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Abstract 

This report describes a case study carried out at Atlas Copco Industrial Technique in order to investigate 

possibilities for automating a deburring operation at their production facility in Tierp, Sweden. The 

component to be deburred is a stator for a pneumatic air motor and is one of the most frequently 

manufactured models in the component group.  

 

The case study begins with an analysis of the current situation, which then turns into concept 

development that results in two concept proposals where the deburring is automated with the help of a 

six-axis robotic arm. The concepts are based on two methods, to either let a robot hold the deburring 

tool or to use stationary tools where the robot performs the deburring while holding the work object. 

 

The developed concepts have a theoretical basis and have further been tested through the use of 

robotic and cell simulation and also using practical tests. The total component cost for the concepts 

amount to SEK 726,000 in one concept and SEK 623,000 in the other. There are many indications that 

the manual deburring that is currently performed on the investigated stator can be completely 

automated with the help of a robot, but there might be a challenge to make the process profitable and 

applicable to a larger number of articles within the component group. 
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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver en fallstudie genomförd på Atlas Copco Industriteknik i syfte att 
undersöka möjligheter för att automatisera en gradningsoperation vid deras 
produktionsverksamhet i Tierp. Komponenten som ska gradas är en luftcylinder som är en av 
de mest frekvent tillverkade modellerna inom komponentgruppen.  
 
Fallstudien inleds med en nulägesanalys vilket sedan övergår i en konceptutveckling som 
mynnar ut i två konceptförslag där gradningen automatiserats med hjälp av en sex-axlig 
länkarmsrobot. Koncepten bygger på två olika arbetssätt, att antingen låta en robot hålla det 
bearbetande gradningsverktyget eller en användning av stationära verktyg där roboten utför 
gradningen ihållandes arbetsobjektet.  
 
De utvecklade koncepten har en teoretisk grund och har testats i robotsimuleringsprogram 
samt även i viss mån genom praktiska tester. Den totala komponentkostnaden för 
koncepten uppgår i ena konceptet till 731 000 kr och i det andra till 628 000 kr. Mycket tyder 
på att de manuella gradningsmoment som idag utförs på den undersökta luftcylindern helt 
kan automatiseras med hjälp av robot, en utmaning är dock att få processen lönsam och 
applicerbar på flera artiklar inom komponentgruppen. 
 
Nyckelord: automatisering, gradning, luftcylinder, länkarmsrobot, robotcell, simulering 
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Begreppsförteckning 
Arbetsobjekt - Det objekt som genom bearbetning går från råmaterial till färdig detalj, 
komponent eller produkt. 
  
Automationsgrad - Beskriver i vilken utsträckning något utförs utan manuella arbetsmoment 
eller insatser. 
 
Cykeltid - Den tid det tar för ett arbetsobjekt att genomgå en process eller delprocess innan 
nästa arbetsobjekt i kön kan genomgå samma process eller delprocess. 
 
Fotavtryck - Den golvyta som upptas. 
 
Geometri - Beskriver hur saker ser ut avseende former, storlek och placering. 
 
Lastbärare - En enhet där material kan placeras under transport och lagring. 
 
Layout - Beskrivning av hur saker och ting är placerade eller arrangerade i förhållande till 
varandra. 
 
Luftcylinder - En viktig komponent som ingår i luftmotorer och pneumatiska verktyg. 
 
Material - Detaljer, komponenter eller produkter som befinner sig i sin tillverkningsprocess. 
 
Matningshastighet - Den hastighet som arbetsobjektet och verktyget rör sig i förhållande till 
varandra vid bearbetning. 
 
Pneumatisk - Innebär att trycksatt luft används för att uppnå ett visst ändamål. 
 
Position (även positionering) - Ett objekts placering och riktning i rummet bestående av 
koordinater. 
  
Robotcell - Ett komplett system som inkluderar roboten samt de komponenter och 
delsystem som ska till för att en automationslösning med robot ska fungera. 
  
Skalbarhet - Beskriver möjligheten hos ett system eller koncept att kunna hantera en 
förändrad arbetsbelastning utan nedsatt funktionalitet eller kvalitet. 
 
Ställtid - Den tid det tar att ställa om och ställa i ordning utrustning i en 
produktionsverksamhet. 
  
Verktygsbana - Beskriver den rörelse som utförs med ett verktyg för att följa kanter eller 
konturer av ett arbetsobjekt. 
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1 Introduktion 

Detta kapitel avser att ge en introduktion till arbetet. Det inleds med en bakgrund till 
undersökningen ur ett brett perspektiv för att sedan följas av en problembeskrivning som sedan 
faller ut i ett syfte, frågeställningar och avslutas med avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I dagens globaliserade värld upplever många tillverkningsindustrier en allt hårdare konkurrens, 
där det bland annat ställs stora krav på kvalitet, hållbarhet och flexibilitet. Detta har som följd 
påskyndat utvecklingen av automationstillämpningar och här finns tydliga trender på stigande 
kostnader för manuellt arbete och sjunkande kostnader för automationsutrustning, till exempel 
i form av industrirobotar (Tilley, 2017). Enligt statistik från International Federation of Robotics 
(IFR) har den genomsnittliga kostnaden för manuellt arbete mer än fördubblats sedan 1990 
medan priserna för industrirobotar mer än halverats (Guerry, et al., 2020). 
 
Genom att helt eller delvis automatisera arbetsmoment inom produktionsverksamheten kan 
företag uppnå många konkurrensfördelar, dessa bestående av exempelvis lägre 
tillverkningskostnad och jämnare kvalitet men även arbetsmiljömässiga fördelar då många 
monotona, obekväma eller rent av farliga arbetsuppgifter kan byggas bort (Tilley, 2017). Att 
automatisera handlar först och främst om att låta maskiner utföra uppgifter som annars skulle 
ha utförts av människor (Owen-Hill, 2017). Vilken flexibilitet som går att uppnå inom 
automation påverkas av vilken typ av automation som används. Med så kallad flexibel 
automation, till exempel i form av industrirobotar och kollaborativa robotar, finns möjlighet till 
en högre grad av flexibilitet jämfört med fleroperationsmaskiner och stel automation. 
 
I en industriell tillverkningsprocess där skärande bearbetning används är uppkomsten av grader 
ett vanligt förekommande problem (Nakayama & Arai, 1987). I bearbetningsmaskiner som 
exempelvis en CNC svarv är det ofta inte möjligt att utföra den gradande efterbearbetningen 
utan detaljen måste istället bearbetas manuellt för hand. Genom materialval och justering av 
tillverkningsparameterar är det enligt Lindberg (2018) till viss del möjligt att påverka 
uppkomsten av grader men det är i princip omöjlig att få bort dem helt. I vissa studier utgör 
hantering av grader i genomsnitt 13 % av tillverkningskostnaden för en produkt eller komponent 
(Lindberg, 2018). 
 
De detaljer som går igenom en skärande bearbetning måste bearbetas med gradande operation 
för att undvika att det uppstår några följdproblem vid montering eller användning. Det 
föreligger inte bara en ökad skaderisk i tillverkningen gällande hanteringen av detaljer med 
grader utan också under den manuella gradande operationen. Det manuella arbetet med 
gradning är ofta mycket tidskrävande och kostsamt samt många gånger väldigt monotont, vilket 
gör att automatisering av det arbetsmomentet inte bara kan ha en ekonomisk vinning utan även 
medföra förbättringar avseende arbetsmiljö (Ibid). 
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1.2 Problembeskrivning 

Vid maskinell skärande bearbetning kan det många gånger inte ske någon gradning av den 
bearbetade detaljen på grund av en avsaknad av flexibilitet. En varierande grad av komplexa 
produktgeometrier medför att arbetsmomentet inte är möjligt att utföra maskinellt då 
maskinen inte kan arbeta i tillräckligt många leder. Som följd krävs därför ett manuellt gradande 
arbetsmoment. Manuell gradning kan utgöra ett kvalitetsproblem eftersom en operatör inte 
kan utföra arbetsmomentet exakt likadant på alla produkter som bearbetas (Cronholm, 2019). 
 
Automationslösningar har visat sig vara drivande för företag eftersom de medför 
utvecklingsmöjligheter inom områden som effektivitet, ergonomi, ekonomi och lärande 
(Almström, et al., 2019). Ett problem idag som trots tekniska framsteg är svårt att komma runt 
är dock att finna en automationslösning som är applicerbar på ett tillräckligt stort antal likartade 
artiklar för att göra en eventuell investering ekonomiskt försvarbar. Detta blir mer påtagligt ju 
större och mer varierad artikelfloran är samt när produktionsvolymerna för enskilda artiklar är 
små. 
 
Problemet med gradbildning förekommer även hos uppdragsgivaren för detta arbete där många 
komponenter genomgår maskinell skärande bearbetning. Luftcylindrar, vilka ingår som viktig 
komponent i pneumatiska verktyg, är ett exempel på komponentgrupp där gradning idag utförs 
manuellt. Uppdragsgivaren påvisar att det manuella gradningsarbetet har en påtaglig inverkan 
på arbetsmiljöområdet och det finns ett stort behov av att automatisera arbetsmomentet. 
Manuellt gradningsarbete är inte bara monotont och repetitivt utan står också för en 
genomsnittligt högre tillbud- och skadefrekvens jämfört med den övriga verksamheten i 
fabriken (Atlas Copco, 2021). 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka möjligheterna för att helt eller delvis automatisera 
gradningsoperationen för komponentgruppen luftcylindrar med fokus på en utvald luftcylinder 
med hög produktionsvolym, samt att utforma ett kostnadssatt förslag på automationslösning 
för denna luftcylinder. 

1.4 Frågeställningar 

I studien används följande frågeställningar: 
 

1. Hur ser den manuella gradningsoperationen för luftcylindern ut i dagsläget? 
 

2. Vilka delmoment i gradningsoperationen går att automatisera? 
 

3. Hur kan ett kostnadssatt förslag på automationslösning avseende gradningsoperationen 
se ut för den utvalda luftcylindern? 
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1.5 Avgränsningar 

I denna studie vidtas följande avgränsningar: 
 

• Undersökningen av hur den automatiserade gradningen kan utföras avgränsas till 
användningen av en sex-axlig länkarmsrobot, definierad som antingen en industrirobot 
eller en kollaborativ robot. 

 

• Undersökningen fokuserar på en utvald luftcylinder ur komponentgruppen luftcylindrar. 
 

• Föreslagen automationslösning baseras i huvudsak på teoretiskt underlag, utförliga 

praktiska tester för att verifiera konceptets delar har utelämnats med anledning av den 

snäva tidsramen för arbetet. Således är lösningen inte att betrakta som en 

implementeringsfärdig lösning. 
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2 Litteraturstudie 

I detta kapitel som behandlar arbetets litteraturstudier samlas relevant information från 
kunskapsområden som berör studien. Underlaget används i studien tillsammans med det 
empiriska materialet i besvarandet av frågeställningarna. Områden som berörs är grader, 
flexibel automation, verktyg, sensorer, fixturer, säkerhet och simulering. Kapitlet inkluderar även 
en beskrivning av lamell-luftmotorns uppbyggnad och avslutas med en kort sammanfattning av 
tidigare forskning på området. 

2.1 Grader 

Uppkomsten av grader är ett vanligt förekommande fenomen inom skärande bearbetning, 
såsom fräsning, borrning och svarvning (Lindberg, 2018). Grader uppstår på och längs kanterna 
där ett skärande verktyg gått in eller ut ur ett arbetsobjekt, de är små och vassa metallflisor som 
måste avlägsnas för att inte riskera följdproblem. Grader som inte avlägsnas från en detalj kan 
som följd göra att materialet under vissa omständigheter plötsligt spricker eller deformeras. 
 
Gradbildningen beror på att materialet är för svagt för att motstå de skärande krafter som 
uppstår (Jarfors, et al., 2010). Materialets duktilitet är den materialegenskap som i störst grad 
påverkar gradbildning, där duktiliteten är materialets förmåga att deformeras plastiskt. 
Uppkomsten av grader kräver att materialet kan deformeras plastiskt, således blir grader i 
duktila material som till exempel aluminium betydligt större och svårare att grada jämfört med 
spröda material som exempelvis gjutjärn. Duktiliteten är i många fall en temperaturberoende 
egenskap vilket innebär att materialets duktilitet ökar då materialet hettas upp. När skärande 
bearbetningsverktyg slits ut kommer en ökad mängd värme alstras i det bearbetade materialet 
på grund av friktion vilket ger en ökad duktilitet i ytskikten samt större och tjockare grader som 
följd (Gillespie, 1999). Även om gradbildning går att minimera genom exempelvis val av 
material, verktyg och tillverkningsparametrar så är det i princip omöjlig att undgå dem helt 
(Lindberg, 2018). 
 
Operationen där grader avlägsnas kallas gradning. En grad kan vara olika tidskrävande att grada 
vilket enligt Gillespie (1999) går att koppla till gradens tjocklek vilket åskådliggörs i Figur 1. 
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Figur 1: Tidsåtgången vid manuell gradning som funktion av gradens tjocklek (Wick & Veilleux, 1985). 

Gradning är ett operationssteg som ofta sker i slutskedet av tillverkningsprocessen när all 
nödvändig skärande bearbetning är utförd på detaljen. I de flesta fall utförs gradningen 
mekaniskt även om det finns andra metoder som också används (Agwan, 2017). Några vanliga 
mekaniska gradningsmetoder är borstgradning, slipgradning och fasgradning. 

2.1.1 Borstgradning 

Borstgradning är gradning med hjälp av en roterande borste där borstens material bland annat 
väljs utifrån arbetsobjektets material, krav på ytfinhet och vilken tillämpningen är (Gillespie, 
1999). Borstens aggressivitet gentemot materialet går att påverka genom att anpassa 
borsttrådarnas diameter, längd, material och struktur samt även genom justering av hastighet 
och kontakt med arbetsobjektet (Agwan, 2017). Borsten kan ha många olika utföranden som i 
sin tur avgör var och när den är lämplig att använda. Med en cirkulärborste utförs till exempel 
gradning på de relativt lättillgängliga och yttre kanterna på arbetsobjektet medan en rörborste 
lämpar sig bättre för gradning i invändiga cylindriska utrymmen som exempelvis invändiga 
gängor och hål (Osborn, 2021). Andra vanliga borstar är enligt Gillespie (1999) ändborstar, 
koppborstar och cylinderborstar. Gemensamt för roterande borstar är att de monteras på 
någon form av roterande verktygsspindel och att gradning sedan sker genom borstens kontakt 
med arbetsobjektet. 

2.1.2 Slipgradning 

Slipning används ofta för att jämna ut ytor, uppnå rätt ytfinhet och även för att avlägsna grader. 
Slipens uppbyggnad består av en yta beklädd med små och vassa korn som vid slipning verkar 
skärande mot arbetsobjektet. Materialval på korn beror på vilket material som ska slipas och 
kornstorleken avgör ytjämnheten efter slipning. Vid gradning kan exempelvis slipstift användas 
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som ett effektivt sätt att bryta kanter och därigenom avlägsna graderna. Slipstift har förmåga 
att komma åt svåråtkomliga kanter på arbetsobjektet och de finns tillgängliga i en stor variation 
av former, material och storlekar (Gillespie, 1999). För mer lättåtkomliga grader kan även andra 
slipverktyg som bänkslip och sandpapper användas för att slipa bort graden. 

2.1.3 Fasgradning 

En annan metod att ta bort grader är genom fasning. Genom att använda skärande verktyg 
skapas en liten fas längs den kant som gradas, som resultat avlägsnas den ursprungliga graden 
och ersätts av nya generellt sett mycket mindre grader som ofta kan tillåtas vara kvar på 
detaljen (Gillespie, 1999). Detta åstadkoms vanligen maskinellt genom fasfräsning eller manuellt 
med handhållet fasverktyg. För gradning av mindre hål kan särskilda fasningsverktyg användas 
som exempelvis försänkningsborrar eller andra specialverktyg. Eftersom fasning lämnar små 
grader efter sig är det inte alltid denna metod är tillräcklig, detta bör dock enligt Gillespie (1999) 
vara specificerat på ritningen eller i gällande standard. 

2.2 Flexibel automation 

Flexibel automation är som namnet antyder flexibel i det avseendet att den relativt enkelt kan 
ställas om och kan därför användas för tillverkning av många olika produkter. Ofta består 
flexibel automation av en programmerbar manipulator som kan arbeta i 3 - 6 leder, denna kan 
programmeras om och dess verktyg kan bytas ut beroende på produkt och ändamål (SWIRA, 
2021). För en efterfrågeanpassad produktion med stora produktmixer och små volymer är 
flexibel automation att föredra vilket illustreras i Figur 2 där flexibel automation ställs i relation 
till stel automation och manuell tillverkning (NyTeknik, 2019). Utöver traditionella 
industrirobotar har även kollaborativa robotar blivit vanligt förekommande inom flexibel 
automation, dessa använder integrerade säkerhetssystem och är från grunden byggda för att 
arbeta nära eller i samarbete med människor. 
 

