ingår ett studiebesök, en intervjustudie, kontinuerlig kontakt med både handledare 

och ämnesgranskare samt kontakt med leverantörer av komponenter. Det är i förstudien man 

formulerar problemet och det är utifrån det man utformar frågeställningarna.  

2.2.1 Studiebesök 

 

Ett studiebesök gjordes på Seabaseds fabrik i Lysekil den 22 mars 2018, där fick man se 

produktionen av alla komponenter till linjärgeneratorerna. På fabriken monteras alla hjulbanor 

på plats och i samband med studiebesöket illustrerades monteringen steg för steg.  

 

2.2.2 Intervjustudie 

 

I samband med att ett studiebesök gjordes, skedde en öppen intervju mellan examensarbetaren 

och en operatör på fabriksgolvet. Frågorna förbereddes innan studiebesöket och rörde ämnet 

om en eventuell automation. Det är svar från intervjun som besvarar frågeställning C) som rör 

risker.   

 

Frågorna som ställdes var:  

 

”Hur lång tid tar monteringen av hjulbanorna idag?”  

 

”Strävar ni efter att förbättra denna tid?”  

 

”Hur ser du på en eventuell automatisering av monteringen?” 

 

”Vilka risker finns det i dagsläget?” 

 

2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kommer att utföras och dess huvudsakliga mål är att bidra med relevant 

teori. Litteraturen som kommer att användas har använts i tidigare kurser som bl.a. rör ämnet 

kring automation- och robotteknik. Denna slags litteratur kommer att användas till att 

presentera olika robotarmar, sensorer och gripdon. (Bolmsjö). 

Även arbetsinstruktioner från Seabased kommer att användas för att kunna presentera hur 

monteringen av hjulbanan är i dagsläget. Detta kommer dock att presenteras i kapitlet som rör 

”Resultat”.  
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Slutligen kommer det ske en kontakt med utomstående källor för rådfrågning och 

kostnadsförslag. Detta kommer att presenteras i kapitlet ”Resultat” och kommer att diskuteras 

mer under kapitlet ”Diskussion”.  

2.4 Datainsamling 

Filer från externa parter kommer att användas vid konceptframtagningen samt för att kunna 

utvärdera ett koncept. Detta gäller CAD-filer från bl.a. Schunk som är ett företag som 

tillverkar verktyg och komponenter till robotar. CAD-filerna gör det möjligt för att se ifall 

hela konceptet går att genomföra i verkligheten. Dessutom kommer de ske en kontakt via mail 

och telefon för kostnadsförslag eller eventuella modifikationer av verktygen som de erbjuder.  

Även hemsidan GrabCAD kommer att användas för att ladda ner CAD-filer på föremål som 

används i simuleringen. Dessa är avancerade modeller med rörliga delar som underlättar för 

betraktaren i simuleringen. Dessa detaljer är viktiga för att kunna illustrera alla moment i 

simuleringen samt för att kunna veta exakt lång tid hela processen tar.  

2.5 Konceptgenerering 

Kraven är hårda inom produktutveckling, inte enbart ur en kostnadssynpunkt. Kvalitet i form 

av tillförlitlighet och säkerhet prioriteras mer, inte minst i samband med automation. Bergman 

& Klefsjö (2001) beskriver en utvecklingsmetodik som består av krav, koncept och 

förbättring.  

Kraven innebär att behovet och förväntningarna ska uppfyllas. I detta fall är kravet att 

monteringen ska automatiseras och förväntningarna är att det helst ska ske på ett skadefritt 

och ekonomiskt hållbart sätt.  

Koncepten innebär att man utformar flera olika koncept som uppfyller samma krav. I detta 

fall utformas tre olika koncept som uppfyller kraven. Koncepten uppfyller emellertid inte 

kraven lika bra och därför väljs ett koncept ut, detta utifrån hur pass bra det går att förvekliga 

samt efter en systematisk utvärdering i form av kvalitetshus.  

Slutligen ska konceptet förbättras, det kan vara förbättringar av verktyget eller andra 

komponenter som slutligen gör skillnad i slutändan. Det behöver inte vara stora fördelar, utan 

all förbättring av konceptet är bra förbättring.  

2.6 Verkligt test 

Det kommer att ske ett enkelt test med en sex-axlad ABB robot vid namn IRB 6000 S3 M91, 

vilket är en robot som finns på plats i Lysekil samt på Ångströmlaboratoriet. Syftet är att se 

ifall roboten kan utföra en enkel pressning. Rörelsen påminner om den teoretiska rörelsen som 

man förväntar sig utifrån ens val av koncept.  

Det kommer dessutom att ske ett verkligt test med hjälp av en permanentmagnet för att se om 

den kan plocka och placera ut en bricka.  
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2.7 Modellering 

3D-Modelleringar av olika koncept kommer att göras med programmet Solidworks 2017. 

Parametrar som mått och utseende ligger till grund för att få en lyckad simulering, dessa kan 

man enkelt se i Solidworks. Dessa kommer att vara bidragande faktorer till utvärdering av 

koncept. Även en import av dessa 3D-CAD filer kommer att först öppnas i Solidworks för att 

sedan omvandlas till Acis- (SAT) filer. Dessa filer omvandlas för att man ska kunna ha 

tillgång till de i programmet RobotStudio.  

2.8 Konceptanalys 

Alla de föreslagna koncepten ska uppfylla samma krav. Men de uppfyller inte kraven på 

samma sätt. Därför utformas flera kriterier som måste uppnås. Beslutet ska tas med hjälp av 

en metod som kallas ”Concept Scoring”. Det koncept som generar flest poäng utifrån denna 

metod är det konceptet som kommer att simuleras och förbättras.  

2.9 Konceptutveckling 

Efter att ett koncept valts ut i konceptanalysen kommer det att utvecklas vidare fram tills det 

är redo att testas i simuleringen. I utvecklingen kommer alla modifikationer att presenteras för 

att läsaren ska förstå varför man valde de komponenterna man gjorde.  

2.10 Simulering 

Den största delen av resultatet fås ifrån simuleringen, allt från layout av helhetsmonteringen 

till tid från början till slut. Programmet Robotstudio används för att kunna simulera konceptet 

som man kommit fram till teoretiskt. Simuleringen är också en faktor till eventuella ändringar 

i resultatet. Det är även utifrån simuleringen som man kan dra en slutsats gällande den 

ekonomiska- och risk aspekten. Med andra ord så är det resultatet från simuleringen som 

används som underlag för att kunna besvara frågeställningarna.   

2.11 Ekonomisk kalkyl 

En ekonomisk kalkyl görs utifrån simuleringen. Faktorer som spelar stor roll från 

simuleringen är cykeltiden hos momentet. Även investeringskostnader och kostnader för 

underhåll av processen kommer att tas upp i kalkylen.  

2.12 Utvärdering av koncept 

Utifrån simuleringen utvärderar man det valda konceptet. Kunde det ha gjorts på ett annat 

sätt? Här kommer frågeställningarna att besvaras, gick det att automatisera? Fanns det några 

fördelar säkerhetsmässigt? Är det värt att investera i konceptet? Detta kommer att presenteras 

i kapitlet om ”Diskussion”.  
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras den bakomliggande teorin som krävs för att svara på arbetets 

frågeställningar. Dessutom är det i detta kapitel man får läsa om bakgrundsfakta till alla 

komponenter som används.  

3.1 Industrirobotar  
3.1.1 Benämning 

Arbetet kommer att referera till ”robotar” men i själva verket är det en synonym för 

industrirobotar som används under arbetets gång. Detta eftersom att ordet ”robot” fått en allt 

mer generell betydelse och kan betyda olika saker beroende på sammanhanget (Bolmsjö, S 

Gunnar; Industriell robotteknik, 2006, s.39). 

3.1.2 Definition 

Definitionen av en industrirobot är utarbetad enligt International Organization for 

Standardization (ISO).  