 
Figur 2: Flexibel automation i relation till stel automation och manuell tillverkning (Kah, et al., 2014). 
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2.2.1 Sex-axliga länkarmsrobotar 

Det är i detta arbete i första hand aktuellt att använda en sex-axlig länkarmsrobot, definierad 

som antingen en industrirobot eller en kollaborativrobot. En industrirobot är enligt ISO 8373: 

2012 definierad som en “automatiskt styrd, omprogrammerbar, multifunktionell manipulator, 

programmerbar i tre eller flera axlar, som kan vara stationär eller mobil för användning i 

industriella automationstillämpningar” (ISO, 2012). En kollaborativ robot är utöver denna 

definition byggd och avsedd för att arbeta nära människor och tillämpar säkerhetsskydd 

bestående av bland annat integrerade kraftsensorer i robotens leder, detta gör det till exempel 

möjligt att ha en öppen robotcell och att arbeta nära roboten. 

  

Den mekaniska strukturen av en sexaxlig länkarmsrobot utgörs av en arm med tre rotationsaxlar 

efterföljt av en handled med ytterligare tre rotationsaxlar. Armen utför positioneringen av 

handleden i rummet och handleden utför i sin tur orienteringen av verktyget. Tillsammans ger 

armen och handleden länkarmsroboten sex frihetsgrader vilket medför att robottypen har den 

stora fördelen att kunna anpassas till de flesta arbetsuppgifter (Bolmsjö, 2012). 

 

Vid val av robot för en robottillämpning behöver faktorer som robotens lastkapacitet och 

räckvidd tas i beaktande så väl som robotens träffsäkerhet och repeternoggrannhet. 

Träffsäkerhet kan sägas innebära förmågan att träffa målet medan repeternoggrannheten är 

förmågan att kunna repetera en uppgift likadant varje gång (Joubair, 2016), skillnaden mellan 

dessa begrepp visualiseras i Figur 3. Det finns olika typer av noggrannhet som mäts inom 

robotik, dels positions- och orienteringsnoggrannhet, dels noggrannhet i banföljning. 

 

 
Figur 3: Skillnaden mellan repeternoggrannhet och träffsäkerhet (Joubair, 2016). 

Två exempel på robottillverkare är Universal Robots som tillverkar kollaborativa robotar och 

ABB som tillverkar mestadels industrirobotar. Figur 4 visar två exempel på länkarmsrobotar, 

Universal Robots UR5e som är kollaborativ respektive industriroboten ABB IRB 1100. 
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Figur 4: Exempel på länkarmsrobotar, Universal Robots UR5e (Universal Robots, 2021) och ABB IRB 1100 
(ABB, 2021a). 

2.3 Verktyg 

När en automationslösning utformas påverkar valet av arbetssätt vilket verktyg som kommer att 
vara aktuellt. Det finns här möjlighet att välja mellan att roboten antingen flyttar arbetsobjektet 
medan verktyget är stationärt eller att roboten flyttar verktyget och arbetsobjektet hålls statiskt 
(Owen-Hill, 2019). En annan benämning är att roboten är antingen verktygsbärare eller 
arbetsobjektsbärare. 

2.3.1 Gripdon 

Gripdon finns i olika utföranden och delas upp i mekaniska, vakuum- och magnetiska samt 

flexibla gripdon beroende på dess uppbyggnad. Dessa verktyg är lämpliga att använda vid 

förflyttning av objekt exempelvis inom materialhantering och montering men är också möjliga 

val när roboten agerar arbetsobjektsbärare och verktyget är stationärt. Valet av gripdon beror 

på faktorer som bland annat vikt, gripkraft och noggrannhet där vikten av gripdonet här kan 

begränsa robotens totala lastkapacitet. Gripkraften avgör den möjliga vikt objektet kan ha och 

noggrannheten i att utföra ett moment utgörs av precisionen i gripdonet delar. Objektets form 

har också en stor betydelse där gripdon av vakuum- och magnettyp främst är lämpade för 

objekt med plana ytor (Bolmsjö, 2012). 

 

Det mekaniska gripdonet förflyttar objekt genom att gripa tag i det med vanligen två eller fler 

gripfingrar. Det finns idag ett stort urval av standardgripdon på marknaden men det är många 

gånger också möjligt att montera egentillverkade gripfingrar på gripdonet som då blir speciellt 

anpassat till den egna tillämpningen. Drivningen av de mekaniska gripdonen sker vanligtvis med 

pneumatik, hydraulik eller elektricitet där valet av drivning har en påverkan på dess 

tillämpningsområde. Pneumatiska gripdon är främst användbara för en hantering av lättare 
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objekt, hydrauliska för lite tyngre objekt och med elektriska gripdon är det möjligt att reglera 

både läge och kraft på gripfingrarna (Ibid). 

2.3.2 Verktygsspindlar 

En verktygsspindel är en maskindel som överför en roterande rörelse till ett verktyg där 
drivningen sker främst med tryckluft eller elektricitet (Nationalencyklopedin, 2021). I spindeln 
fästs verktyg som borrar, slipstift och borstar med hjälp av en fästanordning bestående av 
exempelvis en chuck. Verktygspindlar finns i olika varianter där tillverkare anpassat dem 
speciellt för olika tillämpningar som till exempel gradning och efterbehandling. Det finns även 
spindlar som försetts med en typ av passiv kraftkontroll, en sådan använder sig av en 
pneumatisk konstruktion som gör verktygsspindlarna eftergivliga i antingen radiell eller axiell 
led. Kraften i eftergivligheten är i en sådan spindel möjlig att justera genom att reglera 
tryckluften (ATI Industrial Automation, 2021). En passiv kraftkontroll verkar utan att ge någon 
återkoppling i form av en signal till styrsystemet, motsatsen är en aktiv kraftkontroll som 
beskrivs i avsnitt 2.4.1. Beroende på val av automationsstrategi finns det spindlar som är möjliga 
att montera på robotens handled eller också som ett stationärt verktygsalternativ på exempelvis 
ett bord. 

2.3.3 Verktygsväxlare 

Vid användning av en verktygsväxlare utökas robotens flexibilitet genom möjligheten till en 

automatisk verktygsväxling. En verktygväxlare består av två enheter, en huvuddel monterad på 

robotens handled och en verktygsdel på respektive verktyg som används. De ansluter till 

varandra med en dockningsmekanism som låses fast med pneumatisk eller magnetisk låsning. 

Verktygsväxlaren bidrar likt gripdon och processverktyg till en begränsning av robotens 

lastkapacitet genom att tillföra vikt (Bolmsjö, 2012). För att en automatisk verktygsväxling ska 

vara möjlig behövs det också någon form av verktygsställ där ett eller flera verktyg kan lagras i 

väntan på användning. 

2.4 Sensorer 

Sensorer omfattar instrument som har till uppgift att mäta något i sin omgivning och 

kommunicera denna mätning vidare till exempelvis ett automationssystem. Informationen kan 

bland annat användas för att få roboten att reagera på en förändrad situation. Sensorer är 

möjliga att använda i många olika tillämpningar där exempel på användningsområden kan vara 

befintlighetskontroll, positionsbestämning samt kraftkontroll (Bolmsjö, 2012). 

2.4.1 Kraftsensorer 

Kraftsensorer används för att mäta reaktionskrafter som uppstår när roboten kommer i kontakt 

med ett arbetsobjekt och monteras oftast som en enhet mellan robotens handled och 

verktyget. I arbetsmoment som involverar bearbetning som exempelvis slipning och gradning är 

mängden kraft som appliceras mellan verktyget och arbetsobjektet av relevans för att undvika 

variationer och toleransavvikelser på den bearbetade ytan. Det är med hjälp av en kraftsensor 

möjligt att anpassa rörelser roboten utför mellan sig och arbetsobjektet för att erhålla konstant 
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kraft under bearbetningen (Bolmsjö, 2012). Kraftsensorer kan även användas för att anpassa 

robotens hastighet vilket gör det möjligt att följa konturer vid komplexa geometriska former 

(ABB, 2021b). Flera kollaborativa robotar använder sig av interna kraftsensorer i lederna. Dessa 

är implementerade för att möjliggöra arbete nära en människa och finns som en 

säkerhetsåtgärd vilket gör att roboten stannar när något hindrar den från att röra sig (Robotiq, 

2020). 

2.4.2 Visionsystem 

Ett visionsystem är ett sensorsystem som är uppbyggt genom kamerateknik och innefattar 

bildbehandling och tolkning av vanligtvis tvådimensionell bildinformation (Bolmsjö, 2012). Vid 

tillämpning av ett visionsystem är det viktigt att ta hänsyn till upplösningen på 

bildinformationen eftersom den påverkar både noggrannhet och synfält. Det är även viktigt med 

god belysning för att visionsystemet ska fungera stabilt (AVT Industriteknik, 2021). Det finns 

med tekniken stora möjligheter till egen anpassning vilket gör det användbart i många olika 

tillämpningar. Det är exempelvis möjligt att definiera olika geometriska parametrar relaterade 

till ett arbetsobjekt som omkrets, area, hål, position och orientering. Denna information kan 

sedan med visionsystemet utnyttjas vid materialhantering där det är möjligt för roboten att 

både identifiera objektet och positionsbestämma ett gripläge (Bolmsjö, 2012). 

2.5 Fixturer 

En fixtur är en anordning som används för att bland annat positionera ett arbetsobjekt, samt 
stödja och hålla fast det. Anordningen säkerställer fixeringen av arbetsobjektet och användas 
bland annat vid bearbetning och montering. Fixturer finns i olika varianter där det går att dela 
upp dem i permanenta, flexibla och generella fixturer. En permanent fixtur är exempelvis 
designad för en specifik detalj och är användbar i högvolymproduktion, medan flexibla och 
generella fixturer går att använda för flera olika detaljer och är mer lämpade för en varierad 
produktflora (ME.iitb, 2021). 

2.6 Säkerhet 

Vid implementering av en automationslösning med robot bör säkerheten, och då framför allt 

personsäkerheten, vara bland de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. Beroende på val av 

robottyp ställs olika krav på säkerhetsanordningar. För industrirobotar styrs säkerhetskrav inom 

EU av maskindirektivet 2006/42/EG vilket i Sverige motsvaras av arbetsmiljöverkets föreskrifter 

om maskiner AFS 2008:3 (ABB Jokab Safety, 2021). För att visa att maskinerna uppfyller kraven 

som ställs får de en så kallad CE-märkning. För en robotcell räcker det inte att robot och 

kringutrustning är CE-märkta från leverantör utan den kompletta robotcellen måste CE-märkas i 

sin helhet. Detta innebär att det är den som bygger ihop robotcellen som måste säkerställa att 

kraven uppfylls för att sedan få den CE-märkt (Almström, et al., 2019). 
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Säkerhetssystem som används i robotinstallationer kan delas upp i yttre och inre skydd. Det 
yttre skyddet omfattar något som förhindrar människor från att beträda robotens arbetsområde 
i form av staket, galler eller ljusbommar och det inre skyddet består av skydd som finns för 
personal som arbetar i robotens närhet. Vid robotens närhet menas i detta fall när det utförs 
servicearbeten, kontroll eller programmering och skyddet består av exempelvis ett hålldon på 
manöverpanelen och en reducerad rörelsehastighet (Bolmsjö, 2012).  
 
För den kollaborativa roboten ställs högre krav på säkerheten gällande kraft och hastighet med 

anledning av att den delar arbetsområde med människan enligt ISO standarden ISO/TS 15 

066:2016. Det högre kravet innebär att en viss säkerhet redan är implementerad i roboten som 

exempelvis kraftsensorer i dess leder som gör att den stannar när den kommer i kontakt med en 

människa eller ett objekt (Almström, et al., 2019). Beroende på riskbedömningen av det 

automatiserade arbetsmomentet kan sedan ytterligare säkerhetsåtgärder behövas runt en 

kollaborativ robot i form av exempelvis en säkerhetsmatta som upptäcker mänsklig närvaro och 

reducerar robothastigheten (Von Hollen, 2020).  

2.7 Simulering 

Ett effektivt sätt att studera möjligheter och förutsättningar för en automationslösning är att 
göra detta virtuellt i simuleringsmiljö. Denna typ av verktyg benämns CAR (Computer Aided 
Robotics) och genom användning av detta kan en robotcell utformas helt digitalt vilket gör att 
produktionen på verksamheten störs minimalt både under utformningen och den senare 
implementeringen. En stor del av programmeringen kan ske offline i programmet och det går 
exempelvis enkelt att testa placeringar, åtkomlighet, arbetsområde och cykeltider i förväg 
(Bolmsjö, 2012). Det finns idag många olika robottillverkare vilka de flesta har utvecklat en egen 
simuleringsmjukvara för sina robotsystem. Ett av de mer kraftfulla programmen är ABB 
Robotstudio som utvecklats av ABB, det är också den mest använda programvaran för offline-
programmering av robotar (ABB, 2021c). Simuleringsmiljön i CAR-programmet byggs upp med 
hjälp av importerade 3D-modeller av robotcellens komponenter. Verktyg för att skapa dessa 3D-
modeller benämns CAD (Computer Aided Design) och används för att virtuellt konstruera 
komponenter och detaljer. 
 
Som nämnts ovan kan CAR-program användas för offline-programmering av robotar. Detta 
innebär att programmeringen inte utförs på plats vid den fysiska roboten utan sker på annan 
plats med en separat datorenhet för att vid senare tillfälle föra över programkoden till roboten. 
Offline-programmering har många fördelar gentemot traditionell online-programmering. Det 
möjliggör enklare och snabbare programmering då koden kan genereras automatiskt vilket 
medför att robotoperatörer inte behöver lika stor expertis inom programmering (Robotics 
Online, 2019). Vidare förebyggs driftstopp genom att uppdateringar i program kan testas 
virtuellt i förväg innan de implementeras i verkligheten. Det krävs dock ofta en viss justering på 
plats eftersom simuleringsmiljön inte helt och fullt överensstämmer med verkligheten (Bolmsjö, 
2012). 
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2.8 Lamell-luftmotorn 

Lamell-luftmotorn är en av de vanligaste typerna av luftmotorer. I en sådan luftmotor används 
trycksatt luft för att åstadkomma en roterande rörelse på den utgående axeln. De ingående 
komponenterna listas nedan och illustreras i Figur 5. 
 

1. Främre cylinderlock 
2. Rotor 
3. Lamell 
4. Luftcylinder 
5. Bakre cylinderlock  

 

 
Figur 5: Lamell-luftmotors ingående komponenter i sprängvy (Atlas Copco, 2015). 

Lamell-luftmotorn är uppbyggd av en slitsad rotor med lameller som roterar i cylinderloppet av 
en luftcylinder och som även omges av två cylinderlock. Lamellerna kan röra sig fritt i rotorns 
slitsar vilket gör att dessa trycks ut av centrifugalkraft när rotorn roterar. Genom att 
cylinderloppet är något större och parallellt förskjutet i förhållande till rotorn bildas i hålrummet 
ett antal kammare som fylls med tryckluft vilket driver motorn, se Figur 6. Tryckluft förs in 
genom ett inlopp, illustrerat av den blåa pilen i figuren, vilket fyller kamrarna och rotorn sätts i 
rörelse. I rotationsrörelsen förflyttas kamrarna och den trycksatta luften tillåts expandera innan 
den slutligen släpps ut genom de tvärgående hålen, illustrerat av de röda pilarna i figuren (Atlas 
Copco, 2015). Siffrorna i Figur 6 motsvarar samma komponenter som listats ovan. 
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Figur 6: Principiell illustration av luftmotorns drivning (Atlas Copco, 2015). 

2.9 Tidigare forskning och arbeten 

Att grader finns och utgör ett problem för bearbetade metalldetaljer har varit känt sedan länge. 
I en artikel publicerad 1987 beskriver Nakayama och Arai hur grader uppkommer samt hur 
dessa kan minimeras genom att justera tillverkningsparametrar som exempelvis 
matningshastighet (Nakayama & Arai, 1987). Behovet av en automatiserad gradning var lika 
aktuellt då som nu och forskning har pågått sedan ungefär 50 år tillbaka på att använda robotar 
för denna tillämpning (Fjordheim Onstein, et al., 2020). Fjordheim Onstein et al. (2020) har i sin 
artikel sammanställt forskningsläget på området. I artikeln härleder de kvarstående 
utmaningarna i att automatisera gradning med hjälp av robot, tre av vilka beskrivs nedan.  
 

• Förbättrade metoder för ställ och programmering behövs och är särskilt viktigt vid 
stora produktmixer och små produktionsvolymer. I denna utmaning ligger också att hitta 
effektiva metoder att generera verktygsbanor som med fördel kan utnyttja visionsystem 
och CAD-modeller av arbetsobjekten. Bland förekommande grader på ett arbetsobjekt 
förekommer även variationer i storlek och tjocklek vilka måste kunna detekteras, 
varefter tillverkningsparametrar kan justeras.  
 

• Med en strävan att upprätthålla en hög och jämn kvalitet följer vissa utmaningar i att 
uppnå tillräcklig noggrannhet med robot. Jämfört med en CNC svarv är robotar generellt 
instabilare med sämre noggrannhet som följd. Stabiliteten och noggrannheten kan i 
detta avseende förbättras genom att dimensionera upp roboten.  
  