”Industrirobot eller robot är en 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.” (Bolmsjö, s.39-43) 

3.1.3 ABB Robot IRB 6640  

ABB roboten IRB 6640 är en länkarmsrobot med sex axlar. Trots enkel installation har den en 

hög hanteringsvikt på 185 kg och en räckvidd på 2.75m. (ABB 2018a) 

Roboten kan användas till att utföra ett flertal arbetsuppgifter, från montering till 

materialhantering till svetsning. (ABB 2018b)  

 3.2 Robotarm 

3.2.1 Länkarmsrobot 

Länkarmsroboten skiljer sig från de tidigare nämna robotarna eftersom att alla tre 

rörelseaxlarna kan roteras. Fördelen med denna robot är att den kan anpassas till många 

uppgifter, detta eftersom att den har ett stort arbetsområde på en liten yta. Rörelserna är dock 

inte lika styva som hos andra robotar. Den teoretiska arbetsvolymen är sfärisk. Se figur 7 
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Figur 4: Bild på länkarmsrobot (Warren 2018) 

Den brukar beskrivas som universell där man som kund får bestämma arbetsområde och 

produktflexibilitet. Roboten finns i olika storlekar och kan hantera vikter från några kg till 

mer än 500 kg. (Bolmsjö, s.98) 

3.5 Gripdon 

Gripdon används av robotar för att utföra specifika arbetsuppgifter, vanligtvis uppgifter som 

montering eller materialhantering. Gripdon tillhör en av de tre huvudgrupperna i kategorin 

verktyg. De två övriga är verktygsväxlare och processverktyg. Gripdonen kommer i många 

storlekar och konstruktioner. (Bolmsjö, s164-165)  

Nedan nämns de tre olika konstruktionerna som är relevanta för arbetet.  

3.5.1 Vakuumgripdon 

Vakuumgripdon används först och främst till för att förflytta flata objekt. Beroende på 

storleken eller formen av objektet kan en eller flera sugkoppar komma att användas. 

Sugkopparna tillverkas av gummi och ansluts via slangar till en vakuumpump eller ejektor. 

Beroende på syftet av uppgiften används det ena eller det andra. Huvudsaken är att ett 

undertryck skapas vilket möjliggör att objektet fäster sig vid sugkoppen. Undertrycket fås när 

vakuumet är aktiverat och då kan gripdonet lyfta på objektet. (Bolmsjö, s.168-172) 

3.5.2 Mekaniska gripdon 

Ett mekaniskt gripdon förflyttar objekt genom att gripa tag i det med fingrar. För att uppnå 

detta och för att kunna klassificeras som ett mekaniskt gripdon krävs det att uppbyggnaden 

består av antingen länktyp, kugghjuls- och kuggstångstyp eller kamtyp. Dessa uppbyggnader 
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är de mest förekommande typerna inom mekaniska gripdon. Det finns andra slags typer av 

uppbyggnader med, men dessa används sällan och till specifika ändamål.  

De mekaniska gripdonen kan drivas pneumatiskt, hydrauliskt eller elektriskt beroende på hur 

stor kraft man vill att gripdonet ska gripa med. Vanligtvis drivs gripdonen pneumatiskt när 

objektet är av låg vikt och fördelen är att metoden är enkel och billig.  

Hydrauliska gripdon används när objektet är tyngre och en större kraft behöver utvinnas. 

Elektriska gripdon används vid fall där man vill bestämma fingrarnas kraft och läge. 

(Bolmsjö, s.167-168)     

3.5.3 Magnetiska gripdon 

Likt vakuumgripdon används magnetiska gripdon till för att förflytta plana flata objekt. 

Skillnaden är att objekten måste vara ferritiska för att kunna fästa till gripdonet.  

Det finns olika typer av magneter, permanentmagneter är en typ och elektromagneter är en 

annan typ. Permanentmagneter behåller sina magnetiska krafter under en lång tid. 

(Nationalencyklopedin, 2018). Nackdelen är dock att det kan kvarstå magnetism i gripdonet 

när det är dags för den att släppa objektet. 

Vanligtvis används elektromagneter för att lyfta på objekt. Magneten ansluts till växelström 

som alstrar ett magnetfält. Fördelen är att man med denna princip kan undvika att 

magnetiseringen när det är dags för gripdonet att släppa objektet. 

Man kan använda den något utav dessa två eller använda de i kombination till varandra för att 

förstärka lyftkraften hos gripdonet. (Bolmsjö, s.171-172) 

3.6 Sensorer och sensorsystem 

I monteringssammanhang uppstår alltid störningar, det kan vara felbedömningar eller fel på 

mått. Felen uppstår slumpvis och tas alltid i beaktning. Sensorerna förenklar för robotar 

genom att kontrollera rörelser, kontrollera och bestämma läge, kontrollera mått och toleranser, 

kontrollera krafter samt övervaka arbetsprocessen.  

3.6.1 Optiska sensorer 

Optiska sensorer är ett samlingsnamn för fotoceller och avståndsmätande sensorer. Principen 

med fotoceller är att en sändare sänder ut en ljussignal i form av LED (Light Emitting Diode) 

till en mottagare. Ljuset omvandlas till en elektrisk signal. Beroende på arbetsuppgift och 

syftet med fotocellen finns flera olika varianter. (Bolmsjö, s.187-188) 

Envägsavkänning 

Fotocellen består av en sändare och en mottagare. Dessa är i form av två enheter som placeras 

ifrån varandra med ett visst avstånd. När ljusstrålen mellan de bryts sänder det en signal till 

systemet som ska användas. Envägsavkänning föredras i industriella miljöer där damm 

förekommer samt för att avkänningen sker utan risk för falska reflektioner. (Bolmsjö, s.189) 

Reflektoravkänning 

Sändaren och mottagaren finns i samma enhet. Sändaren skickar iväg ljuset som tas emot och 

reflekteras tillbaka av en prismatyp. Prisman reflekterar strålen tillbaka till samma riktning 
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som den kom ifrån. När ljuset inte längre reflekteras tillbaka till mottagaren sänds en signal 

till systemet. (Bolmsjö, s.189) 

Direktavkänning 

Sändare och mottagaren finns (likt föregående exempel) i samma enhet. Ljuset direkt av 

objektet som ska avkännas. Beroende på material har fotocellen olika avkänningsavstånd. 

Direktavkännande fotoceller används ofta vid trånga utrymmen. (Bolmsjö, s.189) 

3.6.2 Triangulerande optiska sensorer 

Triangulerande optiska sensorer används för att mäta avstånd. Ljusstrålen skickas mot en 

mätyta som ger ifrån sig en diffus reflektion. Reflektionen tas emot av en sensor som befinner 

sig snett från sändaren. Denna metod kan bestämma avståndet från dess ursprungspunkt till 

dess nya punkt. (Bolmsjö, s.191-192). Figur 8 illustrerar hur tekniken fungerar.   

  

Figur 5: Principiell bild på hur en triangulerande optisk sensor fungerar (Globalspec, 2018). 

3.6.3 Maskin vision 

Maskin vision eller ”Visionsystem” som det även kommer att refereras till i rapporten 

används till att öka flexibiliteten och säkerheten hos roboten. Visionsystemet skickar 

information till roboten som kan användas för att anpassa sig efter omständigheterna. Den kan 

t.ex. mäta avståndet mellan objekt, mäta avstånd mellan hål och även se vart sakerna i 

bakgrunden befinner sig. (Bolmsjö, s.197)  

3.7 Metod för val av koncept 

Bergman & Klefsjö betonar de tre nyckelorden inom produktutvecklingen, nämligen: krav, 

koncept och förbättring. (Bergman & Klefsjö, s.104-106) 

Kraven utformas vanligtvis efter kundens behov och förväntningar, i detta fall är kunden 

företaget Seabased. I detta arbetet ligger kravet på att tillfredsställa och överträffa kravet kring 

att automatisera den manuella monteringe. För att sedan gå vidare i processen genom att 
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utveckla olika koncept behöver man definiera en kravspecifikation. (Bergman & Klefsjö, 

s.106-107).  

Koncepten utformas enligt kravspecifikationen som presenterats. Därefter krävs det att man 

väljer ett koncept med hjälp av en objektiv metod. I detta arbete används metoden ”Concept 

Scoring” för att välja ut ett utav koncepten. (Bergman & Klefsjö, s.107-108) 

Metoden går ut på att man först förbereder en urvalsmatris, i denna bestämmer man olika 

parametrar som i sin tur kommer att poängsättas. Varje parameter har sin egna betydelse 

vilket presenteras i form av procent. (Parametrarna som bestämts i detta arbete är:  

Flexibilitet: På vilka sätt kan man utforma detta koncept? Går konceptet att utforma vid andra 

lösningar? Denna parameter har ett värde som består av 35 % med motivering att hela 

projektet fortfarande är i ett utvecklingsstadium och där en hög flexibilitet av ett 

lösningskoncept underlättar för utveckling. 