• En annan utmaning föreligger i att automationslösningar tenderar att vara komplexa. 
Dessa behöver bli användarvänliga nog för att operatörer ska kunna hantera 
utrustningen utan experthjälp. Även programmeringen behöver bli enklare så att 
justeringar och optimeringar kan göras av operatör. 
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2.9.1 Tidigare examensarbeten 

I en tidigare utförd studie inom automatiserad gradning undersöktes möjliga metoder för 
gradning av kilspår vid kugghjulstillverkning (Tönnesen & Nilsson, 2019). Författarna pekar där 
ut borstgradning som en gradningsmetod med fördelen att ha relativt låga noggrannhetskrav, 
men valde att använda fasfräsning som gradningsmetod då den gav ett jämnare resultat och 
mindre verktygsförslitning. De övervägde i sin konceptgenerering olika automationsalternativ 
bestående av en flexibel industrirobot och ett linjärsystem, och valde i slutänden att presentera 
ett lösningsförslag baserat på linjärsystemet. 
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3 Metod 

Kapitlet redogör för studiens design och metodval. Här redovisas datainsamlingsmetoder och 
dataanalysmetoder, som använts vid insamling och analys av empiriska data, samt varför dessa 
passar för denna studie. Kapitlet avslutas sedan med en beskrivning av studiens validitet och 
reliabilitet samt etiska ställningstaganden. 

3.1 Design av studien 

Examensarbetet utfördes som en fallstudie där arbetet avser utforska möjliga 
automationslösningar för gradning av en specifik typ av komponent, nämligen luftcylindrar. 
Fallstudiens angreppssätt följer en abduktiv ansats där det empiriska materialet sattes i relation 
till teori varefter empiri och teori kombinerades för att arbeta fram förbättringar på området. 
Flödet som fallstudien följer visas övergripande i Figur 7 vilket också är tillvägagångssättet som 
användes för att angripa de formulerade frågeställningarna. Metoder som användes var 
huvudsakligen kvalitativa vilket leder till att genererade resultat är applicerbara främst vid det 
företag som arbetet riktades mot, i de fall då mönster och förfaranden kartlades användes även 
kvantitativa metoder. 
 

 

Figur 7: Grafisk representation av fallstudiens flöde. 

I det tidiga skedet av fallstudien skedde datainsamling och en nulägesanalys genomfördes. 
Parallellt under arbetets gång utfördes även en litteraturstudie på den teori som kopplades till 
fallstudiens problemområde. Genom nulägesanalysen tydliggjordes förutsättningarna för det 
fortsatta arbetet och en kravspecifikation upprättades i samråd med uppdragsgivaren. Genom 
konceptgenerering och konceptval arbetades sedan olika automationsförslag fram. Två av 
koncepten valdes ut för vidareutveckling vilka sedan testades och verifierades i en modellerad 
virtuell simuleringsmiljö.  
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3.2 Datainsamlingsmetoder 

I studien skedde datainsamling genom observationer, dokumentstudier samt intervjuer och 
möten. Valet av metoder utgick från vad som ansågs vara till hjälp vid besvarandet av 
frågeställningarna och därigenom uppfylla studiens syfte. 

3.2.1 Observationer 

För att få en bild av problemets omfattning genomfördes direktobservationer av den 
manuella gradningsoperationen på plats vid fabriken. Observationerna genomfördes med ett 
visst deltagande för att erhålla en djupare förståelse för hur den manuella operationen går till 
samt vilka svårigheter och problem som kan uppstå. Rundvandringar i produktionen gav en god 
förståelse för hela tillverkningsprocessen med komponenternas ingående operationer. Genom 
observationerna erhölls en övergripande bild av verksamheten i stort medan ett större fokus 
lades på den utvalda luftcylindern och dess komponentgrupp. 

3.2.2 Dokumentstudier 

Med dokumentstudier avses inhämtande av empiri internt från företagets egen dokumentation. 
Metoden underlättade vid kartläggning av artikelfloran för den aktuella komponentgruppen och 
det nuvarande processflödet dessa följer genom produktionen i fabriken. Data som granskades 
från företagets databaser var till hjälp både för att utföra nulägesanalysen och för att få en 
bättre bild av omfattningen på uppdraget. Operationsbeskrivningar, komponentritningar och 
verktygsdatablad var till hjälp för att kartlägga tillverkningsprocessen och variationer som 
förekommer inom komponentgruppen. Vidare har en produktionsprognos använts för att 
erhålla aktuella produktionsvolymer, orderstorlekar med mera.  

3.2.3 Intervjuer och möten 

I studien utfördes intervjuer med personer insatta i ämnet. Dessa intervjuer hölls i 
semistrukturerad form och gav en ökad förståelse av det nuvarande arbetssättet, samt över 
möjliga automationslösningar. Informanterna bestod av operatörer som arbetar med den 
manuella gradningen, handledare och produktionstekniker samt kunnig extern personal som 
arbetar med automationslösningar på olika sätt. Kontinuerliga handledningsmöten fördes under 
examensarbetets gång med handledare från uppdragsgivaren och Uppsala universitet. Möten 
och intervjuer skedde på distans genom onlinemöten och på plats vid fabriken.  
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3.3 Dataanalysmetoder 

Dataanalysmetoderna som användes för att uppfylla studiens syfte var processkartläggning, 
konceptutveckling och simulering. Konceptutveckling omfattar upprättande av 
kravspecifikation, konceptgenerering och konceptval. 

3.3.1 Processkartläggning 

Som del av en nulägesanalys utfördes en processkartläggning av tillverkning och gradning med 
fokus på komponentgruppen luftcylindrar. Genom detta skapades en bild av hur produktionen 
ser ut i dagsläget vilket utgör grunden för nulägesanalysen. Med hjälp av de 
datainsamlingsmetoder som nämnts ovan samlades information in om gradningsoperationens 
delmoment, gradningens utförande och produktionstekniska data. Genom analysen 
identifierades problemområden och rådande förutsättningar gällande gradningen och gradernas 
uppkomst. Processkartläggningen skedde både på övergripande nivå, med fokus på 
komponentgruppen i stort, och på detaljnivå med fokus på den luftcylindermodell som 
undersöktes. En generell kartläggning genomfördes också av produktionen på fabriken för att få 
en uppfattning gällande omfattningen av tillverkningen och ingående komponenter.   

3.3.2 Konceptgenerering och konceptval 

En kravspecifikation upprättades i samråd med uppdragsgivaren där det fastställdes vad som 
förväntades av den framtagna automationslösningen, vilken utgjorde ett underlag för 
konceptgenereringen. Metoden som sedan följdes bygger på den femstegsmetod för 
konceptgenerering som anges i boken Produktutveckling av Ulrich & Eppinger (2014) vilken är 
ett strukturerat tillvägagångssätt som bidrar till att utforska möjliga konceptlösningar. 
 
Metodens första steg är att klargöra problemet vilket innebär både att utveckla en förståelse för 

problemet och vid ett eventuellt komplext problem bryta ner det till enklare delproblem. I detta 

arbete motsvarades detta steg av en nulägesanalys där en grundlig förståelse för problemet 

erhölls. Steg två och tre i metoden omfattar en extern samt intern sökning efter möjliga 

lösningar. Den externa sökningen inkluderar information från externa källor och bestod av den 

litteraturstudie som utfördes, samt även genom kontakter med personer kunniga inom 

området. Information gällande befintliga lösningar på problem och delproblem samlades här in 

och utvärderades. Den interna sökningen innebär att olika alternativa lösningsförslag genereras 

genom personlig kunskap och kreativitet. I steg fyra utforskas de identifierade lösningarna 

systematiskt och en grovgallring sker. De identifierade lösningarna kategoriserades i fyra olika 

konceptvarianter som representerade ett förstadium till konceptförslag. Möjliga lösningar till 

delproblem inom konceptvarianterna togs fram genom brainstorming samt ytterligare interna 

och externa sökningar innan konceptförslagen sammanställdes. I det femte och sista steget sker 

utvärdering och reflektion kring lösningarna som identifierats. Konceptens validitet och 

tillämpbarhet utvärderades och varje koncept listades med för- och nackdelar. Verktygen som 

valdes ut för gradning verifierades även av verktygstester för att erhålla god validitet och 

tillämpbarhet i koncepten. 
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Konceptgenereringen skedde iterativt och det var flera gånger nödvändigt att gå tillbaka till ett 
tidigare steg i processen. Under konceptgenereringen förekom även enklare former av 
modellering och simulering i utvärderingssyfte, detta för att snabbt och enkelt kunna bedöma 
om en lösning var genomförbar eller inte och på så sätt gallrades dåliga lösningar bort i ett tidigt 
skede. De konceptuella helhetslösningarna som arbetades fram genom konceptgenereringen 
utvärderades och poängsattes utifrån ett antal urvalskriterier som var baserade på den satta 
kravspecifikationen. Genom att i samråd med uppdragsgivaren vikta urvalskriterierna kunde ett 
konceptval ske som väl överensstämde med uppdragsgivarens intressen. De två koncept som 
poängsattes högst valdes ut för att vidareutvecklas och förfinas. 

3.3.3 Simulering och modellering 

Denna studie hade begränsade möjligheter att utföra praktiska tester i verklig produktionsmiljö 
vilket gjorde att virtuell simulering och modellering blev av stor betydelse för att kunna verifiera 
och testa olika automationskoncept. Genom att simulera i CAR-program var det möjligt att i en 
virtuell miljö designa, programmera och testa det framtagna konceptet av 
automationslösningen. Genom simulering av verktygsbanor verifierades de rörelser som krävs 
av roboten. Vidare designades preliminära layouter av robotceller vilket möjliggjorde mätning 
av cykeltider för den automationslösningen, detta verifierade även robotens åtkomst till all 
utrustning i robotcellen. Vid utformningen av den virtuella simuleringsmiljön var även CAD-
modellering av fixturer och andra nödvändiga komponenter nödvändig. För robotsimulering 
användes ABB Robotstudio och för 3D-modellering CAD-programmet Solidworks.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Utfallet av studien anses ha god intern validitet då uppdragsgivarens intressen och 
förväntningar tagits i beaktande när studien designats. Den genomförda datainsamlingen 
gjordes med eftertanke och dokumenterades kontinuerligt för att undvika att detaljer glömdes 
bort. All data som insamlats har granskats och bearbetats kritiskt med en strävan efter 
objektivitet för att försäkra att studiens utfall inte skall förvridas på något sätt. 
  
De konceptförslag som utvecklats har byggts upp i simuleringsmiljö för att virtuellt verifiera dess 
funktionalitet efter de krav som efterfrågades. Vidare har enkla tester och experiment utförts i 
den mån det varit möjligt för att verifiera viktiga delar av koncepten som exempelvis val av 
gradningsverktyg. Eftersom denna fallstudie utfördes på uppdrag åt en specifik uppdragsgivare 
är utfallet i första hand användbart för denne. Studien har alltså en god intern validitet i 
förhållande till det specifika fallet. Studien kan dock även vara analytiskt generaliserbar och 
därmed ha en god extern validitet. 
  
För att erhålla god reliabilitet har tillvägagångssätt och genomförda analyser redovisats tydligt. 
Eftersom studien har stora inslag av konceptutveckling har utfallet av studien en stor grad av 
subjektivitet, det vill säga utfallet är beroende av vem som utformar det. En upprepad studie 
leder troligtvis till ett annorlunda utfall men som likväl kan uppfylla samma funktion, det finns 
många möjliga lösningar på samma problem. 
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3.5 Etiska ställningstaganden 

Denna studie har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta berör all datainsamling, hur 

data använts samt redovisats. Vid observationer och intervjuer har alltid studiens syften 

klargjorts, hur informationen kommer användas samt medgivande av inblandade personer 

efterfrågats. Informanter har antagits vilja vara anonyma och nämns ej vid namn. Vidare har 

bildmaterial där någon person går att identifiera uteslutits från rapporten. 

  

I studien har tillgång givits till företagsintern dokumentation vilken innehåller känslig 

information. Denna information har behandlats konfidentiellt och all redovisning av data har 

skett i samråd med uppdragsgivaren. Innehållet i rapporten har granskats av handledaren på 

företaget och eventuellt känsligt innehåll strukits. Insamlade data från observationer och 

intervjuer som exempelvis inspelat material, foton och intervjuanteckningar har raderats efter 

avslutat examensarbete. 
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4 Nulägesanalys 

Följande kapitel innehåller empiriska data insamlade genom kvalitativa och kvantitativa 
metoder såsom intervjuer, observationer och dokumentstudier. Kapitlet omfattar en 
presentation av företaget och produktionsenheten vilket efterföljs av en fördjupning av 
komponentgruppen, den undersökta luftcylindern samt en mer detaljerad beskrivning av 
gradningsoperationen för vilken automatiseringen är aktuell. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Atlas Copco är ett svenskt industriföretag som tillhandahåller produktivitetslösningar för de 

flesta typer av industrier. Företaget är verksamt inom de fyra affärsområdena 

kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik och energiteknik. Inom affärsområdet 

industriteknik, där uppdraget sker, designas och tillverkas industriverktyg, monteringslösningar 

samt kvalitetssäkringsprodukter. Kunderna finns inom högteknologiska industrier som bland 

annat fordonsindustri, flygindustri samt elektronik. Produkterna används exempelvis vid 

tillverkning av bilar där ungefär var tredje bil är monterad med en produkt eller 

monteringslösning från Atlas Copco. Produktionen för industriteknik sker i Sverige och Ungern 

där produktionsenheten i Sverige är belägen i Tierp.   

4.2 Tierpverken 

Vid fabriken i Tierp, eller Tierpverken som den även kallas, arbetar det runt 450 anställda varav 
370 i produktionen och 80 tjänstemän. Produktionen består främst av komponenttillverkning 
men också montering och färdigställning av pneumatiska och elektriska monteringsverktyg. 
Komponenttillverkningen består av ungefär 3 500 olika typer av komponenter till pneumatiska 
och elektriska industriverktyg. Årligen tillverkas cirka 1,5 miljoner komponenter med en 
genomsnittlig genomloppstid på 20 dagar. Komponenterna som tillverkas används både vid den 
lokala monteringen och vid monteringen i Ungern. Vissa komponenter som lamelluftmotorn LZB 
går till försäljning som en enskild produkt och det sker även en viss tillverkning av reservdelar. 
Montering och färdigställning av verktyg uppgår till cirka 130 000 st per år i 2 500 olika varianter 
som till största delen ingår i produktsortimenten pulsverktyg, vinkelmutterdragare, sladdlösa 
batteridrivna mutterdragare och pneumatiska turbinvinkelslipmaskiner. 
 
Tillverkningen vid Tierpverken sker till största delen enligt produktionstypen funktionell 
verkstad som innebär att maskiner med samma tillverkningstekniska funktion har samlats i 
närheten av varandra och utför operationer av samma slag. Anledningen till detta beror bland 
annat på de stora variationerna som förekommer bland de artiklar och komponenter som 
tillverkas vilket kräver stor flexibilitet, samt att ett högt maskinutnyttjande eftersträvas. Det 
finns även ett fåtal mindre flödesgrupper där likartade detaljer produceras och delar på 
resurserna inom flödesgruppen, flödesgrupper kan ge kortare genomloppstid och mindre 
ställtider men på bekostnad av flexibilitet och kapacitetsutnyttjande.  
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Försäljningen har länge dominerats av pneumatiska verktyg men har under de senare åren sett 
en märkbar nedgång då elektriska verktyg börjat ta över marknaden allt mer. I dagsläget sker 
det nästan ingen nyutveckling av pneumatiska verktyg utan enbart inkrementella förbättringar 
medan det sker betydligt större utveckling av de elektriska verktygen. Trots att marknaden för 
de elektriska verktygen ökar går fortfarande ungefär 60 % av komponenterna som tillverkas vid 
fabriken i Tierp fortfarande till pneumatiska verktyg.  

4.3 Luftcylindrar 

Luftcylindern är en viktig komponent som ingår i alla luftmotorer och pneumatiska verktyg. 
Komponentgruppen består av ett stort antal olika luftcylindrar vilka varierar i material, 
geometri, storlek och vikt. De stora variationerna har till stor del uppstått som resultat av att 
olika designfilosofier har anammats i jakten på förbättrad prestanda. Luftcylinderns geometriska 
utförande har en stor betydelse för dess egenskaper såsom snabbhet, slagkraft och 
reverserbarhet. Exempelvis ger en lång och smal luftcylinder generellt en mycket snabb 
luftmotor på bekostnad av ett svagare vridmoment medan en kort men bred luftcylinder ger en 
långsammare men desto starkare luftmotor. Vidare är placeringen av utgående lufthål och 
lamellernas vinkling på rotorn avgörande om luftmotorn blir reverserbar. Ofta kan luftmotorer 
köras i båda riktningarna men är designade för att vara starkare i ena riktningen. Beroende på 
användningsområde önskas olika motoregenskaper och en bred artikelflora i 
komponentgruppen luftcylindrar krävs för att tillgodose dessa behov. 
 
Antalet olika luftcylindrar som tillverkas vid Tierpverken uppgår till cirka 135 st. Den största 
luftcylindern har en ytterdiameter på 115 mm och väger 898 g medan den minsta har en 
ytterdiameter på 16 mm och en vikt på 8 g. Vidare varierar, enligt produktionsprognosen (2021), 
orderstorleken mellan 10 - 779 st och produktionsvolymen mellan 0 upp till 7 325 detaljer per 
år.1 Bland de 30 mest tillverkade luftcylindrarna med produktionsvolym som överstiger  
1 000 luftcylindrar per år varierar vikten mellan 24 - 147 g. Dessa 30 luftcylindrar står för cirka 
75 % av antalet luftcylindrar som produceras under året. De tre luftcylindrarna med störst 
produktionsvolymer visas i Figur 8, där framgår även hur luftcylindrarna kan variera. 

 
Figur 8: Illustrationer av de tre luftcylindrarna med störst produktionsvolym, hämtade från företagets 
interna dokumentation. 

 
1 Produktionsvolymen 0 innebär att ingen produktion förväntas just detta år (2021). 
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4.4 Den undersökta luftcylindern 

Denna studie är, som nämnts i introduktionskapitlet, avgränsad till att undersöka en utvald 

luftcylinder ur komponentgruppen luftcylindrar. Luftcylindern är en av de mest tillverkade inom 

komponentgruppen och är enligt produktionsprognosen den med näst högst produktionsvolym 

med en planerad produktion av 6 230 detaljer under året. Denna luftcylinder står för cirka  

5 - 6 % av alla luftcylindrar som tillverkas vid Tierpverken vilket motiverar varför just denna valts 

att undersökas närmare. 

 

Luftcylinderns geometriska uppbyggnad är av cylindrisk form med ett genomgående 

cylinderlopp, små korsande hål, kilspår, en fasad sida och invändiga utfräsningar (även kallade 

pottor). En illustration av luftcylindern kan ses i mitten av Figur 8 och data över attribut och 

tillverkning kan ses i Tabell 1. 

 
Tabell 1: Data för den undersökta luftcylindern. 

Material Gjutjärn 
Färdig vikt 26 g 
Orderstorlek  611 st 
Produktionsvolym 6 230 st/år 

4.4.1 Tillverkningsprocess 

Den undersökta luftcylinderns tillverkningsprocess sker enligt produktionstypen funktionell 
verkstad och består av åtta operationssteg. Operationsstegen listas i Tabell 2 tillsammans med 
en kort beskrivning av vad som sker i respektive operation. Genomloppstiden är enligt 
produktionssystemet 41 arbetsdagar, den verkliga genomloppstiden kan i själva verket vara 
betydligt kortare och varierar från gång till gång. Av genomloppstiden upptar operationstiden 
en liten del medan den största delen utgörs av väntetid. 
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Tabell 2: Operationslista för den undersökta luftcylindern. 

Op.nr. Operation Beskrivning 

1. Svarva kuts Från ett längre cylinderämne svarvas en mindre cylindrisk bit 
(kuts). 

2. Fräsning 
 

I fräsoperationen sker en bearbetning i två etapper. I den första 
etappen borras alla hål vilket omfattar det stora genomgående 
cylinderloppet, pottor, hål för styrpinnar samt de korsande hålen 
belägna på mantelytan. I den andra etappen sker utvändig 
fräsning av den plana ytan samt kilspåret. 

3. Härdning En snabbhärdning och anlöpning sker för att få rätt hårdhet. 
Under värmebehandlingen mister luftcylindern sin form vilket 
gör att ytterligare bearbetningsoperationer är nödvändiga. 

4. Hening Genom krysshening bearbetas cylinderloppet för att uppnå rätt 
håltolerans. 

5. Hårdsvarvning Längden och den utvändiga samt invändiga diametern svarvas 
ner till korrekta mått.  

6. Trumling Luftcylindrarna trumlas i en stor vibrerande trumma tillsammans 
med ett keramiskt medium vilket till viss del avlägsnar grader 
och underlättar arbetet för gradningsoperationen. 

7. Gradning Genom manuell gradning avlägsnas alla resterande grader. 
8. Sköljning I den sista operationen sker tvättning samt en 

rostskyddsbehandling.  

4.5 Gradning 

Gradningen är den sjunde operationen som utförs på den undersökta luftcylindern och är ofta 
den näst sista operationen innan den slutliga tvättningen. I operationen avlägsnas återstoden av 
de grader som uppkommit i de tidigare operationsstegen vilket idag utförs manuellt. 
Uppkomsten av grader varierar stort beroende av faktorer som exempelvis verktygsförslitningar 
vid föregående maskinbearbetningar och materialet på den bearbetade detaljen, därmed kan 
graderna på detaljer skilja mycket mellan olika ordrar. 
 
På gradningsavdelningen arbetar cirka 10 personer med arbetstider förlagda på tvåskift. I 
genomsnitt läggs ungefär 13 000 arbetstimmar på gradning per år. För att grada de olika 
detaljerna som kommer till avdelningen används en mängd olika gradningsverktyg bestående av 
bland annat slipstift, hålgradare, nålfilar, skavstål, borrar, brotschar och borstar. Av verktygen 
används många av dem sällan medan exempelvis borstar, slipstift och hålgradare används i 
princip dagligen. Verktyg används så länge de är vassa för att sedan skrotas och ersättas med 
nya, hur länge verktyg är skarpa varierar och beror på vilket material som gradas och hur svåra 
graderna är. Om materialet och graderna är svåra kan verktyget vara slött efter tio detaljer 
medan det vid enkla grader och gynnsamt material kan hålla för uppåt 200 detaljer. Vid 
gradning har operatörerna den interna standarden 1350 K att förhålla sig till vilket innebär att 
måttavvikelser som uppkommer genom gradningen maximalt får avvika 0,2 mm från det 
angivna måttet på ritningen. 
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Omkring 3 000 arbetstimmar per år läggs på gradning av komponentgruppen luftcylindrar vilket 
motsvarar ungefär två operatörer på heltid. När luftcylindrar kommer till avdelningen anländer 
ordern lastad på en halvpall med en omslutande lådkonstruktion stående upprätt i rader 
varefter gradning utförs enligt operationsbeskrivningen för komponenten. Vid 
gradningsoperationen beräknas i normalfallet en ställtid på 20 min oberoende av vilken 
luftcylinder som ska gradas, därefter varierar operationstiden mellan cirka 20 s upp till strax 
över 9 min beroende på luftcylindertyp. Luftcylindrar är generellt sett en komponentgrupp som 
brukar vara lättgradade och hålla en jämn kvalitet jämfört med många andra komponenter som 
tillverkas i fabriken. Från en intervju med en operatör framkom det att de svåraste graderna att 
avlägsna på luftcylindrar inte uppkommer tidigare i tillverkningsprocessen utan är så kallade 
motgrader som de själva skapar som en bieffekt av själva gradningsoperationen. 
 
En inspektion av den undersökta luftcylindern innan gradningsoperationen visar att graderna 
som återstår efter tidigare operationer är belägna runt pottor, korsande hål och kilspår. 
Samtliga invändiga kanter vid pottor och korsande hål har grader belägna i axiell riktning, detta 
på grund av den utförda heningsoperationen. Graderna kring kilspåret blir efter 
hårdsvarvningsoperationen belägna mestadels i tangentiell riktning och i anslutning till den 
fasade sidan i axiell riktning. Gradernas placering visas i Figur 9 tillsammans med foton på 
respektive grad.  

 
Figur 9: Illustration av den undersökta luftcylindern med bilder av förekommande graders placering, 
illustrationen hämtad från företagets interna dokumentation. 
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Gradningen av luftcylindern sker i fyra steg med en beräknad operationstid på 2 min. 
Operationsbeskrivningens fyra steg beskrivs i Tabell 3. Verktygen som används består av 
slipstift, hålgradare, en rörborste samt en cylinderborste vilka alla monteras i stationära 
verktygsspindlar på arbetsbänken där gradningen utförs. Utöver det används skavstål för att 
avlägsna lösa kanter samt i vissa fall bryta kanter. 
 
Tabell 3: Operationsbeskrivning för gradning av den undersökta luftcylindern. 

Nr. Beskrivning 

1. Lösa kanter skrapas bort på kanterna till de fyra pottorna med hjälp av skavstål. Är 
kanten hård kan den sitta kvar, är kanten bruten måste den avlägsnas. Avlägsning 
sker med hjälp av slipstift (detta skapar motgrader som borstas bort i steg 3) 

2. De fem små korsande hålen gradas med hjälp av hålgradningsverktyg som skapar 
en liten fas på båda sidorna av hålet. 

3. Cylinderloppet borstas invändigt med roterande rörborste från båda hållen, detta 
avlägsnar grader i anslutning till pottor och eventuella gradrester vid de korsande 
hålen. 

4. Kilspåret borstas från fyra håll med cirkulärborste vilket borstar bort grader på dess 
kanter. Vid behov används i detta steg ett skavstål för att bryta kanter. 
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5 Konceptgenerering 

I detta kapitel beskrivs den konceptgenerering som skett i arbetet. Kapitlet inleds med att 
presentera den upprättade kravspecifikationen, därefter kan tillvägagången följas från 
konceptvarianter till konceptval vilket omfattar val av gradningsverktyg, verktygsverifiering, 
lösningsförslag för robotcellens delsystem och konceptförslag. 

5.1 Kravspecifikation 

För att specificera vad som förväntas av automationslösningen upprättades en kravspecifikation 
i samråd med uppdragsgivaren. Den grundar sig både i krav som uppdragsgivaren ställer på en 
eventuell automationslösningen och på krav som framkommit genom den nulägesanalys som 
utförts samt från litteraturstudier. De olika krav som utgör kravspecifikationen presenteras 
nedan. 
 

• Automationslösningen ska ha en så hög automationsgrad som möjligt. 

• Standard för toleranskrav ska följas vilket medför att måttavvikelser efter gradning högst 

får vara ± 0,2 mm. 

• Cykeltiden per gradad luftcylinder ska understiga 5 min. 

• Fotavtrycket ska hållas så kompakt som möjligt. 

• Automationslösningen ska vara anpassningsbar för att vid en uppskalning kunna hantera 

andra typer av luftcylindrar. 

• Kostnaden för automationslösningens ingående komponenter ska anges som ett 

kostnadssatt förslag. 

5.2 Konceptvarianter 

De två huvudsakliga konceptvarianterna som identifierades beror på huruvida arbetsobjektet 
sitter i en fixtur eller hålls av roboten när den bearbetas, det vill säga om roboten är 
verktygsbärare eller arbetsobjektsbärare. Andra konceptvarianter som identifierades kan 
betraktas som kombinationer av de två, nämligen att låta viss bearbetning ske på stationära 
verktyg och andra delar av bearbetningen med robot som verktygsbärare. Ytterligare 
konceptvarianter erhölls genom att ha semiautomatiserade koncept där automationslösningen 
utför delar av gradningsmomenten och de återstående momenten utförs manuellt av en 
operatör. De olika konceptvarianterna som identifierades och utforskades vidare listas nedan. 
 

• Robot som verktygsbärare 

• Robot som arbetsobjektsbärare 

• Robot som en kombination av verktygsbärare och arbetsobjektsbärare 

• Något av ovanstående men med lägre automationsgrad 
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5.3 Val av gradningsverktyg 

Att välja ut de verktyg som roboten ska utföra gradningen med var ett av de första stegen i 
konceptutvecklingen eftersom de i hög grad påverkar utformningen av automationslösningens 
övriga delar. De gradningsverktyg som var aktuella är av roterande typ vilket gör att även 
verktygsspindlar behövs. Eftersom roterande verktyg har ett arbetsområde inom specifika 
varvtalsintervall styrdes valet av verktygsspindel till stor del av verktygsvalet. Förslag på 
gradningsverktyg bestod av olika typer av borstar, slipstift och fasningsverktyg.  
 
Förslag 1 - Heule Cofa 
Heule Cofa är en typ av fasningsverktyg som kan användas för gradning av genomgående hål på 
både plana och ojämna ytor med diametrar från 2 mm upp till 26 mm. Verktyget har en 
cylindrisk stavliknande konstruktion med ett hårdmetallskär fäst på mantelytan i ena änden. 
Skäret använder sig av en fjädrande mekanism vilken gör det möjligt att skära till små faser på 
båda ändarna av ett hål när verktyget förs in och ut ur hålet (Heule, 2021). Verktyget är speciellt 
lämpligt att använda på exempelvis korsande hål genom en cylinder men ställer på grund av sin 
konstruktion en del krav på noggrannhet då verktyget förs ut och in ur hålet. 
 
Förslag 2 - Xebec Stone Flexible Shaft 
Xebec Stone Flexible Shaft är en typ av slipstift som är speciellt anpassat för hålgradning men 
kan också användas på kanter. Verktyget består av ett flexibelt skaft med ett verktygshuvud av 
antingen kulform eller cylinderform. Verktygshuvudet finns tillgänglig i fem olika diametrar från 
3 till 10 mm och i tre olika kornstorlekar. Det flexibla skaftet motverkar inte bara vibrationer 
som uppstår vid bearbetning utan gör även att kontakten med arbetsobjektet blir mjukt (Xebec, 
2021a). 
 
Förslag 3 - Normek Keramiska slipstift 
Normek är en av många tillverkare av slipstift. Deras keramiska slipstift är användbara vid 
gradning av kanter och består av ett sliphuvud som är fäst på ett solitt skaft. De finns i många 
olika former och storlekar vilket gör att de lämpar sig bra i svåråtkomliga utrymmen. Olika 
slipmedium och kornstorlekar kan väljas beroende på vilket material som ska gradas (Normek, 
2021). 
 
Förslag 4 - Xebec Brush Surface  
Xebec Brush Surface är en ändborste som är lämplig att använda för gradning av kanter. 
Verktyget är uppbyggt av ett skaft med borststrån belägna i axiell riktning och finns i diametrar 
mellan 6 - 100 mm. Borsten finns tillgänglig i fyra färger vilka motsvarar olika tjocka borststrån 
och gör dem lämpade att använda på olika typer av material (Xebec, 2021b). 
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Förslag 5 - Osborn borste 
Osborn är en tillverkare av borstar av olika slag där gradning är ett vanligt användningsområde. 
Borstar som dessa liknar ofta stålborstar och har borststrån med slipande verkan. De borsttyper 
som studerades närmare var rörborstar och cylinderborstar. Vid gradning av utvändiga kanter, 
som till exempel kilspår på en luftcylinder, kan med fördel en cylinderborste användas. För att 
grada invändiga kanter är det lämpligare att använda en rörborste.  

5.3.1 Utvärdering av verktygsförslag 

För att utse lämpliga verktyg gjordes först en uppdelning av dessa utifrån vilket delmoment av 

gradningen som de ansågs aktuella för, en uppdelning var nödvändig eftersom alla verktyg som 

övervägts inte är applicerbara på alla delmoment. Gradningens delmoment består, som nämnts 

i nulägesanalysen, av korsande hål, kilspår och pottor. För varje delmoment poängsattes de 

aktuella verktygsförslagen efter fyra kriterier med poängskalan 1 - 5. De utförda verktygsvalen 

redovisas i tabeller för respektive delmoment nedan. 

 

Kriterier: 

• Ledtid - uppskattad tidsåtgång för gradning (kort tid - hög siffra). 

• Flexibilitet - bredd på användningsområden (hög flexibilitet - hög siffra). 

• Noggrannhetskrav - noggrannhetskrav som ställs på övrig utrustning (låga 

noggrannhetskrav - hög siffra). 

• Åtkomlighet - hur enkelt verktyget kommer åt att grada i trånga utrymmen (god 

åtkomlighet - hög siffra). 

Gradning av korsande hål 
För gradning av de korsande hålen på luftcylindern övervägdes förslag ett, två och tre. Cofa 
ansågs ha god ledtid och åtkomlighet eftersom den kan grada hålets båda sidor från ett och 
samma håll men kräver hög noggrannhet och är begränsad till hål av den diameter den är 
avsedd för. Förslag två och tre är relativt lika men skiljer sig i att Xebec använder ett fjädrande 
skaft medan Normek har ett solitt och något kortare skaft. Xebecs slipstift får tack vare det en 
något bättre åtkomlighet och betydligt mindre krav på noggrannhet. Är kulans diameter större 
än hålets är det även möjligt att grada hela hålets kant direkt i ett svep medan större hål kan 
gradas med en cirkulär rörelse. Genom att skaftet är flexibelt har kulan också möjlighet att i en 
viss mån styra upp sig själv när den kommer i kontakt med hål mindre än sin egen diameter. 
Som framgår i Tabell 4 ansågs Xebec Stone Flexible Shaft vara mest lämplig för gradning av 
korsande hål. 
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Tabell 4: Val av verktyg, korsande hål. 

 Förslag 1 

Cofa 

(Heule) 

Förslag 2 

Stone kula 

(Xebec) 

Förslag 3 
Slipstift kula 

(Normek) 

Ledtid 4 3 2 

Flexibilitet 1 4 4 
Noggrannhetskrav 1 4 2 

Åtkomlighet 4 3 2 

Poängsummering  10 14 10 
 
Gradning av kilspår 
I valet av verktyg för gradning av kilspår stod valet mellan förslag tre, fyra och fem enligt Tabell 
5. Det är ett gradningsmoment som kan utföras med slipstift av olika slag men som på grund av 
kilspårets små dimensioner ställer höga krav på noggrannhet. Förslag fyra och fem vilka 
använder borstning som gradningsmetod är därför att föredra, detta eftersom 
noggrannhetskrav vid borstning inte är lika stora. Det som skiljer de två borstarna åt är att den 
ena är en ändborste och den andra en cylinderborste. En ändborste som Xebecs bedömdes ha 
något bättre åtkomlighet med dess små borstdiametrar, medan de övervägda cylinderborstarna 
från Osborn var av större diametrar. Xebec Brush Surface ansågs därmed vara det lämpligaste 
alternativet. 
 