Tillförlitlighet: Hur bra kommer konceptet att utföra det den lovat? Kan man garantera att 

lösningen kommer att fungera? Denna parameter består av 25 % av värdet med motivering att 

det konkret ska gå att bevisa att lösningen fungerar.  

Implementering: Hur enkelt är det att implementera denna lösning i verkligheten? Krävs det 

modifikationer? Är lösningen realistisk? Denna parameter har även den 25 % i värde, då den 

har samma slags vikt som det föregående kriteriet.  

Kostnadseffektivitet: Vad kostar det att implementera denna lösning? Kommer man behöva 

göra onödiga specialbeställningar? Slutligen har denna parameter ett värde på 15 % med 

motivering att det fortfarande är i utvecklingsstadiet. Nu ligger den största vikten på att ta 

fram en lösning innan man börjar fundera på kostnaden för konceptet. 

Därefter bestämmer man graderingen utifrån referensprodukten eller i detta fall den manuella 

monteringen. Författarna rekommenderar en skala mellan 1-5, där 1 är det sämsta betyget 

gentemot referensen och där 5 är det bästa gentemot referensen. Betyget multipliceras sedan 

med värdet för respektive kriterier. (Ulrich & Eppinger, s.154-155).  

Slutligen sammanställer man poängen och kommer fram till vilket koncept som man ska 

utveckla vidare. Det är detta stadie som Bergman & Klefsjö refererar till gällande förbättring. 

(s.108-109)   

3.8 Konceptutveckling 

Ett koncept är som tidigare nämnt en förenklad beskrivning på en lösning. 

Konceptutvecklingen ska ta cirka 15 % av projektets tid och kosta mindre än 5 % av de totala 

kostnaderna. I detta fall sker konceptutvecklingarna på ett teoretiskt plan. Val av koncept 

kommer sedan att väljas utifrån en poängsättning av koncepten. 

Konceptutveckling består av att första klargöra problemet. Följt av att bryta ned problemet i 

olika steg. Därefter söker man efter lösningar antingen internt eller externt.  

Externt menas med att man använder sig av befintliga koncept för att tillämpa till sitt 

problem. Internt är när man hittar på nya koncept som inte existerar 
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Därefter forskar man systematiskt för att se om det finns andra lösningar eller metoder att 

tillämpa. Slutligen reflekterar man över konceptet som man har valt att fortsätta med i sitt 

arbete. (Hermansson, 2016) 

3.9 Säkerhet 
3.9.1 Staket och avskärmningsskydd 

Staket och avskärmningsskydd används för att hålla behörig och obehörig personal utanför 

robotcellen. Skydden finns i flera olika storlekar och material beroende på vad syftet med 

skyddet är.  

3.9.2 Grindar 

Grindar används som dörrar för att ta sig in- och ut i robotcellen. Grindarna förses med 

gränslägesbrytare som känner av när dörren öppnas, beroende på hur riskfyllt det är i cellen 

kan man ändra på signalen som gränslägesbrytaren skickar till robotsystemet. (Bolmsjö, 

s.217-218) 
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4 Nulägesanalys 

I nulägesanalysen sammanfattas den manuella monteringen utifrån ett studiebesök och 

ytterligare dokumentation från företaget. Det är i detta kapitel som syftet samt 

problemformuleringen skildras i rapporten. Slutligen avrundas nulägesanalysen med en 

kravspecifikation som senare kommer att refereras till.  

4.1 Helhetsmontering i dagsläget 

Plattjärnen bearbetas i lasermaskinen enligt tydliga mått. Därefter ser man till att alla mått 

(diameter på hålen och avståndet mellan dem) på hjulen och plattjärnen stämmer enligt 

ritningen. Plattjärnet är cirka 2500 mm på långsidan, cirka 100 mm på kortsidan och ska ha en 

tjocklek på 8 mm. Dessutom ska det totalt bestå av: 21 hål för alla hjulaxlar. Avståndet mellan 

hålen ska vara cirka 100 mm. 

 

Dessutom finns det 20 (mindre hål) för hylsorna och 4 hål för laxkilarna. Se figur 9.   

 

 
Figur 6: Bild på plattjärn 

 

Hjulen (som senare ska monteras ihop på plattjärnet) är sedan tidigare monterade. Varje hjul 

har en varsin axel som sitter i hålet. Se figur 10. 

 

 
 

Figur 7: Bild på hjul med axel 
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Brickor läggs på före och efter att axeln har monterats på första plattjärnet. Detta för att hjulet 

ska kunna ha möjlighet att rotera på sig. Axeln pressas därefter i respektive hål för att 

säkerställa att hjulen sitter fast. Se figur 11 

 
Figur 8: 

Efter att alla 21 hjul har pressats fast i respektive hål, monterar man dessutom på fyra stycken 

laxkilar innan det andra plattjärnet läggs på. Laxkilarna behöver i sig inte pressas in med 

tanke på att de har som mål att stabilisera hjulbanan.  

 

Efter detta steg pressar man på det andra plattjärnet. Detta kräver stor precision eftersom att 

det rör sig om hål för 21 axlar och 4 laxkilar. När detta gjorts är hjulbanan i princip klar, nu 

måste man säkerställa att ingenting faller isär och det gör man genom att skruva fast alla 

skruvar, närmare sagt 20 skruvar. Se figur 12. 

 
Figur 9: Bild på två plattjärn, fyra hylsor, två brickor och en laxkil. 
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Innan detta görs lägger man in hylsor för att skruven enkelt ska trä igenom mellan de två 

plattjärnen. Hylsan bidrar dessutom med stabilitet till hjulbanan. När alla skruvar gått igenom 

skruvar man fast alla muttrar. 

4.2 Dagens montering i moment 

Hela den manuella monteringen är uppdelat i sex olika moment, dessa är följande: 

• Moment 1: Kvalitetskontroll av alla delar 

• Moment 2: Montering och pressning av hjul & brickor 

• Moment 3. Montering av skruvar och laxkilar 

• Moment 4: Montering och pressning av det andra plattjärnet 

• Moment 5: Åtdragning av skruvar  

• Moment 6: Kvalitetskontroll 

Arbetet är avgränsat till enbart moment 2. 

4.3 Intervjustudie 

Någon exakt tid för monteringen fanns inte, men operatören nämnde att han brukar montera 

ihop en hjulbana på mindre än en timme. Det ska därför ta mindre än tre timmar för att 

montera ihop tillräckligt med hjulbanor för en generator. Respondenten nämner även att de 

strävar efter att halvera den befintliga tiden samt att förhindra och förebygga skador. Dessa 

har hittills varit klämskador och ryggskador. 

4.4 Kravspecifikation  

 Kraven som presenterats utifrån nulägesanalysen är:  

• Hjulets axel ska pressas ända ner till hålets botten  

• En hel hjulbana ska monteras ihop på mindre än en timme 

• Måtten ska stämma överens enligt arbetsinstruktion 

• En bricka ska placeras innan och efter varje hjul har pressats fast 

• Hjulbanan ska vara rak 
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5 Konceptgenerering 

I detta kapitel om konceptgenerering presenteras olika koncept på hur man utför uppgiften 

och uppfyller kraven som presenterats innan. Koncepten beskrivs noggrant och visualiseras 

med bilder för att förenkla för läsaren. De olika koncepten utvecklades i förstudien och i 

senare del av arbetet väljs ett utav koncepten ut och vidareutvecklas. 

5.1 Olika koncept på montering av hjul 
5.1.1 Koncept 1 

Roboten har en gripklo som griper tag i hjulet och hittar rätt hål. Därefter pressar den igenom 

axeln i hålet innan den släpper hjulet helt. Detta gör den genom att använda sin 

hanteringsvikt. På det sättet får man hela den monteringen i ett och samma moment. (I 

Konceptanalysen kommer konceptet att refereras till ”Robotpress”)  

 

Fördelen gentemot en manuell montering är att man slipper problemet med att hjulet hamnar 

snett eller hamnar ur position påväg till den manuella pressningen. (figur 13&14) 

 

 
Figur 10: Överblick på koncept 1 
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Figur 11: Närbild på gripdon från koncept 1  

5.1.2 Koncept 2 

Roboten har till skillnad från koncept 1, en inbyggd press på sitt gripdon. Roboten hittar rätt 

hål genom att placera hjulet precis över det. Pressningen sker därefter genom att pressen 

pressar över- och underifrån. (I konceptanalysen kommer konceptet att refereras till 

”Linjärpress”). På detta sätt kan en stor kraft utvinnas från detta koncept. Se figur 

15,16,17&18.  