Tabell 5: Val av verktyg, kilspår. 

 Förslag 3 

Slipstift cylinder 

(Normek) 

Förslag 4 

Brush Surface 

(Xebec) 

Förslag 5 
Cylinderborste 

(Osborn) 

Ledtid 3 4 4 
Flexibilitet 4 5 5 
Noggrannhetskrav 1 4 4 

Åtkomlighet 3 4 3 

Poängsummering  11 17 16 
 
Gradning av pottor 
För gradning av pottor ansågs förslag två, tre och fyra lämpligast. I Tabell 6 framgår av 
poängsättningen att Xebecs borste ansågs vara det bästa alternativet även för gradning av 
pottor. För åtkomlighetens skull ansågs den minsta diametern på 6 mm i första hand vara 
aktuell. Gradning med ett slipstift skulle i detta fall också vara möjlig, då med cylinderform. 
Användning av Xebecs cylinderformade slipstift skulle med sitt fjädrande skaft vara för ostabilt 
vid axiell angreppsriktning, därav skulle ett traditionellt slipstift med solitt skaft i så fall vara att 
föredra. Noggrannhetskraven vid bearbetningen är dock högre på ett slipstift jämfört med en 
borste. Gradning med rörborste var inte aktuellt eftersom en förutsättning för det skulle vara 
att graderna var radiellt riktade. Eftersom så inte är fallet på luftcylindern är en ensam rörborste 
inte användbar utan skulle i så fall behöva kompletteras med andra gradningsverktyg. 
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Tabell 6: Val av verktyg, pottor. 

 Förslag 2 

Stone cylinder 

(Xebec) 

Förslag 3 

Slipstift cylinder 

(Normek) 

Förslag 4 

Brush Surface 
(Xebec) 

Ledtid 4 4 4 
Flexibilitet 4 4 4 
Noggrannhetskrav 4 1 5 

Åtkomlighet 3 3 4 

Poängsummering  15 12 17 

5.4 Verifiering av verktygsval 

För att verifiera att verktygen som valts för gradning fungerar i praktiken utfördes tester. De 

verktyg som testades var en ändborste och en slipkula, båda av märket Xebec. Borsten hade 

diameter 6 mm och var blå vilket är den modell som rekommenderas för gradning av 

gjutjärnsdetaljer, till denna användes en tillhörande borsthållare. Slipkulan hade diameter 3 mm 

och medelstora slipkorn. Försöksuppställningen bestod av en verktygsspindel fastsatt på ett 

stativ, se Figur 10. Spindeln som användes och dess styrning bestod av micromotorsystemet 

Maxima EX som gjorde det möjligt att åstadkomma de önskade rotationshastigheterna på 

verktygen. 

 

 
Figur 10: Försöksuppställningen. 
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De tester som utfördes avsågs efterlikna de förfaranden som kan komma att användas vid 

robotgradning. För borsten rekommenderar Xebec ett varvtal på 8 000 min-1 och för slipkulan 

ett varvtal mellan 5 000 - 8 000 min-1, i dessa test användes 8 000 min-1 för borsten och 5 000 

min-1 för slipkulan. Testerna bestod av sänkborstning, kantborstning samt hålkantslipning där 

utfallet presenteras i Tabell 7. I samtliga tester visade det sig att verktygen kunde användas för 

att avlägsna grader och därav används dessa verktyg i konceptförslagen. 

 
Tabell 7: Utfall från verktygstesterna med jämförande bilder före och efter testen. 

Test 1 - Sänkborstning  

  
Test 2 - Kantborstning  

  
Test 3 - Hålkantslipning  
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5.5 Lösningsförslag för robotcellens delsystem 

När en robotcell ska utformas är det många aspekter som behöver tas i beaktande. Oavsett 
vilken av konceptvarianterna som anammas är stora delar av robotcellen lika, det som främst 
skiljer sig är robotens roll i den bearbetande operationen. I detta delavsnitt presenteras förslag 
på lösningar och komponenter som utvärderas för att kunna användas vid en vidareutveckling. 
Utvärderingar gjordes med kravspecifikationen i åtanke och utgjordes av en jämförelse 
förslagen emellan.  

5.5.1 In- och utmatning 

In- och utmatning omfattar lastbärare och hur roboten förses med material. Detta kan ske med 
både manuella och automatiska alternativ vilka har en påverkan på robotcellens fotavtryck. Två 
manuella och ett automatiskt alternativ utvärderades. 
 
Förslag 1: Halvpall 

Ett förslag är att, som i nuläget, använda en halvpall med måtten 800 x 600 [mm]. Halvpallen 

har en tillhörande lådkonstruktion med omslutande kanter. Luftcylindern inkommer på 

halvpallen i en stående position. Halvpallen placeras inom räckhåll för roboten. Utmatning sker 

genom att färdiggradade luftcylindrar placeras på en annan halvpall, alternativt att luftcylindern 

placeras på samma ställe där den plockades. 

 
Förslag 2: En mindre låda 
En lastbärare i form av en mindre låda används i detta förslag. Lådan har löstagbara sidor och 
yttermåtten 560 x 370 [mm]. Den är anpassad så att två stycken ryms på en halvpall med 
möjlighet att stapla dem på varandra. Två lådor placeras bredvid varandra där ena lådan 
innehåller icke gradade luftcylindrar och den andra är tom. Luftcylindrarna är stående i en 
upprätt position. Roboten plockar sedan luftcylindrar från den ena lådan och lägger 
färdiggradade luftcylindrar i den andra varefter den ingående lådan töms och utgående lådan 
fylls. 
 
Förslag 3: Transportband 
Ett förslag för automatisk in- och utmatning är att använda ett transportband med mindre lådor 
som i förslaget ovan. Två lådor placeras inom räckhåll för roboten, varav den ena avsedd för 
ingående och den andra för utgående material. Transportbandet förflyttar automatiskt lådorna 
inom räckhåll för roboten. Lådor placeras på transportbandet bredvid varandra, ingående lådor 
töms i samma takt som utgående lådor fylls och när en låda är tömd övergår den till att ta emot 
färdiggradade luftcylindrar. Möjlighet finns även att anpassa förslaget till användning av hela 
halvpallar istället för mindre lådor. 
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Utvärdering av förslag 
Vid användning av exempelvis ett visionsystem kan det vara svårt att särskilja bearbetade 
arbetsobjekt från obearbetade om de placeras på samma lastbärare, vilket medför risk att 
roboten blandar ihop ingående material med utgående. Att enbart använda en halvpall som 
lastbärare utan någon form av uppdelning av material ansågs därmed inte lämpligt att 
kombinera med visionsystem. Ett bättre alternativ är istället att dela upp inkommande och 
utgående material för att säkerställa en god kvalitet. Att använda två halvpallar för respektive 
in- och utgående material skulle innebära ett behov av att använda en robot med stor räckvidd 
relativt en mindre låda vilket skulle medföra både en större kostnad och ett större fotavtryck 
som följd. Transportbandet är ett alternativ som automatisk förser roboten med material och är 
lämplig att använda då det finns en önskan om obemannad körning. Transportbandet medför 
dock en större kostnad och ett större fotavtryck samt ger förslaget en ökad komplexitet. För att 
hålla komplexitet och fotavtryck lågt motiverades att använda förslag 2 med mindre lådor som 
lastbärare. En sådan låda beräknas rymma ungefär 270 st av den luftcylinder som undersöktes. 

5.5.2 Identifiering av position vid inmatning 

Det kan vara önskvärt att roboten i en automationslösning kan identifiera positionen av ett 
arbetsobjekt. Det kan exempelvis tillämpas vid inmatningen i robotcellen där en identifiering är 
viktig för att hitta arbetsobjektet och inta korrekt gripläge. 
 
Förslag 1: Visionsystem 
Att låta ett visionsystem övervaka inmatningsområdet är ett alternativ som möjliggör 
automatisk identifiering av luftcylinderns position efter utvalda geometriska parametrar. 
Koordinater över positionen skickas därefter automatiskt till roboten.  
 
Förslag 2: Fixtureringsmatris 
Användning av en fixtureringsmatris som har mönster efter luftcylinderns geometri där 
mönstret återkommer i upprepade intervall. Detta gör det möjligt att identifiera luftcylinderns 
position om geometrin tillåter det. Roboten programmeras efter mönstrets koordinater med 
fast position. Fixturen fylls på manuellt av operatör och placeras på lämplig lastbärare inom 
robotens räckvidd. 
 
Utvärdering av förslag 
En fixtureringsmatris är ett alternativ som ger en hög noggrannhet gällande positionering men 
har en avsaknad av flexibilitet. Fixturerna tar inte bara plats att förvara utan kräver också ett 
manuellt arbetsmoment för att fyllas på. Vid större variationer av produkter med olika 
geometrier blir det också ett påtagligt problem gällande antalet fixturer som behövs för varje 
geometri. Ett visionsystem däremot har en hög flexibilitet där det är möjligt att anpassa 
systemet för en stor variation av produkter. Systemet tar minimalt med plats och möjliggör en 
automatisk identifiering av arbetsobjekt. Den automatiska identifieringen medför en lägre 
noggrannhet men fördelarna ansågs ändå väga upp och förslaget med visionsystem ansågs mest 
lämpligt att använda.  
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5.5.3 Materialhantering 

Förflyttning av material inom robotcellen kan ske med gripdon av olika slag. För detta 
övervägdes tre olika gripdon som kan förflytta samt även hålla i arbetsobjektet under 
bearbetning. Gripdonen är uteslutande av mekanisk typ eftersom vakuum- och magnetiska 
gripdon inte ansågs användbara med arbetsobjekt av varierande material och form. 
 
Förslag 1 - Parallellgripdon med två gripfingrar 
Med ett parallellgripdon med två utbytbara gripfingrar finns möjlighet att hantera arbetsobjekt 
av varierande storlek. Gripningen kan utföras från både in- och utsida av ett arbetsobjekt och 
därmed finns även möjlighet att vända på arbetsobjektet. Genom att gripfingrarna är utbytbara 
går det att använda specialanpassade gripfingrar efter luftcylinderns form, för att på så vis 
säkerställa en hög noggrannhet och stabilitet i gripningen. 
 
Förslag 2 - Hålgripdon - “Internal hole gripper”  
Denna typ av gripdon är avsedd för invändig gripning i cylindriska hål. Gripdonet har cylindrisk 
form och gripning sker genom att mindre cylindrar mekaniskt trycks ut radiellt mot hålets 
innerväggar. Konstruktionen medför att gripdonet endast kan hantera arbetsobjekt med 
håldiametrar något större än sig själv. 
 
Förslag 3 – Centriskt gripdon med tre gripfingrar 
Ett förslag som på många sätt liknar ett hålgripdon är att använda ett trefingrigt gripdon av 

centrisk typ. Gripdonet har en anpassningsbar gripvidd och gripningen kan ske både in- och 

utvändigt på cylindriska och rörliknande arbetsobjekt. Gripfingrarna är utbytbara och är 

placerade med en vinkel på 120° från varandra. Konstruktionen medför att arbetsobjektet 

centreras automatiskt vid gripning och gripningen blir både noggrann och stabil.  

 

Utvärdering av förslag 
Det mekaniska hålgripdonet är ett stabilt alternativ som kan gripa en luftcylinder invändigt men 

som på grund av sin konstruktion inte är särskilt flexibel. Med många luftcylindertyper med 

varierande innerdiametrar skulle det krävas ett stort antal olika hålgripdon för att hantera 

dessa. Ett trefingrigt gripdon är både stabilt och noggrant och kan anses vara ett bra alternativ 

för cylindriska arbetsobjekt. Ett parallellgripdon med utbytbara gripfingrar och förmåga att gripa 

både in- och utvändigt är anpassningsbart för att passa olika luftcylindrar. Ett tvåfingrigt 

parallellgripdon skulle även kunna användas för att vända på arbetsobjektet, vilket inte går att 

göra med varken ett hålgripdon eller trefingrigt gripdon. Ett tvåfingrigt parallellgripdon ansågs 

därmed vara mest lämpligt att använda. 

5.5.4 Fixering av arbetsobjekt 

Att fixera ett arbetsobjekt kan vara nödvändigt för att exempelvis låsa fast det under 
bearbetning eller bringa det i rätt läge för att öka noggrannheten i processen. Två förslag 
övervägdes nedan för luftcylindern där den huvudsakliga skillnaden är dess position i fixturen. 
Förslagen är sedan anpassningsbara beroende på om de används i en gripdonsfixtur eller en 
rotationsfixtur. 
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Förslag 1 - Vertikal fixering  
Luftcylindern placeras i en vertikalt stående position på en fixturplatta som har en liten 
upphöjning som omsluts av luftcylinderns cylinderlopp. Upphöjningen har geometri som 
efterliknar cylinderloppet och genom att använda en konisk form bidrar den till att rätt position 
uppnås när en luftcylinder placeras på den. Med ett gripdon integrerat i konstruktionen kan 
luftcylindern låsas fast runt mantelytan vid bearbetning. Med en vertikal positionering på 
luftcylindern är det möjligt att bearbeta de korsande hålen både invändigt och utvändigt på 
mantelytan samt att kanter och pottor belägna på luftcylinderns övre halva kan bearbetas från 
sidorna och från ovan.  
 
Förslag 2 – Horisontell fixering 
Luftcylindern placeras i en horisontellt liggande position på en fixturplatta mot en vertikal 
referensyta. Den låses sedan fast av ett gripdon där gripning sker på luftcylinderns utvändiga 
mantelyta. Antingen plattan eller den vertikala referensytan roterar sedan 90° kring plattans 
ena hörn, vilket frigör luftcylindern från kontakt med referensytan. Bearbetning kan därefter ske 
från två motsatta håll både på kanter och pottor belägna vid luftcylinderns båda ändar. 
Bearbetning av korsande hål kan ske invändigt i cylinderloppet samt även utvändigt på de 
områden av mantelytan som inte täcks av gripdonets gripfingrar. 
 
Utvärdering av förslag 
Förslag ett som är tänkt att ha en fixturplatta med en upphöjning efter luftcylinderns geometri 
gör det möjligt att tillsammans med ett gripdon låsa positionen på luftcylindern under 
bearbetning. En vertikal fixtur utan gripdon är också möjlig att använda för att säkerställa en 
hög noggrannhet gällande positionering genom att låta luftcylindern placeras på fixturen och 
inta en ny gripposition. Förslag 2 ansågs ha en onödigt komplex konstruktion och vara svårare 
att vidareutveckla för de behov gradningstillämpningen ställer. Därmed var förslag 1 det 
lämpligaste av de två förslagen. 

5.5.5 Kraftkontroll 

Vid en bearbetningsoperation är mängden kraft som appliceras av verktyget på arbetsobjektet 

en viktig faktor att ta hänsyn till. Kraften bör i största mån hållas konstant för att kvalitén i 

bearbetningen ska hållas jämn. Tre förslag övervägdes som involverar olika typer av aktiva och 

passiva kraftkontrollmetoder. 

 

Förslag 1 – Flytande verktygshållare 
Med en flytande verktygshållare kan ett konstant yttryck i axiell led hållas mellan verktyg och 
arbetsobjekt genom fjäderkraft. Hållaren placeras mellan verktyg och verktygsspindel och det är 
möjligt att reglera yttrycket i steg med olika hårdhet på fjädrar. Den flytande verktygshållaren är 
främst lämplig att använda för olika borstalternativ.  
 
Förslag 2 – Kraftsensor 
Genom användning av en kraftsensor som känner av kraftförändringar är det möjligt för 
roboten att känna av hur stor reaktionskraft som verktyget anbringar mot arbetsobjektet. Med 
denna teknik kan en automatisk reglering och kompensering ske. 
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Förslag 3 – Eftergivlighet i spindel  
En verktygsspindel med eftergivlighet gör att det är möjligt att inom specificerat intervall reglera 
kraften som anbringas mellan spindeln och arbetsobjektet. Den regleras genom att justera ett 
lufttryck motsvarande en viss kraft. När önskad kraft uppnåtts ger verktyget efter vilket gör att 
rätt kraft bibehålls under bearbetningen. 
 
Utvärdering av förslag 
Gällande kraftkontroll kunde inget förslag entydigt anses som mest lämpligt. Förslagen kan alla 
vara lämpliga att använda och beror på behovet i den aktuella tillämpningen. Passiva 
kraftkontroller har fördelen att vara betydligt billigare än aktiva sådana. Det finns även 
osäkerheter kring huruvida en kraftsensor kan hantera och reagera tillräckligt snabbt på krafter 
och kraftförändringar som är förhållandevis små. Därmed ansågs någon typ av passiv 
kraftkontroll lämplig. 

5.5.6 Verktygsväxling 

I en automationslösning kan en högre flexibilitet uppnås genom att ge roboten möjlighet att 
använda flera verktyg och att växla mellan dem. Detta kan utföras manuellt eller genom att 
använda olika automatiska alternativ. Två förslag på automatiska alternativ övervägdes och 
utvärderades. 
 
Förslag 1 – Automatisk verktygsväxlare 
Med en automatisk verktygsväxlare kan en robot automatiskt växla mellan olika verktyg. 
Anordningen består av en huvuddel och en verktygsdel monterade mellan robotens handled 
och verktyget. Vid användning av flera verktyg tillkommer behov av en förvaringsplats i form av 
ett verktygsställ. 
 
Förslag 2 – Dubbelt verktygshuvud  
Ett dubbelt verktygshuvud är en anordning som fästs på robotens handled vilken möjliggör 
automatisk växling mellan två olika verktyg.  
 
Utvärdering av förslag 
Valet av verktygsväxlare beror bland annat på antalet verktyg som används samt dess vikt. I fall 
där två verktyg används är det möjligt att använda ett dubbelt verktygshuvud alternativt en 
automatisk verktygsväxlare, det går dock inte att utse det mest lämpliga förslaget utan att ta 
ställning till den aktuella tillämpningen. Används fler än två verktyg ansågs det dock mest 
lämpligt att använda en automatisk verktygsväxlare. 
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5.6 Konceptförslag 

I detta delavsnitt anges fem konceptförslag som bygger på de konceptvarianter som 
identifierats. De tre första förslagen är olika varianter av helautomatiserade koncept och de två 
sista förslagen är koncept med lägre automationsgrad där ett av gradningsmomenten utförs 
manuellt. Konceptförslagen tillämpar de gradningsverktyg och delsystem som valts och 
föreslagits i tidigare delavsnitt. Detta innebär att deras uppbyggnad till stor del liknar varandra. 
Till varje konceptförslag upprättades en layout och en beskrivning av konceptet, varefter för- 
och nackdelar gentemot de andra konceptförslagen listades. 

5.6.1 Koncept 1 

I det första konceptet utförs samtliga gradningsmoment med roboten som verktygsbärare. För 
att utföra hålgradningen används slipstiftet Xebec Stone Flexible Shaft i kulform medan 
gradning av pottor och kilspår sker med ändborsten Xebec Brush Surface. Verktygen sitter 
upphängda på ett verktygsställ och roboten växlar mellan verktyg och gripdon med en 
automatisk verktygsväxlare. För att bearbetningen ska vara möjlig fixeras luftcylindern vertikalt i 
en gripdonsfixtur som låser fast positionen. En illustration av layouten kan ses av Figur 11. 
 

 
Figur 11: Layoutförslag för det första konceptet. 

Fördelar 

• Enkelt att förbereda verktyg vid ställ 

• Stadig fixering med specialanpassade gripfingrar 

 

Nackdelar 

• Verktygsbyten tar tid 

• Stor massa för roboten att hantera 
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5.6.2 Koncept 2 

I det andra konceptet utförs samtlig gradning med roboten som arbetsobjektsbärare. För att 

utföra gradningen används även i detta koncept slipstiftet Xebec Stone Flexible Shaft i kulform 

för korsande hål och ändborsten Xebec Brush Surface för pottor och kilspår. Verktygsspindlarna 

i detta koncept är stationära och sitter monterade på ett bord. Gripdonet förflyttar inte bara 

arbetsobjektet i detta koncept utan håller även i det under bearbetning när den för 

arbetsobjektet mot de stationära verktygen. Konceptet inkluderar också en fixtur men utan 

någon gripfunktion. Vid placering på fixeringsytan gör fixturen att korrekt position uppnås 

varefter gripdonet kan plocka upp arbetsobjektet på nytt med en större noggrannhet. En 

illustration av layouten anges av Figur 12. 

 

 
Figur 12: Layoutförslag för det andra konceptet. 

Fördelar 

• Liten massa för roboten att hantera 

• Ingen verktygsväxling 

 

Nackdelar 

• Noggrannhet påverkas av både robot och gripdon 

• Kräver stabilt grepp av arbetsobjekt 
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5.6.3 Koncept 3 

I det tredje konceptet utförs samtlig gradning av roboten, korsande hål gradas med roboten 

som verktygsbärare medan pottor och kilspår gradas som arbetsobjektsbärare. För att utföra 

hålgradningen används likt de föregående två koncepten även i detta fall Xebecs slipstift i 

kulform och pottor samt kilspår gradas med Xebecs ändborste. En verktygsspindel sitter 

monterad på robotens handled och en annan på ett bord som stationärt verktyg. Även i detta 

koncept förflyttas arbetsobjektet under bearbetning av gripdonet. Roboten utrustas med ett 

dubbelt verktygshuvud där både gripdon och verktygsspindel sitter monterade. Likt det första 

konceptet fixeras arbetsobjektet vertikalt i en gripdonsfixtur under bearbetning där positionen 

låses fast med hjälp av gripfingrar. En illustration av layouten visas i Figur 13. 

 

 
Figur 13: Layoutförslag för det tredje konceptet. 

Fördelar 

• Ingen verktygsväxling med dubbelt verktygshuvud 

• Få ingående komponenter 

 

Nackdelar 

• Stor massa för roboten att hantera 

• Komplex programmering med kombinerat arbetssätt och dubbelt verktygshuvud 
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5.6.4 Koncept 4 

I det fjärde konceptet utförs gradningen med en lägre automationsgrad med robot som både 
verktygsbärare och arbetsobjektsbärare. Gradningsmomentet av de små hålen, som ansågs vara 
det svåraste moment att automatisera, utförs manuellt med samma hålgradningsverktyg som i 
nuläget används vid den manuella gradningen. Eftersom det manuella gradningsmomentet 
skapar motgrader och gradrester i cylinderloppet behöver även dessa avlägsnas, för detta 
används en Osborn rörborste diameter 20 mm monterad i en stationär verktygsspindel på 
bordet. Gradning av pottor och kilspår utförs likt de föregående koncepten med en Xebec 
ändborste. Borsten drivs av en verktygsspindel monterad på robotens handled.  Andra likheter 
med föregående koncept är att gripdonet används för att förflytta arbetsobjektet under 
bearbetning, att ett dubbelt verktygshuvud används för att fästa både gripdon och 
verktygsspindel på robotens handled samt att en vertikal gripdonsfixtur låser positionen på 
arbetsobjektet under bearbetning. En illustration av layouten visas i Figur 14. 
 

 
Figur 14: Layoutförslag för det fjärde konceptet. 

Fördelar 

• Bred skalbarhet då det mest komplexa momentet uteslutits 

• Ingen verktygsväxling med dubbelt verktygshuvud 

 

Nackdelar 

• Stort totalt fotavtryck 

• Stor massa för robot att hantera 
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5.6.5 Koncept 5 

I det femte konceptet utförs gradningen med en lägre automationsgrad med roboten som 
arbetsobjektsbärare. Även i detta koncept utförs gradningsmomentet av de små korsande hålen 
manuellt med det hålgradningsverktyg som i nuläget används vid den manuella gradningen. En 
Osborn rörborste med diameter 20 mm är då nödvändig att inkludera för att avlägsna de 
motgrader som bildas i det manuella momentet. För gradning av pottor och kilspår används 
även i detta koncept en Xebec ändborste. De båda verktygen sitter monterade i två stationära 
verktygsspindlar belägna på bordet och gripdonet hanterar förflyttningen under bearbetning. En 
rotationsfixtur används här likt koncept 2 för att uppnå en noggrann gripning innan 
bearbetning. En illustration av layouten kan ses i Figur 15. 
 

 
Figur 15: Layoutförslag för det femte konceptet. 

Fördelar 

• Bred skalbarhet då det mest komplexa momentet uteslutits 

• Ingen verktygsväxling 

• Liten massa för roboten att hantera 

 

Nackdelar 

• Stort totalt fotavtryck 
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5.7 Konceptval 

Av de fem konceptförslag som arbetats fram väljs i detta avsnitt två ut för vidareutveckling. De 
urvalskriterier som använts bestämdes i samråd med uppdragsgivaren till att omfatta 
fotavtryck, ledtid, användarvänlighet, implementering och flexibilitet. Av dessa utgör ledtid, 
användarvänlighet och implementering viktiga kostnadsdrivare. Urvalskriterierna viktades med 
en faktor 1 - 3 beroende av hur betydelsefulla de ansågs vara. Kostnadsdrivare som ledtid och 
användarvänlighet viktades högst tillsammans med flexibilitet medan fotavtryck ansågs vara av 
minst betydelse och viktades därmed lägst. Kriterierna förklaras utförligare nedan. 
 

• Fotavtryck - avser den fabriksyta som konceptförslaget upptar (litet fotavtryck - hög 

siffra). 

• Ledtid - omfattar ställtid och cykeltid, baserat på antalet operationer och den utrustning 

som behöver ställas om (kort ledtid - hög siffra). 

• Användarvänlighet - avser hur enkelt ställ, justeringar, service och underhåll kan utföras 

på robotcellens delkomponenter (god användarvänlighet - hög siffra). 

• Implementering - avser förstagångens driftsättning, kalibrering av robotcellen och även 

programmering (enkel implementering - hög siffra). 

• Flexibilitet - innefattar robotcellens skalbarhet, det vill säga hur enkelt utrustning kan 

anpassas för att kunna grada en annan sorts luftcylinder och även hur enkelt det är att 

implementera ny utrustning (god flexibilitet - hög siffra). 

 

När koncepten poängsatts enligt angivna kriterier med poängskalan 1 - 5 blev utfallet enligt 
Tabell 8. Det första och andra konceptet fick högst poäng och valdes därför att utvecklas vidare. 
 
Tabell 8: De fem konceptförslagen poängsatta efter kriterier med poängskalan 1 - 5. 

 Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 
Fotavtryck 1 4 5 3 2 2 
Ledtid 3 3 5 4 2 1 
Användarvänlighet 3 3 3 2 4 5 
Implementering 2 4 3 2 4 4 

Flexibilitet 3 5 3 4 5 4 

Poängsummering  45 44 37 43 40 
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6 Vidareutveckling av koncept 

Detta kapitel omfattar en vidareutveckling av koncept 1 och 2. De ingående komponenterna 

specificeras utgående från lösningsförslag angivna i avsnitt 5.5 om robotcellens delsystem. Det 

utfördes förenklade riskuppskattningar, val av säkerhetsutrustning och robot. Konceptförslagen 

simulerades i ABB Robotstudio där rörelser och layouter verifierades samt cykeltider uppmättes. 

Kostnaden för berörda delsystem, komponenter och säkerhetssystem summeras slutligen i en 

kostnadskalkyl. 

6.1 Komponentval 

Komponentvalen syftar till att ge konkreta förslag på komponenter som utgår från robotcellens 
delsystem. De två valda konceptförslagens robotceller är till synes väldigt lika och innehåller till 
stor del samma komponenter. Båda robotcellerna omfattar visionsystem, två verktygsspindlar, 
gripdon och säkerhetsutrustning. Koncepten skiljer sig i att koncept 1 använder en 
gripdonsfixtur, verktygsväxlare och verktygsställ medan koncept 2 använder en rotationsfixtur 
och tillämpar stationärt monterade verktygsspindlar. Spindlarna i sig är dock de samma i båda 
koncepten. 

6.1.1 Visionsystem för inmatning  

Visionsystemet som valts, PLOC2D-2000 från Sick, är ett tvådimensionellt system som med hjälp 
av formjämförelse lokaliserar objekt. Relevant tekniska data presenteras i Tabell 9. 
 
Tabell 9: Bild & tekniska data för visionsystemet PLOC2D (Sick, 2021). 

 Lokaliseringsnoggrannhet ± 1 mm, ± 0,1° 

Exempel siktfält 2000 x 2000 mm  
  

  
  

  

  

6.1.2 Gradningsverktyg 

De gradningsverktyg som valts, och som även verifierats genom testning, är en ändborste och 
ett slipstift från Xebec. Ändborsten Xebec Brush Surface används i koncepten för gradning av 
pottor samt kilspår och slipstiftet Xebec Stone Flexible Shaft används för gradning av korsande 
hål. Verktygens tekniska data presenteras i Tabell 10 tillsammans med skisser som visar deras 
uppbyggnad, borsten används med en tillhörande borsthållare vilken också illustreras i skissen. 
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Tabell 10: Skisser & tekniska data för de valda gradningsverktygen (Xebec, 2018 & 2019). 

 

Xebec Brush Surface 
Rekommenderad rotationshastighet 8 000 min-1 

Matningshastighet vid 0,1 mm gradtjocklek 40 mm/s 
Borstdjup 0,5 mm 

 

Xebec Stone Flexible Shaft 
Rekommenderad rotationshastighet 5 000 - 8 000 min-1 

Max kraft mot arbetsobjekt 5 N 
Max eftergivning vid bearbetning 2 mm 

6.1.3 Verktygsspindel för slipstift 

Den verktygsspindel som valts till Xebec-slipstiftet är Flexicut 350 från tillverkaren Amtru vars 
produktegenskaper presenteras i Tabell 11. Den är elektriskt driven och radiellt eftergivlig 
genom en konstruktion som regleras med tryckluft för att ge lämplig kraft i eftergivligheten. Den 
har utrustats med en spännhylsa med dimension som överensstämmer med skaftets diameter 
på verktyget. 
 
Tabell 11: Bild & tekniska data för Flexicut 350 (Amtru, 2021a). 

 Reglerbart varvtal 0 - 60 000 min-1 

Effekt 300 W 

Vikt 2,6 kg 

Spännhylsa 3 mm 

Reglerbar radiell eftergivlighet 0,67 - 8 N 
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6.1.4 Verktygsspindel för borste 

Till Xebec-borsten har verktygsspindeln Flexibrush 186 valts från tillverkaren Amtru vars 

produktegenskaper presenteras i Tabell 12. Det är en spindel avsedd för borstgradning av olika 

slag och drivs av tryckluft. Den är eftergivlig i axiell led genom en konstruktion som, likt spindeln 

för slipstift, även här regleras med tryckluft för att ge lämplig kraft i eftergivligheten. Den har 

utrustats med en spännhylsa med dimension som överensstämmer med skaftets diameter på 

verktyget. 

 
Tabell 12: Bild & tekniska data för Flexibrush 186 (Amtru, 2021b). 

 Tomgångsvarvtal 7 000 min-1 

Märkvarvtal 5 600 min-1 

Effekt 760 W 

Vikt 4,2 kg 

Spännhylsa 6 mm 

Reglerbar axiell eftergivlighet 5 - 60 N 

  

6.1.5 Parallellgripdon 

Som gripdon har det elektriskt drivna parallellgripdonet EGI 040 från Schunk valts. Tekniska data 
tillhörande gripdonet presenteras i Tabell 13. Gripdonet har en ställbar gripvidd och möjlighet 
att reglera gripkraften.  
 
Tabell 13: Tekniska data för EGI 040 (Schunk, 2021a). 

Gripvidd per gripfinger 40 mm 
Max gripkraft 70 N 
Noggrannhet vid gripning ± 0,03 mm 
Max hastighet 100 mm/s 
Max acceleration 2000 mm/s 
Vikt gripdon 1,02 kg 
Rekommenderad max vikt arbetsobjekt 0,35 kg 

 
Till gripdonet har två gripfingrar konstruerats med hjälp av CAD som anpassats efter 
luftcylinderns geometri. Gripfingrarnas ytterkontur har formats efter luftcylinderns insida och 
urtaget på gripfingrarnas insida har formats efter luftcylinderns yttergeometri. Genom detta kan 
en stabil och noggrann gripning åstadkommas både invändigt och utvändigt. Figur 16 illustrerar 
en 3D–modell på gripdonet med monterade gripfingrar. Se Bilaga 1 för detaljritning på det 
specialanpassade gripfingret. 
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Figur 16: 3D-modell på gripdonet EGI 040 hämtad från tillverkare med gripfingrar av egen konstruktion 
(Schunk, 2021b). 

6.1.6 Rotationsfixtur 

En rotationsfixtur har konstruerats med hjälp av CAD för att på ett tillförlitligt sätt kunna byta 
gripläge med gripdonet från insida till utsida samt kunna möta toleranskraven. Fixturplattan har 
utformats efter luftcylinderns cylinderlopps invändiga geometri för att kunna fixera dess 
position. En illustration av konstruktionen återges av Figur 17 och för detaljritning, se Bilaga 2. 
 

 
Figur 17: 3D-modell på rotationsfixtur. 

 



   
 

47 
 

6.1.7 Gripdonsfixtur 

Vid bearbetning av luftcylindern i fixtur finns förutom fixering också behov av att kunna låsa fast 
den så att ingen förflyttning kan ske. För detta ändamål har en gripdonsfixtur konstruerats i 
CAD, vilken illustreras i Figur 18.  
 

 
Figur 18: 3D-modell på gripdonsfixtur med gripdonet EGI 080 hämtad från tillverkare (Schunk, 2021c). 