 
Figur 12: Överblick på koncept 2 
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Figur 13: Närbild på gripdon från koncept 2 

 
Figur 14: Gripdon innan pressning    

Figur 15: Gripdon efter pressning 

 

5.1.3 Koncept 3 

Roboten har en gripklo som verktyg. Detta ska i sin tur ersätta den mänskliga rörelsen hos 

operatören. Roboten hittar hålet och pressar in det med sin maxkapacitet. Plattjärnet rullas 

därefter fram till pressen som pressar på axeln. Det liknar den manuella monteringen i sättet 

att roboten enbart placerar hjulet i rätt hål och sedan skickas det vidare till pressen. (I 

konceptanalysen kommer konceptet att refereras till ”Två moment” konceptet, detta eftersom 

att hela pressningen sker i två moment.)  Se figur 19 & 20 
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Figur 16: Överblick på koncept 3 

 
Figur 17: Närbild på koncept 3 
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6 Konceptanalys 

I konceptanalysen inleds kapitlet med en kravspecifikation, denna är en vidareutveckling av 

kraven från nulägesanalysen och används som underlag för att utforma kriterier till ett en 

poängsättning av koncept.”Concept Scoring” är en metod som används för att kunna välja 

koncept på ett objektivt sätt. Det är fyra olika kriterier som poängsätts individuellt från 1-5. 

Varje kriterier har sitt eget värde beroende på dess vikt till slutresultatet. Efter 

poängsättningen sker en utvärdering av poängsättningen där varje kriterier motiveras för 

respektive koncept.  

6.1 Kravspecifikation  

Momentet kring att pressa brickor och hjul kräver dels stor precision, dels hög kraft. En 

kravspecifikation har därmed sammanfattats utifrån nulägesanalysen samt för att kunna 

besvara på frågorna från frågeställningen.  

Följande punkter formar tillsammans kravspecifikationen:  

• Roboten/gripdonet ska med precision hitta rätt hål för att kunna placera och pressa in 

både hjul och bricka 

• Konceptet ska vara flexibelt och kunna appliceras på uppdaterade konstruktioner av 

hjulbanan. 

• Konceptet ska kunna utföra uppgiften om att placera brickan innan hjulet 

• Hjulet ska pressas ner 

6.2 Utvärdering av koncept 
6.2.1 Val av Koncept utifrån ”Concept Scoring” 

Nedan presenteras en tabell bestående av fyra olika parametrar. Varje parameter har sitt egna 

värde som multipliceras med betyget för varje koncept. Produkten av betyget och värdet 

presenteras i form av poäng. Den totala poängen bestämmer vilken rank konceptet får, utifrån 

denna rank beslutar man ifall man ska fortsätta utveckla konceptet eller inte. Se Tabell 1 

Tabell 1: Val av koncept enligt "Concept Scoring" 

Parametrar Värde Koncept 1 

(Robotpress) 

 Koncept 2 

(Linjärpress) 

 Koncept 

3 (Två 

moment)  

 

  Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

Flexibilitet 35 % 3 1,05 1 0,35 5 1,75 

Tillförlitlighet 25 % 3 0,75 2 0,5 3 0,75 

Implementering 25 % 2 0,5 2 0,5 5 1,25 

Kostnadseffektivitet 15 % 2 0,3 1 0,15 4 0,6 

Totalpoäng  10 2,6 6 1,5 17 4,35 

Rank  2 2 3 3 1 1 

Fortsätta?  Nej  Nej   Utveckla  
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Nedan motiveras poängen för varje parameter för varje koncept. 

6.2.2 Koncept 1 (Robotpress) 

Flexibilitet (3): Flexibiliteten kring att hitta och placera hjulet vid rätt plats är hög, dessvärre 

är presskraften den svaga länken i faktorn. Ifall gripdonet ska appliceras på en ny 

konstruktion kan det hända att den valda roboten inte är tillräckligt kraftig för att lyckas. Bara 

för att roboten lyckas med att pressa in hjulet för denna konstruktion betyder det inte att den 

alltid kommer att göra det.  

Tillförlitlighet (3): En stor del av betyget beror på att man inte kan förlita sig på att ett 

koncept med ett moment kan bidra med så pass stor kraft att hjulet pressas in i hålet. Det 

kräver dessutom att roboten pressar in hjulet i direkt.  

Implementering (2): Konceptet är svårt att implementera, i dagsläget finns det få lösningar där 

roboten pressar in komponenter med egen hand. Vanligtvis sker det via en extern press. 

 Kostnadseffektivitet (2): Konceptet är dyrt med tanke på att man måste specialbeställa en 

robot med högre hanteringsvikt än vad som krävs för en så pass simpel montering. Risken 

finns även att gripdonet i lösningen kommer att utsättas för hårt tryck. Ett tryck som är så pass 

högt att gripdonet riskerar att gå sönder.  

6.2.3 Koncept 2 (Linjärpress) 

Flexibilitet (1): Flexibiliteten för detta koncept är mycket låg. Detta eftersom att gripdonet 

nästan enbart är anpassad åt ett enda ändamål. Dessutom måste de andra komponenterna 

såsom monteringsbord och lastpallar vara anpassade efter gripdonet. Om det dessutom skulle 

visa sig att konstruktionen eller monteringen för hjulbanan skulle förändras är konceptet 

värdelöst.  

Tillförlitlighet (2): Precisionen för pressningen beror till stor del på vart och hur plattjärnet 

befinner sig innan hjulet ska pressas in. Detta eftersom att pressningen sker från två håll, upp- 

och nedifrån. Dessutom kommer plattjärnet att röra på sig då den pressas nedifrån också. Den 

enda fördelen med denna metod är att man kan uppnå rätt presskraft enklare än de andra 

koncepten.   

Implementering (2): Det blir svårt att implementera ett koncept som kräver ett specialdesignat 

gripdon och monteringsbord. Gripdonet går i sig inte att beställa från någon av de stora 

tillverkarna.  

Kostnadseffektivitet (1): Kostnaden för alla specialdesignade komponenter till konceptet är 

för hög. Dessutom kommer det att ta väldigt lång tid innan man är redo att applicera allting, 

detsamma gäller ifall någonting går sönder. Då måste hela monteringen att upphöra under en 

period. 

6.2.4 Koncept 3 (Två moment)  

Flexibilitet (5): Flexibiliteten hos koncept 3 är mycket hög. Detta p.g.a. att roboten och 

gripdonet enbart placerar ut hjulet. Därefter är det en press som pressar in hjulet i hålet. Detta 

koncept kan därför appliceras på samma sätt ifall konstruktionen av hjulbanan förändras. 

Dessutom krävs det inte många specialdesignade komponenter.  
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Tillförlitlighet (3): Precisionen hos konceptet är hög då roboten enbart ska hitta rätt hål. 

Dessvärre kan hjulet hamna i fel läge påväg till pressen, det är av denna anledning som den 

enbart får betyg 3. 

Implementering (5): Konceptet är lätt att implementera. Detta p.g.a. att den påminner mycket 

om monteringen i dagsläget. Skillnaden är egentligen att det är roboten som ska placera ut och 

montera hjulen på rätt plats istället för en operatör. 

Kostnadseffektivitet (4): Mest kostnadseffektiv med tanke på att det är få komponenter som 

behöver special beställas.  

6.3 Val av koncept 

Valet föll på Koncept 3 som fick en summa på totalt 17. Detta motsvarade i sin tur i en 

summa på 4.35 i poäng utifrån kriteriernas värde. Parametrarna kring flexibilitet och 

implementering gör att konceptet går att ändra i simuleringen.  
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7 Konceptutveckling 

Utifrån konceptanalysen valdes ett koncept ut med hjälp av ”Concept Scoring”. Detta 

koncept kommer under arbetets gång att utvecklas, både teoretiskt och i simuleringen. 

Kapitlet om konceptutveckling kommer därför att skildra slutproduktens utveckling, från ax 

till limpa. Vidare motiveras modifikationer och bilder används för att visualisera 

utvecklingen.   