Fixturen har en underdel som utformats för god passform med gripdonet EGI 080 från Schunk, 
två specialanpassade gripfingrar och en fixturplatta där arbetsobjektet placeras. Likt 
rotationsfixturen har fixturplattan, där luftcylindern placeras, även i detta fall utformats efter 
luftcylinderns invändiga geometri för att uppnå hög noggrannhet i positioneringen. För att ge 
åtkomst till verktyget vid gradning av korsande hål har visst material tagits bort från 
uppbyggnaden mitt på plattan. De specialanpassade gripfingrarna har konstruerats för att 
uppnå ett stabilt grepp på luftcylindern. För detaljritningar för gripdonsfixturen se Bilaga 3. 
Tekniska data för gripdonet visas i Tabell 14. 
 
Tabell 14: Tekniska data för EGI 080 (Schunk, 2021a). 

Gripvidd per gripfinger 57,5 mm  
Max gripkraft 100 N 
Noggrannhet vid gripning ± 0,03 mm 
Max hastighet 200 mm/s 
Max acceleration 3000 mm/s 

6.1.8 Verktygsväxlare och verktygsställ 

För en automatisk verktygsväxling har verktygsväxlingssystemet SWS från Schunk valts, med 
huvuddelen SWK-011 samt verktygsdelen SWA-011. För mellanlagring av verktyg har växlaren 
kompletterats med ett verktygsställ som har tre verktygsplatser. Tekniska data visas i Tabell 15. 
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Tabell 15: Bild & tekniska data för SWK-011 (Schunk, 2021b) samt SWA-011 (Schunk, 2021c). 

 Rekommenderad maximal hanteringsvikt 16 kg 

Vikt (huvuddel och verktygsdel) 0,22 kg 

  

  

  

  

  

6.2 Säkerhetsutrustning 

En fullständig riskbedömning av en automationslöning är till synes både komplex och 
tidskrävande och på grund av detta är riskbedömningen i detta arbete endast bestående av 
förenklade riskuppskattningar. Riskkällor som identifierats anges med ett motsvarande förslag 
på relevant säkerhetsutrustning. Bedömningen utgår från konceptförslagens helhet och 
eftersom konceptförslagen uppvisar stora likheter gäller förslag på säkerhetsutrustning dem 
båda. 

6.2.1 Riskuppskattning 

Gradningsmomentet sker i båda konceptförslagen med roterande verktyg. Närområdet där 
arbetsmomentet utförs behöver på grund av detta på något sätt skärmas av. Detta grundar sig i 
att det finns en risk att ett verktyg som är satt i rotation går sönder, slungas i väg och i värsta fall 
träffar en människa med olycksfall som följd. En av flera möjliga åtgärder är att använda ett 
avskärmande skydd runt hela robotcellen. För att inte roboten ska kunna gå förbi skyddet 
behöver robotcellen antingen vara dimensionerad med mått som överstiger robotens räckvidd 
eller också kan ett säkerhetssystem installeras som digitalt begränsar robotens räckvidd. 
Robottillverkare har utvecklat sina egna säkerhetssystem för detta ändamål, två exempel är 
programvarorna Smartmove2 från ABB och Dual Check Safety från Fanuc. 
 
Vid en avskärmning används dörrar eller luckor för att ta sig in i robotcellen. Dessa behöver 
förses med utrustning som kan förhindra att en dörr eller lucka öppnas under drift. Detta kan 
lösas med någon form av givare eller brytare med tidlås. Tidlåset gör då så att det roterande 
verktyg hinner stanna innan dörren eller luckan kan öppnas. Om en nödsituation skulle uppstå 
måste roboten och övrig utrustning på ett snabbt sätt kunna stoppas, till detta ändamål används 
nödstoppknappar. 

6.2.2 Val av säkerhetsutrustning 

Säkerhetsutrustning har valts ut för att motsvara ovanstående riskbedömning och har verifierats 
i samråd med säkerhetskunnig personal på ABB Jokab Safety. För kommunikation och 
övervakning av säkerhetsutrustningen i robotcellen har, genom rådgivningen, säkerhets-PLC:n 
Pluto valts. Säkerhetsutrustningen som ingår i konceptförslagen listas nedan.   
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• Quick-guard - Bur av polykarbonat (PC)2 

• Safemove2 - Mjukvara med möjlighet att skapa en virtuell barriär som begränsar 
robotens rörelser 

• Mkey8 - Spänningssatt lås till dörrar, placerade vid dörrar och luckor 

• Smile 11 EA nödstoppsknapp - Placerad vid varje dörr med åtkomst till rörliga delar 

• Smile 11 RB resetknapp - Återställningsknapp för nödstopp till Pluto säkerhets-PLC 

• Pluto B46 säkerhets-PLC - Kommunikation och övervakning av säkerhetsutrustning 

6.3 Simulering i ABB Robotstudio 

De två koncepten har byggts upp i ABB Robotstudio genom manuell programmering för att 

sedan simuleras. Simuleringsmiljöerna har utformats efter de layouter som föreslagits i 

konceptgenereringen. I simuleringen har robotens räckvidd undersökts i förhållande till 

utplacerade komponenter, rörelser, verktygsbanor samt cykeltider. De båda konceptförslagen 

har utformats efter liknande förutsättningar gällande hastigheter och accelerationer för att en 

representativ jämförelse ska kunna utföras.  

 

Inför simuleringen utfördes ett preliminärt robotval med hänsyn till behov av räckvidd och en 

strävan efter att hålla robotcellens fotavtryck så litet som möjligt. En ABB IRB 1200–5/0.90 har 

därmed använts, med räckvidden 0,9 m har den åtkomst över hela in- och utmatningsytan som 

motsvarar storleken av en halvpall. I praktiken skulle även robotar med större räckvidder 

fungera lika bra men med något större fotavtryck som följd. 

 

Hastigheter har i simuleringen begränsats till maximalt 600 mm/s och i de moment där ett 

gripdon hanterar arbetsobjektet har en hastighet på maximalt 100 mm/s använts på grund av 

begränsningar i gripdonet Schunk EGI 040. Accelerationen har begränsats till maximalt 

2000mm/s2, även här med hänsyn till gripdonets begränsningar. Vid bearbetning med borste 

har 30 mm/s använts vilket är något lägre än Xebecs rekommenderade matningshastighet vid 

0,1 mm gradtjocklek. Tidsåtgången vid bearbetning med slipkula sattes till 1 s per hål och 

verktygsväxling till 2 s. För att få en bild av hur gripdonet påverkar cykeltiden genomfördes även 

simulering med gripdonet Schunk EGI 080 vars hastighetsbegränsning är 200 mm/s.  

 

I Figur 19 visas en övergripande bild på robotcellen för det första konceptförslaget. Roboten har 

en central placering med inkommande och utgående material till höger, verktyg och 

verktygsväxlare rakt framför roboten nedsänkta i bordet och gripdonsfixturen belägen till 

vänster. De gula linjerna representerar de rörelser roboten utför under en cykel. En 

operationslista för det första konceptet finns att tillgå i Bilaga 4. 

 
2 Transparent plast med hög hållbarhet. 
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Figur 19: Simuleringsvy för det första konceptet. 

Det andra konceptförslaget illustrerat i Figur 20 har, likt det första konceptförslaget, en centralt 
placerad robot med inkommande och utgående material placerat till höger. Rakt framför 
roboten är rotationsfixturen placerad och till vänster i bild återfinns de stationära verktygen. 
Rörelserna roboten utför under en cykel är även i denna figur illustrerad av de gula linjerna. Det 
andra konceptets operationslista finns att ta del av i Bilaga 5. 
 

 
Figur 20: Simuleringsvy för det andra konceptet. 
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6.3.1 Simuleringsresultat 

Simuleringarna har verifierat att de olika delmomenten vid gradning är möjliga att utföra med 
robot. De programmerade verktygsbanorna har kunnat följas och de nödvändiga rörelserna 
utföras. Det har kontrollerats att räckvidden var tillräcklig för alla nödvändiga komponenter och 
att roboten har det utrymme som krävs för dess rörelser. Cykeltiden uppmättes till 2 min 45 s 
för koncept 1 och 2 min 6 s för koncept 2 med gripdonet Schunk EGI 040 och 2 min 27 s 
respektive 1 min 28 s med Schunk EGI 080. 

6.4 Robotval 

Företaget Marab (Mora Automation & Robotteknik AB) kontaktades för rådgivning i valet och en 
robot som uppfyller de behov som gradningstillämpningen ställer är Fanuc M-10iD/16S, se Figur 
21. Roboten är dimensionerad för att klara de eventuella spindelvibrationer samt sidokrafter 
som kan uppstå vid den gradande bearbetningen. 

 
Figur 21: Fanuc M-10iD/16S (Fanuc, 2021a). 

Vid valet av robot stod det mellan att använda en industrirobot eller en kollaborativ robot. Det 

framgick tydligt av litteraturstudien samt de förenklade riskuppskattningarna att en 

industrirobot är lämpligast att använda i koncepten. Robotens lastkapacitet, räckvidd och 

repeternoggrannhet var de viktigaste egenskaper som togs i beaktande vid valet. Specifikationer 

för den valda roboten visas i Tabell 16. 
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Tabell 16: Specifikationer för Fanuc M-10iD/16S (Fanuc, 2021b). 

Lastkapacitet 16 kg 

Räckvidd 1103 mm 

Repeternoggrannhet 0,02 mm 

6.5 Konceptlayouter 

I simuleringsmiljön har virtuella robotceller byggts upp för de båda konceptförslagen. De 

slutgiltiga layouterna illustreras i Figur 22 med det första konceptet till vänster och det andra till 

höger. I layouterna används roboten ABB IRB1300-10/1.15 som är av motsvarande storlek som 

Fanuc M-10iD/16S. I de båda konceptförslagen är höjden på cellen 2,4 m, längden 2,2 m och 

bredden 1,6 m, vilket sammantaget ger ett fotavtryck på runt 3,5 m2.  

 

 
Figur 22: Slutlig layout uppbyggd i simuleringsmiljö, koncept 1 till vänster och koncept 2 till höger. 
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6.6 Kostnader 

Kostnadsförslagen har beräknats utifrån robot, komponenter och säkerhetsutrustning som valts 
i kapitel 6. Kostnaderna utgår från listpriser hämtade från tillverkare och för de egna 
konstruktionerna från prisuppskattningar. Kostnaderna för de båda koncepten redovisas i Tabell 
17. För en utförligare kostnadskalkyl se Bilaga 6 för koncept 1 och Bilaga 7 för koncept 2. 
 

Tabell 17: Kostnader för koncept 1 och koncept 2. 

Kostnadsbärare  Koncept 1 [kr]  Koncept 2 [kr] 
Robot 218 000 218 000 

Verktygsspindlar 216 000 216 000 
Gripdon 40 000 40 000 
Verktyg 1 000 1 000 
Visionsystem 93 000 93 000 
Gripdonsfixtur 51 000 - 
Rotationsfixtur - 5 000 
Verktygsväxlare 43 000 - 

Verktygsställ 14 000 - 
Lastbärare 5 000 5 000 
Säkerhetsutrustning 50 000 50 000 

Total kostnad 731 000 628 000 
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7 Analys 

Kapitlet innehåller analys av studiens frågeställningar samt över de utvecklade konceptens 
simulering och skalbarhet. 

7.1 Frågeställning 1 

Hur ser den manuella gradningsoperationen för luftcylindern ut i dagsläget? 
 
Gradningsoperationen för komponentgruppen luftcylindrar sker idag helt manuellt och har 
beskrivits i en nulägesanalys. Den ställtid som beräknas inför operationen ligger på 20 min och 
är oberoende av vilken luftcylinder som ska gradas, för den luftcylinder som undersökts 
beräknas därefter en cykeltid på 2 min per detalj. Den undersökta luftcylindern är tillverkad i 
gjutjärn och dess produktionsvolym beräknas under 2021 uppgå till 6 230 st, med en 
orderstorlek på 611 st per order. Utgående från siffrorna ovan beräknas ungefär 212 
arbetstimmar behöva läggas på gradning av denna typ av luftcylinder under året. 
 
När en order med luftcylindrar ankommer till gradningsavdelningen är denna lastad på en 
halvpall med en omslutande lådkonstruktion, med luftcylindrarna stående upprätt i rader. 
Luftcylindrarna plockas sedan från lådan och gradas enligt operationsbeskrivningen som 
beskrivs i Tabell 3. Operationsbeskrivningen består av fyra steg där det står beskrivet hur 
operationen ska utföras och vilka verktyg som ska användas i varje steg.  
 
Den manuella gradningen använder sig av olika typer av mekaniska gradningsmetoder som 
beskrivs i avsnitt 2.1, kilspår och cylinderlopp borstas, pottor slipas och de korsande hålen 
gradas genom fasning. Vid själva gradningen har operatörerna den interna standarden 1350 K 
att förhålla sig till vilken beskrivs i avsnitt 4.5. Det framgick från en intervju med en operatör att 
flera av de manuella operationsstegen ger upphov till motgrader, vilket alltså är nya grader som 
måste avlägsnas. Motgrader menar operatören är de svåraste graderna att avlägsna men 
nämner också att luftcylindrar generellt är lättgradade jämfört med andra komponentgrupper. 
Som nämnts i avsnitt 2.1 påverkas gradbildning i stor grad av materialets duktilitet, spröda 
material såsom gjutjärn är därmed betydligt lättare att grada i jämförelse med mer duktila 
material. 

7.2 Frågeställning 2 

Vilka delmoment i gradningsoperationen går att automatisera? 
 
Delmomenten i den manuella gradningsoperationen består av fyra steg som beskrivs i 
operationsbeskrivningen, se Tabell 3. Operationsbeskrivningen bygger på att de verktyg som 
specificerats för den manuella gradningen används. Ett av stegen, borstningen av 
cylinderloppet, är endast nödvändigt som följd av att motgrader bildats i tidigare steg. Kan 
gradningen ske utan att motgrader bildas behöver således det operationssteget inte längre 
utföras. Fokus bör därmed inte ligga på att automatisera befintliga operationssteg så som de 
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idag är utformade utan bör istället ligga på att avlägsna de ursprungliga graderna vilka är 
belägna, enligt Figur 9, vid de fyra pottorna, de korsande hålen och kilspåret. De två 
konceptförslag som utvecklats i detta arbete avlägsnar samtliga av de identifierade graderna 
och har verifierats genom simulering. I och med det bekräftas det att gradningsoperationen helt 
kan automatiseras med hjälp av robot. 
 
Som framgår i avsnitt 5.3 finns det många möjliga alternativ på olika verktyg som kan utföra 
samma gradningsmoment. Den stora skillnaden dem emellan är vilken typ av mekanisk 
gradningsmetod som används samt skillnader gällande de noggrannhetskrav som ställs på övrig 
utrustning. Verktygens noggrannhetskrav berör många delar av automationslösningen som 
exempelvis robot, visionsystem, gripdon samt även programmering av verktygsbanor. Tidigare 
forskning, se avsnitt 2.9, visar att noggrannhetskrav kan utgöra ett problem vid gradning med 
robot där en möjlig åtgärd är att dimensionera upp roboten vilket ger ökad stabilitet och 
noggrannhet i bearbetningen. Vid verktygsvalet i konceptgenereringen utgjorde 
noggrannhetskrav ett av kriterierna efter vilka verktygen poängsattes, det var även en faktor 
som togs i beaktande vid valet av robot samt de tidigare nämnda komponenterna. 
 
När robotcellen utformats och verktyg valts ut återstår att bekräfta robotens förmåga att utföra 
de nödvändiga rörelserna och att nå de verktygspositioner som krävs utifrån de områden på 
luftcylindern som ska gradas. Ett sätt att verifiera detta är med hjälp av simuleringsprogram 
vilket är det tillvägagångssätt som använts i detta arbete. 

7.3 Frågeställning 3 

Hur kan ett kostnadssatt förslag på automationslösning avseende gradningsoperationen se ut 
för den utvalda luftcylindern? 
 
En automationslösning med robot byggs upp av en robotcell som utgör robotens arbetsområde. 
Till en sådan behöver ett antal olika delsystem utformas bestående av bland annat 
säkerhetsutrustning, in- och utmatning, materialhantering, fixturering och bearbetning. Det kan 
också, beroende på koncept, finnas behov av verktygsväxlare, visionsystem och kraftkontroll. 
Som framgår i avsnitt 5.2 kan koncept utformas på många olika sätt med roboten som antingen 
verktygsbärare eller arbetsobjektsbärare, alternativt en kombination av dessa. Det finns även 
möjlighet att använda en lägre automationsgrad och låta vissa arbetsmoment ske manuellt. Det 
val som utgör grunden till automationslösningen är valet av gradningsverktyg, i arbetet 
övervägdes här ett antal olika verktyg i form av borstar, slipstift och hålgradningsverktyg. Det 
har i arbetet utvecklats två olika koncept med utgångspunkt från krav och riktlinjer listade i 
avsnitt 5.1. Koncepten använder två roterande verktyg bestående av en borste och ett slipstift, 
dessa koncept beskrivs i sin helhet i kapitel 6. 
 