7.1 Koncept av gripdon 
7.1.1 Gripdon utan fingrar  

Det första konceptet består av ett gripdon vid namn PZN-plus 100-1-AS (0303512). Det är ett 

så kallat centriskt gripdon av chunk-typ. D.v.s. fingrarna griper tag i objektet genom att man 

bestämmer avståndet mellan dem i spåren.  

Gripdonet är mekaniskt och har tänkt att drivas pneumatiskt eftersom att det gäller en enkel 

uppgift att enbart gripa tag i ett hjul som endast väger 2.1 Kg. Gripdonet hämtades via 

företaget Schunk och dess rekommenderade hanteringsvikt är 9 Kg. Denna hanteringsvikt har 

räknats ut med en säkerhetsmarginal på 2 och en statisk friktion på 0.1. (Schunk 2018a). Se 

figur 21. 

 

Figur 18: ISO-vy på PZN-plus 100-1-AS 

7.1.2 Schunk-gripdon med fingrar 

Efter att ett gripdon valts ut konstruerades tre stycken fingrar med passande mått i 

programmet Solidworks för att kunna se ifall gripdonet skulle kunna gripa tag i hjulet. 

Fingrarna skapades som delar (Parts) i programmet för att sedan passa in i en 

sammanställning (Assembly). Konceptet blev lyckat i och med att måtten stämde för att 

kunna gripa tag i hjulet.  

Eftersom att detta var i första fasen av utvecklingen lades stor fokus på måtten på fingrarna 

och inte hur kraftiga de var. Därför kan konceptets fingrar uppfattas som för klena. Se figur 

22.  
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Figur 19: Bild på Schunk-gripdon och fingrar 

7.1.3 Schunk-gripdon med kraftfullare fingrar 

 

Det föregående exemplet utvecklades vidare genom att leta rätt på ett par fingrar som dels går 

uppskatta priset på, dels är kompatibla till det valda gripdonet. Därför kontaktades företaget 

Schunk den 9e maj 2018 för ett kostnadsförslag på fingrar som var kompatibla till PZN-

gripdonet. Svaret blev att ett par fingrar vid namn ZBA-L-plus 240 (0311782) var passade 

utmärkt till det valda gripdonet och att leveransen kunde uppskattas till cirka en vecka. 

(Schunk 2018b).  

En CAD-modellering från deras hemsida laddades ner och visualiserades i Solidworks. Dock 

visade det sig tidigt att fingrarna var för korta för hjulet. Det gjordes därför ett till försök att 

kontakta företaget om ett kostnadsförslag på en modifiering av längden på fingrarna. 

Modifieringen gick ut på att förlänga fingrarnas längd utan att ändra på övrig geometri vilket 

man kan se i figur 23 som är en helhetsbild och i figur 24 & 25 som är skillnaden före och 

efter modifieringen.  
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Figur 20: Bild på PZN-gripdon med ZBA-fingrar 

 

 

Figur 21: ZBA-finger innan modifiering                                                   

 Figur 22: ZBA- fingret efter modifiering 

7.1.4 Slutgiltigt gripdon 

När rätt gripdon och fingrar hade valts ut började man utveckla komponenter som används till 

att hjälpa roboten med att utföra uppgiften. En adapterplatta var nödvändig för att kunna 

montera fast gripdonet med robotens handled. Det gjordes en slutgiltig kontakt med Schunk 

för ett kostnadsförslag på vad en sådan kan kosta.  

Därefter monterades en vision-kamera upp på adapterplattan för att roboten ska kunna veta 

läget hos både brickan och hjulet vid monteringen. Företaget ABB kontaktades för att få ett 

uppskattat pris om vad ett sådant integrerat visionsystem kostar.  

Slutligen konstruerades ett magnetiskt gripdon på adapterplattan. Denna ska plocka upp den 

ferritiska brickan som ska placeras över hålet innan hjulet pressas fast. Det magnetiska 

gripdonet är riktat 90 grader för att den inte ska kunna bli störd av det mekaniska gripdonet 

vid plock av den lilla brickan.  Se figur 26. 
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Figur 23: Bild på det slutgiltiga konceptet med adapterplatta, magnetiskt gripdon och mekaniskt gripdon 

7.2 Utveckling av monteringsbord 

Monteringsbordet utvecklades vidare från att vara ett enkelt bord till ett bord som kunde mata 

fram plattjärnet. Dessutom konstruerades en fixtur med liknande mått som plattjärnet för att 

kunna ledas in vid inmatningen. Se figur 27 

 

Figur 24: Överblick på monteringsbord med fixtur 
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7.3. Slutgiltiga val till simulering 
7.3.1 Val av robot  

Valet föll på roboten ABB IRB 6640. Robotens uppbyggnad påminner om roboten IRB 6000 

S3 M91 som kommer att användas i ett verkligt test. Dessutom finns roboten tillgänglig i 

programmet Robotstudio vilket möjliggör en simulering på lösningen. 

Den har även en hanteringsvikt på 185 Kg och en räckvidd på 2.8m som gör den till ett bra 

alternativ, då den tillgodoser denna lösning med marginal. Hjulet väger som tidigare nämnt 

enbart 2.1 Kg. Detta är en vikt som både roboten och gripdonet klarar av att lyfta utan 

problem. Valet underlättar därför för vidareutveckling av helhetslösningen, med tanke på att 

arbetet idag enbart är avgränsat till ett moment.    

Vidare kan lösningen som presenteras i simuleringen även bevisas genom ett verkligt test.  

7.3.2 Val av gripdon för hjulplacering 

Valet föll på gripdonet PZN-plus-100 och fingrarna ZBA-L-plus. Fingrarna såväl som 

adapterplatta har som tidigare nämnt modifierats.  

7.3.3 Val av gripdon för bricka  

Brickan kommer att plockas upp med hjälp av en elektromagnet. Gripdonet kommer att sitta 

fast på en fixtur som sitter på adapterplattan och kostnaden för den kommer att uppskattas. Ett 

verkligt test kommer att göra med hjälp av en permanentmagnet för att se ifall lösningen 

fungerar och kan implementeras.  
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8. Simulering 

8.1 Simuleringen steg för steg  
8.1.1 Steg 1  

Plattjärnet matas in och rullar på monteringsbordet, fixturen ser till att plattjärnet hamnar i 

robotens arbetsområde. Rullbandet stannar när plattjärnet passerar ljusstrålen från en fotocell, 

nämligen en envägsavkännare som är placerad i längd med fixturens slut. Ett förslag på en 

sådan sensor är S3Z-PR-5-FG01-PD. (Oemautomatics 2018a) 

Robotens väg bestäms med hjälp av att lära roboten en viss punkt i rummet. Kommandot 

heter ”Teach target” och en serie av dessa bildar tillsammans en väg eller ”Path” som det 

heter i programmet. I figur 28 får man se roboten och plattjärnet när de befinner sig i sin 

startposition. 

 

Figur 25: Robotens startposition 

8.1.2 Steg 2 i simuleringen 

Därefter hittar roboten punkten som ligger precis ovanför brickan som ska plockas upp. 

Robotens visionsystem hjälper roboten att hitta brickan med precision.  Se figur 29. 
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Figur 26: Robotens visionsystem lokaliserar brickan 

8.1.3 Steg 3  

Efter att roboten lyckats hitta brickan med hjälp av visonsystemet vrider robotens handled sig 

90 grader för att gripdonets magnetiska verktyg ska peka nedåt. Därefter rör den sig nedåt i en 

linjär rörelse och plockar upp brickan genom att aktivera elektromagneten. Se figur 30&31. 

 

Figur 27: Roboten innan plock av bricka 
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Figur 28: Elektromagneten aktiveras 

8.1.4 Steg 4  

Roboten rör sig till punkten ovanför där plattjärnet ska vara. Plattjärnet har som tidigare 

nämnt förts fram med hjälp av ett rullband. En fotocell har monterats jämsides med slutet 

fixturen på monteringsbordet. Detta gör rullbandet stannar när plattjärnets kant är i längd med 

fixturens kant.  

Robotens visionsystem använder några sekunder till att lokalisera det första hålet som brickan 

ska placeras på. Se figur 32.   

 

Figur 29: Roboten precis innan placeringen av brickan 

8.1.5 Steg 5  

Roboten rör sig nedåt i en linjär rörelse och släpper brickan genom att stänga av sin 

elektromagnet. Se figur 33. 
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Figur 30: Robotens verktyg placerar brickan 

Brickan är nu placerad över plattjärnets första hål. Se figur 34  

 

Figur 31: Brickan efter robotens placering 

8.1.6 Steg 6  

Roboten rör sig tillbaka till sitt startläge för att påbörja monteringen av hjulet. Se Figur 35 
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Figur 32: Roboten rör sig till sin startpunkt 

8.1.7 Steg 7  

Roboten rör sig till en punkt som ligger ovanför hjulet. Visionsystemet lokaliserar objektet 

och avståndet likt de tidigare stegen. Därefter rör sig roboten nedåt i en linjär rörelse och 

plockar upp hjulet. Se figur 36. 

 

Figur 33: Bild på robotens verktyg som griper tag i hjulet 

9.1.8 steg 8  

Roboten rör sig till punkten ovanför plattjärnets hål. Visionsystemet hjälper roboten att veta 

vart hålet (och numera brickan) befinner sig. Se figur 37 
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Figur 34: Roboten innan placering av hjulet 

Roboten rör sig nedåt i en linjär rörelse och pressar ner hjulets axel i plattjärnets hål. Se Figur 

38  

 

Figur 35: Bild på montering av hjulet 

8.1.9 Steg 9  

Efter att roboten placerat hjulet i plattjärnets hål rör den sig uppåt med en linjär rörelse. Se 

figur 39.  
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Figur 36: Roboten rör sig uppåt efter placering av hjul 

Den första fotocellen längs fixturens kant stoppar inte rullbandet från att starta. Plattjärnet 

börjar därefter matas fram tills en triangulerande optisk sensor meddelar systemet att 

plattjärnet förflyttats cirka 100 mm. Det är denna sensor som kommer att avgöra när 

rullbandet kommer att starta eller stanna. Ett förslag på en sådan sensor är lasersensorn opto-

NCDT 1710-100. (Micro-epsilon, 2018) 

Anledningen till varför den behöver stanna är för att det andra hålet ska kunna bearbetas av 

roboten vid samma läge. Avståndet på 100 mm mäts upp eftersom att det är cirka 100 mm 

mellan varje hål. Se figur 40. 

 

Figur 37: Bild på plattjärnet som förflyttats cirka 100 mm 

8.1.10 Steg 10  

I detta sista steg sker pressningen av hjulet med hjälp av en press. Pressen är placerad cirka 

500 mm ifrån fixturens kant. Detta för att roboten inte ska kollidera med den och ha marginal 

när den utför sina rörelser. Detta betyder dessutom att roboten måste montera fem hjul innan 

pressen kan utföra pressningen på det första hjulet. Se figur 41  
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Figur 38: Steg 10: Pressning 

Pressen känner av att hjulet är under den med hjälp av en fotocell i form av en 

reflektoravkänning som är monterat på monteringsbordet och som sänder en ljussignal under 

pressen. När hjulet passerar fotocellen pressas hjulet ned. Ett förslag på en sådan sensor är 

S3Z-PR-5-B01-PD. (Oemautomatics, 2018b). 

 Momentet sker på fyra sekunder och roboten pressar inte in igen förrän fotocellen passeras av 

nästa hjul. Se figur 42 

 

Figur 39: Bild på pressningen 
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9 Resultat 

9.1 Resultat utifrån simulering  
9.1.1 Cykeltid för simulering utan bricka  

Simuleringen gjordes först med moment som bara påverkade pressningen av hjulet. Den 

uppskattade cykeltiden var 401 sekunder enligt Robotstudio för en hel montering av alla 21 

hjul utan brickor. Det motsvarar cirka 6 minuter och 41 sekunder.   

9.1.2 Cykeltid för simulering med bricka 

Simuleringen gjordes därefter igen men denna gång inkluderades montering av brickorna. 

Den uppskattade cykeltiden 742 sekunder för en hel montering med 21 hjul och 21 brickor. 

Det motsvarar cirka 12 minuter och 22 sekunder.  

9.2 Resultat utifrån verkliga test 
9.2.1 Pressning med hjälp av robot 

Den 27e april utfördes ett simpelt test med en robot och en liten prototyp av hjulbanan. 

Prototypen hade liknande mått som den verkliga hjulbanan, skillnaden var att hålet på 

prototypen var lite större. På det sättet bevisar testet enbart en montering av hjulet och inte 

någon pressning. 

Hjulbanan plockades isär för att se ifall roboten kunde utföra monteringen på egen hand. Ett 

bänkskruvstycke användes dels som gripdon, dels som en del monteringsbordet för att 

stabilisera plattjärnet. Hjulet monterades fast och roboten utförde moment genom att först 

bestämma punkten ovanför hålet, följt av en långsam linjär rörelse nedåt. Se figur 43 & 44. 

 

Figur 40: Bild på gripdon från det verkliga testet 

Figur 41: Bild på det fastskruvade plattjärnet 

Resultatet blev lyckat och roboten lyckades utföra monteringen. Se figur 45. 
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Figur 42: Hjulet nedpressat 

9.2.2 Plock av bricka med magnetiskt gripdon  

Testet gick ut på att plocka en bricka (från prototypen av hjulbanan) till att placera ut den över 

ett hål och sedan släppa den. Till en början skedde störningar i form av att kvarstående 

magnetiska krafter var kvar. Detta ledde till att magneten inte släppte brickan helt.  

Därför la man en permanent magnet under plåten vilket ledde till att gripdonet kunde plocka 

upp brickan för att sedan placera ut den ovanpå hålet utan att brickan flyttade på sig. 

Experimentet blev därför lyckat.  Se figur 46 & 47.   

 

Figur 43: Magnet innan placering 

Figur 44: Magnet efter placering 

 
9.3 Investeringskostnad 
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En uppskattning på vad hela lösningen kostar utifrån kostnadsförslag från företag som 

kontaktats via mail och telefon. Kostnader för installationer samt underhåll utesluts i kalkylen 

med tanke på brist på underlag.  

Kostnader som markerats * innebär att en uppskattning har gjorts utifrån kontakt med 

tillverkande företag, mestadels för att lösningen eller komponenten inte finns tillgängligt i 

dagsläget. Se tabell 2 

Tabell 2: Ekonomisk kalkyl 

Komponent Kostnad [SEk] 

PZN-Gripdon 8 000 

Modifierade ZBA-fingrar x 3  10 000 

Adapterplatta 5 000 

Magnetiskt gripdon 10 000* 

monteringsbord med fixtur 30 000* 

Press 10 000* 

ABB Visionsystem  100 000 

Abb robot Irb 6640 600 000 

Säkerhet 20 000* 

Triangulerande sensor Opto-ncdt 1710-1000 80 000 

Envägsavkännande fotocell + tillbehör  800 

Reflektoravkännande fotocell + tillbehör  1000 

Summa 874 800 
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10 Diskussion 

10.1 Frågeställning A 

Rapporten inleds med huvudfrågeställningen ”Hur ser de tekniska förutsättningarna ut för att 

automatisera monteringen av hjulbanan?”.  

För att besvara på frågeställningen gjordes en nulägesanalys, analysen formulerade problemen 

i dagsläget vilket ledde till att man formade en kravspecifikation. Det var i detta skede som 

man avgränsade arbetet kring monteringen av ”Moment 2” vilket beskrivs under rubrik 4.2. 

Detta moment var det svåraste av de resterande praktiska momenten i helhetsmonteringen. I 

konceptgenereringen presenterades tre olika koncept utifrån kravspecifikationen. Koncepten 

skissades upp på papper och visualiserades med hjälp av programmet Solidworks. Trots att 

koncepten enbart utvecklades på ett virtuellt plan gav det en bra överblick som senare skulle 

utvärderas i en konceptanalys.  

Konceptanalysen gick ut på att man valde ett av de tre koncepten genom att använda sig av en 

metod kallad ”Concept scoring”. Detta gjordes för att man på ett objektivt sätt skulle välja ut 

rätt koncept som man senare skulle vidareutveckla. Det vinnande konceptets två delmoment 

kunde senare bevisas genom två verkliga test.  

Det första testet gjordes med en ABB Robot vid namn IRB 6000 S3 M91 vilket är en robot 

som finns på fabriksgolvet i Lysekil såväl som på Ångströmlaboratoriet. Testet var simpelt 

och syftet var att kunna se ifall roboten kunde utföra en enkel linjär rörelse med hjulet. 

Resultatet blev lyckat och roboten klarade av att montera in axeln i plattjärnets hål. Problemet 

var dock att diametern på prototypens hål inte var densamma som det verkliga plattjärnets hål. 

Men huvudsyftet med testet var att kunna se ifall roboten kunde utföra rörelsen med 

precision.  

Det andra testet gjordes den 31 maj och gick ut på att se ifall ett magnetiskt gripdon skulle 

kunna placera ut en bricka i rätt läge utan att den förflyttar på sig. Det visade sig att brickan 

var lätt att fästa till elektromagneten men att de magnetiska krafterna var kvar när man skulle 

släppa brickan.  

Detta leder till att valet kring placeringen av brickan återstår att undersöka kring med tanke på 

att denna lösning inte är felfri. En jämförelse mellan det valda magnetiska gripdonet och ett 

vakuumgripdon hade varit bättre och gett mer underlag.  

Utifrån dessa två verkliga test kunde man visualisera det valda konceptet genom en 

simulering med hjälp av programmet Robotstudio. Simuleringen gjordes för att dels visa hur 

lång tid det tog att utföra alla moment i arbetet, dels för att presentera hur lösningen skulle se 

ut i verkligheten. Sammanfattningsvis plockar roboten upp en bricka med sitt gripdon och 

placerar ut det över ett hål. Sedan plockar den upp ett hjul och monterar ner det i samma hål 

som brickan är placerad över. Därefter rör sig plattjärnet mot en press som pressar ner hjulets 

axel. Tiden för att utföra dessa moment uppskattades till cirka 12 minuter och 22 sekunder. 

Det skulle även ta cirka 6 minuter och 42 sekunder för att enbart pressa in hjulen i plattjärnets 

hål.  
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Det är dock den första tiden som är väsentlig eftersom att den motsvarar cykeltiden för arbetet 

och därmed ”Moment 2” i helhetsmonteringen av hjulbanan. Det praktiska som kvarstår är 

placering av laxkilar, pressning av det andra plattjärnet samt montering och åtdragning av 

skruvar. På det sättet har man åstadkommit en hel del i arbetet kring att automatisera de 

manuella momenten av hjulbanan.   

10.2 Frågeställning B 

”Innebär en eventuell automation mindre risker för arbetarna på fabriksgolvet?”  

Frågeställning B grundar sig på huruvida lösningen är mer säker för operatörerna som arbetar 

med hjulbanan idag. Detta kunde besvaras med argumentet att det är roboten som utför 

momenten som operatören utfört tidigare.  

Lösningen som presenterats i simuleringen var det mest riskfyllda momentet av monteringen, 

en operatör behöver i dagsläget lyfta upp plattjärnet på ett monteringsbord och sedan se till att 

hjulets axel pressas ned i hålet med precision. Detta moment är enformigt samtidigt som 

risken för klämskador vid pressningen är hög.  

Det som denna lösning bidrar med är att det monotona arbetet kring monteringen samt 

pressningen av hjulet ersätter det manuella arbetet. Riskerna kring att en robot råkar skada en 

människa förebyggs genom att man infört ett staket som täcker robotcellen och förhindrar 

obehöriga från att ta sig in i cellen. Det enda sättet att ta sig in i robotcellen är genom en grind 

som försetts med en gränslägesbrytare som skickar en signal till robotsystemet. 

Frågeställningen är formad för att man ska kunna jämföra riskerna av dagens moment 

gentemot den presenterade lösningen i simuleringen. Detta öppnar upp möjligheterna för 

framtida arbeten kring detta ämne. Det leder till att man kan jämföra en ny lösning av detta 

moment med lösningen som presenterats i detta arbete. På det sättet kan detta arbete användas 

som en referens för att man på senare tid kan jämföra fördelarna och nackdelarna med en ny 

lösning. 

Det öppnar dessutom upp en diskussion för hur man kan åtgärda riskerna i de andra 

momenten som inte presenterats i detta arbete. 

10.3 Frågeställning C  

”Hur stor är investeringskostnaden för den valda lösningen?” 

En ekonomisk kalkyl gjordes under kapitlet ”Resultat” för att uppskatta vad automatiseringen 

skulle kosta utifrån den valda lösningen. Det visade sig kosta cirka 874 800 SEK. Detta 

besvarar då på frågeställning C om vad investeringen kostar.  

Frågeställningen kan framstå som smal, detta berodde i sin tur på att det inte finns något annat 

koncept eller moment i den manuella monteringen som kan jämföras med den presenterade 

lösningen. Den dokumentation som finns idag beskriver enbart en helhetsmontering av arbetet 

och denna tid är dessutom inte exakt. Tiden det tar för att montera ihop en hjulbana är som 

tidigare nämnt cirka en timme, detta leder till att man tillverkar nog med hjulbanor (tre) var 

tredje timme för att tillfredsställa behovet för en linjärgenerator.  
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Siffran som presenteras ger alltså bara en uppskattning på hur mycket en sådan lösning kan 

komma att kosta. Detta kan dock komma att användas som referens vid en vidareutveckling 

av detta arbete, vilket underlättar för en person som har ambitionen att dels utveckla den 

automatiserande lösningen i detta arbete, dels utveckla de kvarstående momenten. Detta 

öppnar upp möjligheterna för en ny och mer utvecklad frågeställningen, ” Är den nya 

automatiserade lösningen är mer lönsam än den tidigare?”. 

Men det som krävs för att besvara på den utvecklade frågeställningen är mer underlag då man 

i dagsläget enbart kan göra en massa antaganden. Det skulle behövas underlag i form av data 

på hur stor efterfrågan är på hjulbanorna. Lyckas man besvara på denna fråga öppnar det upp 

för en ny delfråga: ”Vad är produktionsvolymen som som man ska arbeta mot?”. Detta skulle 

öppna upp möjligheterna för att undersöka kring huruvida lönsam den automatiserade 

lösningen är.  

Det skulle till exempel inte vara lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv att tillverka ett tiotal 

hjulbanor per år, oavsett en förbättrad cykeltid hos den automatiserade lösningen. 

Investeringskostnaderna väger inte upp antalet tillverkade hjulbanor. Skulle det visa sig att 

behovet är stort, låt säga om efterfrågan per år låg på cirka 10 000 hjulbanor, då får lösningen 

ett större syfte. 

Antalet tillverkade hjulbanor blir fler, och antalet timmar som robotarna står oanvända blir 

färre. Det är även då man kan arbeta mot att införa en produktionstid som är 24h per dygn 

vilket är vad Seabased strävar efter.  

Dessutom krävs det att man gör en förbättrad ekonomisk kalkyl som tar hänsyn till en 

kalkylränta, kostnad per tillverkad detalj, avskrivning av roboten, arbetsyta, underhåll, 

återbetalningstid, nettonuvärde, mm...  

För att utveckla det mer hade man behövt ha en siffra på vad avkastningskravet är för 

investeringen och vad Seabased strävar efter att tjäna per tillverkat hjulbana. Detta i 

kombination med att veta vad varje hjulbana kostar att tillverka. Vad alla delmoment kostar 

att tillverka? Då hade man kunnat jämföra cykeltiderna och dragit en slutsats kring vilken 

metod som är billigast att tillämpa.  

Dessutom hade man behövt uppskatta andra kostnader utöver investeringskostnaden för 

lösningen. Till exempel fasta kostnader för arbetsyta per dygn eller rörliga kostnader som 

tillkommer vid underhåll eller reparationer av roboten.  

Denna data hade lett till att man på ett utförligt sätt hade kunnat räkna ut ett nettonuvärde på 

investeringen, det skulle presentera hur lönsam ens lösning över ett tidsintervall gentemot 

investeringskostnaden Dessutom skulle en återbetalningstid kunnat presenteras för att 

uppskatta hur lång tid det tar innan investeringen lönar sig. Det är viktigt för investerare att 

veta hur lång tid det tar att tjäna ihop investeringskostnaden. Det man strävar efter är en så 

kort återbetalningstid som möjligt och ett positivt nettonuvärde.   

Hade sådant underlag funnits skulle frågeställningen kring lönsamhet kunnat utvecklats. I 

dagsläget kan enbart antaganden göras, antaganden som inte ger något träffsäkert resultat.  

Med det sagt presenteras enbart vad en engångskostnad kan uppskattas ligga på.  
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Det går att diskutera huruvida ekonomiskt hållbar den summan på 874 800 är utan en utförlig 

ekonomisk kalkyl, då det är en fråga om investering i en bransch som växer. Trots att 

branschen inte är helt utvecklad och resurserna är begränsade kan en investering på att 

automatisera monteringen av hjulbanor visa sig att bli en lönsam investering i framtiden. 

genom att man i ett tidigt skede försöker ligga i framkant.  

Kostnaden för säkerheten som beskrivs i investeringskostnaden är kostnaden för staket och 

dörr. Dock gjordes ingen simulering av staketet på grund av tidsbrist men det är något som 

alltid har tagits i beaktning. 

10.4 Övrig diskussion 
10.4.1 Diskussion kring koncept 

Koncepten hann enbart utvecklas på ett teoretiskt plan innan man valde att fortsätta med ett 

virtuellt koncept. Det hade naturligtvis varit bättre ifall man hade utvecklat två olika 

helhetskoncept kring hur automationen skulle kunna ske. På det sättet skulle man kunna 

jämföra de två olika simuleringarna med varandra.  

I dagsläget finns enbart en cykeltid på helhetsmonteringen och den är inte exakt. Detta 

förekom i skedet av studiebesöket och svaret blev att man strävade efter att montera ihop 

hjulbanan på mindre än en timme. Tyvärr fanns inte någon dokumentation kring hur lång tid 

alla delmomenten tog, därför får man göra en slags estimering på hur lång tid det kan ta och 

sedan jämföra det med den automatiserade lösningen. 

Slutligen kunde någon presskraft inte tas fram, detta berodde också på brist av dokumentation 

från Seabased. Hade en sådan uppskattning funnits hade man kunnat ta fram en ny parameter 

vid val av koncept i konceptanalysen.  

Visserligen spelade det roll att man inte kunde uppskatta presskraften, men 

konceptgenereringen var menat att ske i ett tidigt stadium av arbetet och enbart vara teoretiskt. 

På det sättet var det mer lönt att lägga ner mer tid och energi på andra delar av rapporten, 

snarare än att hitta en lösning som med säkerhet kan tillgodose en viss kraft.     

10.4.2 Diskussion kring cykeltid  

Som tidigare nämnt var den slutgiltiga cykeltiden 12 minuter och 22 sekunder. Detta utan 

hänsyn till avbrott eller korrigeringar av roboten. Det är på ett sätt ändå en metod till att bygga 

hjulbanor på ett snabbare sätt än den manuella monteringen.  

Ifall det tar cirka 13 minuter att slutföra ett delmoment av en hjulbana, kan man anta att det 

går att utföra samma moment två gånger till och ändå göra det på mindre än en timme. Det tar 

alltså cirka 39 minuter att placera och pressa fast 21 hjul på tre olika plattjärn. Tre plattjärn 

som enbart behöver de resterande momenten för att kunna användas i en generator. Detta kan 

alltså uppnås på mindre än en timme. Det är tiden som det tar för en operatör att montera ihop 

en hel hjulbana manuellt.  

Visserligen finns det flera moment kvar i helhetsmonteringen, men denna lösning kan 

undersökas vidare och så småningom optimeras ur ett produktionsmässigt perspektiv. 

Vidare skulle man kunna anpassa lösningen till att en operatör kan arbeta med de andra 

delmomenten samtidigt som roboten arbetar enligt denna lösning. Detta skulle i sin tur kunna 

bidra till en tidsvinst och i bästa fall även avlasta operatören. 
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10.4.3 Diskussion av valda metoder 

Detta arbete presenterade en lösning i form av en simulering som kunde bevisas med två 

verkliga test. Men programmet som användes till att simulera lösningen är ett program som 

utvecklats av ABB. Därav blev valet robottillverkare just ABB. Det skulle ha varit intressant 

att undersöka en robot från en annan tillverkare.  

Dessutom var arbetet avgränsat till enbart länkarmsrobotar, det hade varit intressant att 

jämföra den valda robotarmen med någon annan typ av arm och därmed kunna jämföra 

resultaten. Resultaten skulle senare kunnat användas till att dra slutsatsen kring vilken 

robotarm som är säkrast och har lägst cykeltid. 

10.4.4 Diskussion av arbetsgång 

Den preliminära projektplanen var i själva verket svår att hålla. Detta berodde på en grov 

underskattning om hur lång tid det skulle för att försöka automatisera hela hjulbanan. Det 

ledde så småningom till att man fick avgränsa arbetet.  

En stor del av tiden gick ut på att försöka förstå sig på det komplexa arbetet kring att utveckla 

rätt koncept. Misstaget som gjordes var att man inte lyckades definiera det som behövdes göra 

i god tid, på det sättet kunde man sparat värdefull tid genom att komma igång med 

simuleringen tidigare.  

Även tiden för att simulera tog lång tid, tid som underskattades i början. Den preliminära 

planen gick ut på att försöka bli klar med simuleringen på cirka 2 veckor men denna tid 

visade sig vara nästan dubbelt så lång i verkligheten. 

Det var först när simuleringen var klar som man kunde komma igång med arbetets skriftliga 

del i form av rapportskrivande. Det var dessutom vid denna tidpunkt som man insåg att 

resultatet man hade fått fram var svår att jämföra med resultatet från den manuella 

monteringen. 

Hursomhelst kunde man genom resultatet kunna besvara på frågeställningarna som 

presenterades i början av arbetet.  
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11 Slutsats 

11.1 Diskussion kring frågeställningar 

Tre frågeställningar presenterades i den inledande delen av rapporten, av dessa tre var en 

frågeställning avgörande för de andra frågeställningarnas existens. Det var med andra ord en 

huvudfrågeställning som kunde utvecklas till ytterligare två delfrågeställningar. 

11.1.1 Huvudfrågeställning A 

Frågeställningen löd ”Hur ser de tekniska förutsättningarna ut för att automatisera 

monteringen av hjulbanan?”.  

Man kan konstatera att det är möjligt att presentera en automatiserad lösning på en manuell 

montering med hjälp av ett koncept som bevisas med en simulering och två verkliga test. Med 

hjälp av simuleringen kan man dels uppskatta cykeltiden, dels investeringskostnaden av 

lösningen.   

11.1.2 Delfrågeställning B 

Delfrågan löd: ”Innebär en eventuell automation mindre risker för arbetarna på 

fabriksgolvet?”  

Den automatiserade lösningen innebär färre manuella moment och därmed mindre risker i 

form av kläm- och ryggskador. Med tanke på att någon människa inte behövs för att utföra 

lösningens moment är det svårt för denna att bli skadad.  

Dessutom har två åtgärder i form av säkerhet införts i lösningen för att förhindra att personal 

skadas av roboten.  

11.1.3 Delfrågeställning C 

Delfrågan löd: ”Hur stor är investeringskostnaden för den valda lösningen? 

I dagsläget är investeringskostnaden 874 800. Det är svårt att diskutera huruvida ekonomiskt 

hållbart denna lösning är för företaget på grund av brist på data. Denna brist uppstår för att det 

inte finns någon prognos över efterfrågan av hjulbanorna, eftersom att de inte har något 

kontinuerligt flöde. Dessutom beror det på att det inte finns någon tydlig dokumentation i 

form av cykeltider på hjulbanans olika moment.  

Det kan huruvida diskuteras om att en eventuell automation kan komma att bli en ekonomisk 

investering i framtiden, med detta arbete har man något man kan utveckla vidare på, därför 

ska man inte hålla dörren stängd för framtidens möjligheter.   

11.2 Förslag på framtida arbeten 

Ett förslag är att utveckla de resterande momenten som inte har simulerats i detta arbete för att 

kunna uppskatta tiden. På det sättet kan man få tillgång till en total cykeltid över hela 

monteringen av hjulbanan. Denna cykeltid kan då jämföras med tiden det tar för den manuella 

monteringen.  Därmed får man mer underlag för att kunna förbättra och utveckla 

frågeställningarna som presenterats i detta arbete.  
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Ännu ett förslag skulle vara att utveckla arbetet kring samma moment med hjälp av en annan 

robotarm.  

Frågeställningarna skulle då kunna formas till:  ”Är denna lösning mer lönsam än den 

tidigare?”, ”Är denna lösningen mer säker än det tidigare arbetet?”. 
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