De två konceptförslag som utvecklats följer två olika arbetssätt där roboten i det ena konceptet 
är verktygsbärare och i det andra arbetsobjektsbärare. Dessa grundläggande val medför olika 
för- och nackdelar för respektive arbetssätt. En förutsättning för det första konceptet är 
exempelvis möjligheten att utföra automatiska verktygsväxlingar, detta gör att konceptet kräver 
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något fler komponenter i jämförelse med det andra konceptet. Beroende på arbetssätt följer 
också olika behov av lastkapacitet på roboten, nyttolasten uppskattas till strax under 6 kg i det 
första konceptet och till knappt 2 kg i det andra konceptet. Från de uppskattade nyttolasterna 
framgår att roboten i det första konceptet bär på en betydligt större massa, vilket också leder 
till en större energiförbrukning. Vid ställ finns dock fördelar med det första konceptet där det 
finns möjlighet att utföra verktygsbyten utanför cellen till skillnad från det andra konceptet, där 
arbete med verktygsbyten sker inuti cellen. 
 
I en kostnadsjämförelse mellan koncepten framgår att konceptet med roboten som 
verktygsbärare omfattar 25 komponenter till en kostnad av omkring 731 000 kr, medan 
konceptet där roboten är arbetsobjektsbärare omfattar 18 komponenter till en kostnad av 
omkring 628 000 kr. Det är en förhållandevis liten skillnad vilket kan förklaras av de stora 
likheterna i konceptens komponentinnehåll. De kostnadssatta förslagen inkluderar inte 
kostnader för implementering, vilket bland annat innefattar all programmering, installation, 
driftsättning och CE-märkning av robotcellen. Beroende på bland annat robotcellens 
komplexitet kan implementeringen utgöra ett ordentligt påslag på slutsumman. 
Kostnadsförslagen i sin helhet finns att tillgå i Bilaga 6 för koncept 1 och Bilaga 7 för koncept 2. 

7.3.1 Konceptens simulering 

Vid simuleringen uppmättes cykeltider på 2 min 45 s för det första konceptet och 2 min 6 s för 
det andra. Detta skulle innebära att en fullastad låda med 270 luftcylindrar av den typ som 
undersökts kommer ta cirka 12 h 23 min, respektive 9 h 27 min för de båda koncepten att grada. 
Uppnås en god tillförlitlighet i processen finns därmed möjligheter att kunna köra obemannat 
under långa tidsperioder, ännu längre om exempelvis ett transportband används för att 
automatiskt byta lådor. 
 
Vid simuleringen sattes hastighetsbegränsningen 100 mm/s för rörelser med belastat gripdon. 
Olika gripdon har olika hastighetsrekommendationer och ett annat val av gripdon skulle därmed 
även påverka cykeltiden. Exempelvis har Schunk EGI 080 en hastighetsbegränsning på 200 
mm/s, detta ger cykeltider på 2 min 27 s och 1 min 28 s för de respektive koncepten. Att byta 
gripdon påverkar alltså i högre grad det andra konceptet där roboten är arbetsobjektsbärare 
jämfört med det första konceptet där roboten endast använder gripdonet vid 
materialförflyttning mellan lådor och fixtur. 

7.3.2 Konceptens skalbarhet 

Gradning utförs i de båda konceptförslagen med en ändborste och ett slipstift i form av en kula 
med fjädrande skaft, båda från Xebec. Det är en kombination av verktyg vars tillämpningar har 
fördelen att de inte ställer så höga noggrannhetskrav på robot och övrig utrustning. Valet av 
gradningsverktyg gjordes med flexibilitet i åtanke och det finns en potential att kunna använda 
dem på andra typer av luftcylindrar med varierande storlek, detta med förutsättning att de har 
en någorlunda liknande geometriska drag gällande kanter och hål. De eftergivliga 
verktygsspindlarna är väl dimensionerande och har även de en flexibilitet då de kan användas 
med flera olika typer av gradningsverktyg och med ställbar bearbetningskraft. 
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Både gripdon, fixturer och visionsystemet har goda möjligheter att anpassas för bearbetning av 
nya typer av luftcylindrar, detta genom att byta ut gripfingrar och fixturplatta. Gripfingrar och 
fixturplattor är i de framtagna koncepten specialanpassade efter den luftcylinder som 
undersökts, att konstruera specialanpassade delar när en ny luftcylinder ska börja bearbetas tar 
en viss tid och utgör en engångskostnad som snabbt kan tas igen. Den angivna metoden för in- 
och utgående material har vissa begränsningar gällande skalbarhet. Beroende på luftcylinderns 
storlek kommer en sådan låda rymma olika antal, detta utgör ett problem för de större 
luftcylindrarna vilket skulle innebära att lådor behöver bytas ut ofta. De flesta typer av 
luftcylindrar med större produktionsvolym inom komponentgruppen är dock, som nämnts i 
avsnitt 4.3, av relativt liten storlek. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel sker en diskussion av studiens frågeställningar på en övergripande nivå och 
avslutas sedan med reflektioner kring studiens genomförande och design. 

8.1 Övergripande 

I den manuella gradningsoperationen som beskrivits i nulägesanalysen framgår det att flera 
operationssteg faktiskt skapar nya grader, så kallade motgrader, vilka leder till behov av ett 
extra operationssteg där dessa avlägsnas. Operationsbeskrivningen och dess angivna 
gradningsverktyg har troligtvis inte uppdaterats i särskilt stor utsträckning under årens lopp och 
skulle behöva ses över. Genom att identifiera nya och effektivare verktyg för gradning finns 
möjlighet att minimera uppkomsten av motgrader vilket även underlättar operatörens arbete 
då dessa grader anses svåra att grada. 
 
En utgångspunkt i konceptutvecklingen har varit att de övriga operationerna i luftcylinderns 
tillverkningsprocess kvarstår som idag. Det innebär att trumlingsoperationen även 
fortsättningsvis utförs innan gradningsoperationen och tar hand om de mest lättillgängliga 
graderna. Det kan finnas möjligheter att med en automatiserad gradning även avlägsna dessa 
grader vilket visserligen skulle öka komplexiteten, kostnaden och omfattningen på 
automationslösningen men med följd att trumlingsoperationen eventuellt skulle kunna 
uteslutas. 
 
De föreslagna automationslösningarna bygger på användningen av en sex-axlig länkarmsrobot 
och skulle teoretiskt sett kunna utföras med antingen en industrirobot eller en kollaborativ 
robot. Robotvalet, som föll på en industrirobot, grundar sig i att kollaborativa robotar mycket 
sällan används tillsammans med roterande verktyg utan är vanligare inom exempelvis plock och 
monteringstillämpningar. När ett verktyg är farligt, som i fallet med roterande verktyg, behöver 
verktyget skärmas av oavsett om det är en industrirobot eller en kollaborativ robot. Att då 
använda en kollaborativ robot med mycket inbyggd säkerhetsutrustning i form av kraftsensorer 
skulle innebära att dess kollaborativa funktioner inte utnyttjas. En kollaborativ robot är 
jämförbar med en industrirobot när det gäller pris men när det kommer till noggrannhet är 
industrirobotar generellt bättre. I simuleringen av konceptförslagen användes en annan 
robotmodell än vad som i slutändan valdes vilket gör att cykeltiderna som uppmätts inte är helt 
rättvisande. Det slutliga robotvalet gjordes först efter att simuleringarna genomförts och det 
fanns då inte tid att göra om dessa med den rätta robotmodellen. 
 
Säkerhetsutrustningen som valts grundar sig på förenklade riskuppskattningar och gäller för 
båda konceptförslagen. Vid en implementering av konceptförslagen skulle grundligare 
riskbedömningar behöva utföras utifrån varje enskild robotcell i sin helhet för att robotcellen 
ska kunna CE-märkas. Detta betyder att det troligtvis behövs ytterligare tillägg av 
säkerhetsutrustning till konceptförslagen. Säkerheten är även den till viss del bidragande till 
robotcellens layout och fotavtryck. Om robotcellens yta är för liten finns risk att roboten inte 
kan utföra sina rörelser men också att den på något sätt kan ta sig utanför 
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avskärmningsskyddet. Med virtuella barriärer som upprättas med exempelvis ABB Smartmove2 
eller Fanuc Dual Check Safety finns det möjlighet att, inte bara säkerställa en säker arbetsmiljö 
utan också minimera ytan roboten arbetar på. 

8.2 Reflektion 

Studien har som planerat följt den design som angivits i metodkapitlet. Metoderna för 
datainsamling och dataanalys har fungerat bra och uppfyllt sina syften. Arbetet har i hög grad 
varit av teoretisk art och en större anknytning till praktik hade både underlättat arbetet samt 
även gett resultaten mer tyngd. Det som begränsat arbetet mest är dock den snäva tidsramen. 
Detta gäller framför allt i studiens senare skeden vid valet av utrustning och simulering. 
Eftersom de framtagna lösningarna bygger på dels egna bedömningar utifrån litteraturstudier, 
dels intervjusvar hade utförligare tester och experiment underlättat verifieringen av 
lösningarna. Både utrustning och kompetens för att genomföra nödvändiga tester och 
experiment fanns tillgängligt, det som saknades var tid. 
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9 Slutsatser och förslag på fortsatt arbete 

I kapitlet presenteras slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar och avslutningsvis ges 
förslag på fortsatt arbete. 

9.1 Slutsatser 

I den fallstudie som genomförts har gradningsoperationen för en typ av luftcylinder kartlagts i 

syfte att undersöka möjligheterna att automatisera arbetsmomentet. Arbetet inleddes med 

datainsamling samt en nulägesanalys vilket efterföljdes av en konceptutvecklingsfas. 

Konceptutvecklingen utgick från en kravspecifikation och bestod av konceptgenerering och 

konceptval vilket mynnade ut i två konceptförslag. Konceptförslagen vidareutvecklades sedan 

genom komponentval och simulering, dessa analyserades och utvärderades avslutningsvis med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. För att uppnå studiens syfte har tre 

frågeställningar besvarats vilket sammanfattas nedan. 

 
Hur ser den manuella gradningsoperationen för luftcylindern ut i dagsläget? 
 
I kapitel 4 beskrivs en nulägesanalys i vilken bland annat rådande arbetssätt och förutsättningar 
kartlagts. I denna framgick bland annat att komponentgruppen luftcylindrar består av cirka  
135 st olika luftcylindrar och att produktionsvolymerna för dessa är förhållandevis små. En 
förutsättning för en automationslösning är därför att den behöver kunna anpassas så att flera 
olika typer av luftcylindrar kan hanteras, detta är också ett av kraven som angivits i 
kravspecifikationen, se avsnitt 5.1. I tillverkningsprocessen utförs ett antal operationer som ger 
upphov till grader på luftcylindrarna, merparten av de lättillgängliga graderna avlägsnas dock i 
ett operationssteg kallat trumling. På den luftcylinder som undersökts kvarstår efter trumlingen 
grader vid pottor, kilspår samt korsande hål, vilket illustreras i Figur 9. 
 
Vilka delmoment i gradningsoperationen går att automatisera? 
 
Det har i studien bekräftats att samtliga delar av den manuella gradningen går att automatisera 
för den luftcylinder som undersökts, en automationslösning behöver dock vara applicerbar på 
flera olika luftcylindermodeller för att en investering ska vara lönsam. I detta avseende bör 
fokus läggas på luftcylindrarna med högst produktionsvolym i komponentgruppen. Vissa grader 
på den undersökta luftcylindern har visat sig mer krävande att grada än andra när det gäller 
specialanpassad utrustning och noggrannhetskrav. Gradning av korsande hål har ansetts vara 
det svåraste arbetsmomentet att automatisera, detta framförallt på grund av de 
noggrannhetskrav som ställs på utrustningen.  
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Hur kan ett kostnadssatt förslag på automationslösning avseende gradningsoperationen se ut 
för den utvalda luftcylindern? 
 
Genom konceptutveckling har två konceptförslag utformats vilka presenterats i kapitel 6. En 
sex-axlig industriell länkarmsrobot används i koncepten vilka bygger på två skilda arbetssätt där 
allt tyder på att de båda konceptförslagen möter den satta kravspecifikationen. I det ena fallet 
agerar roboten verktygsbärare och i det andra är roboten arbetsobjektsbärare. Kopplade till 
koncepten finns kostnadsförslag angivna för respektive robotcells ingående komponenter, se 
Bilaga 6 och 7. Eftersom koncepten i huvudsak verifierats i simuleringsmiljö, då praktiska tester 
med robot inte varit möjliga att genomföra, är det svårt att säga vilket av koncepten som är att 
föredra. Utifrån en jämförelse av cykeltider och kostnader kan det dock rekommenderas att i 
första hand gå vidare med koncept 2, där roboten är arbetsobjektsbärare. 

9.2 Förslag på fortsatt arbete 

Det har i detta arbete funnits en viss avsaknad av praktiska tester. De teoretiska beslut som 
fattats behöver verifieras genom tester och experiment. Simulering ger goda möjligheter för 
jämförelse mellan olika koncept, det kan dock uppkomma många oväntade fenomen i 
verkligheten som inte uppkommer i simuleringsmiljön. De tester som rekommenderas att gå 
vidare med är utförligare verktygtester samt tester av gripdon, spindlar och fixturer. 
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Bilaga 4: Operationslista koncept 1 
 

Nummer Operation Verktyg Beskrivning 

1 Plocka Gripdon Visionsystemet identifierar en luftcylinder, 

griper uppifrån invändigt i cylinderloppet 

2 Placera Gripdon Placerar i fixtur - luftcylindern står upprätt, 

låser rotation och håller fast  

3 Verktygsbyte - Byter gripdonet mot en spindel med slipstift 

 

4 Bearbeta Slipstift Gradar småhål 

 

5 Verktygsbyte - Byter spindel med slipstift mot en spindel 

med borste 

6 Bearbeta  Borste Gradar potta 1 och 2  

 

7 Bearbeta Borste Gradar kilspår 

 

8 Verktygsbyte - Byter spindel med borste mot gripdonet 

 

9 Plocka/Vända Gripdon Griper utvändigt från sida i fixtur,  

vänder detalj 180° 

10 Placera Gripdon Placerar i fixtur - detalj står upprätt, 

låser rotation och håller fast 

11 Verktygsbyte - Byter gripdon mot spindel med borste 

 

12 Bearbeta Borste Gradar potta 3 och 4 

 

13 Verktygsbyte - Byter spindel med borste mot gripdon 

 

14 Plocka Gripdon Plockar från fixtur,  

griper invändigt i cylinderloppet 

15 Placera Gripdon Placerar i låda med färdiga detaljer 

 

 



   
 

Bilaga 5: Operationslista koncept 2 
 

Nummer Operation Verktyg Beskrivning 

1 Plocka Gripdon Visionsystem identifierar luftcylinder,  

griper uppifrån invändigt i cylinderloppet 

2 Placera Gripdon Placerar i fixtur - detalj står upprätt, 

säkerställer ett korrekt gripläge 

3 Plocka Gripdon Plockar från fixtur, 

griper utvändigt från sida  

4 Bearbeta Slipstift Gradar småhål 

 

5 Bearbeta Borste Gradar potta 1 och 2 

 

6 Bearbeta Borste Gradar potta 3 och 4 

 

7 Bearbeta Borste Gradar kilspår 

 

8 Placera Gripdon Placerar i fixtur - detalj står upprätt, 

för en invändig gripning 

9 Plocka Gripdon Plockar från fixtur, 

griper uppifrån invändigt i cylinderloppet 

10 Placera Gripdon Placerar i l låda med färdiga detaljer 

 

 



   
 

Bilaga 6: Kostnader koncept 1 
Delsystem Kostnad [Kr] 

Robot 218 000 

Fanuc M-10iD/16S (ink. Kontroller R-30iB Plus) 218 000 
Verktygsspindlar 216 000 
Amtru Flexicut 350 (ink. Kontroller 350) 135 000 
Amtru Flexibrush 186 81 000 
Gripdon 40 000 
Schunk EGI 040 35 000 
Gripfingrar* 5 000 
Verktyg 1000 
Xebec Brush Surface 400 
Xebec Borsthållare 400 
Xebec Stone kula 200 
Visionsystem 93 000 
Sick PLOC2D 93 000 
Gripdonsfixtur 51 000 
Schunk EGI 080 41 000 
Gripfingrar* 5 000 
Fixturplatta* 5 000 
Verktygsväxlare 43 000 

Schunk SWK-011-000-000 (Huvuddel) 21 000 
Schunk SWA-011-000-000 (Verktygsdel) x 3 22 000 

Verktygsställ 14 000 
Schunk - SWM-TSS-3308 (Ställ) 1 000 
Schunk - SWM-TSS-3310 (Förvaringsplats) x 3 6 000 
Schunk - SWM-TSS-3314 (Adapter) x 3 7 000 
Lastbärare 5000 
Låda* 5000 
Säkerhetsutrustning 50 000 
FANUC Dual Check Safety (DCS) Basic Position Check Function 6000 
ABB Jokab Safety - Quick-Guard (Bur-Polykarbonat) 25 000 
ABB Jokab Safety – Pluto B46 säkerhets-PLC 10 000 

ABB Jokab Safety – Smile 11 EA nödstopp x2 2 000 
ABB Jokab Safety – Smile 11 RB resetknapp 1 000 
ABB Jokab Safety – Mkey8 x2 6 000 

Totalt  731 000 

* Prisuppskattning 
 



   
 

Bilaga 7: Kostnader koncept 2 
Delsystem Kostnad [Kr] 

Robot 218 000 

Fanuc M-10iD/16S (ink. Kontroller R-30iB Plus) 218 000 
Verktygsspindlar 216 000 
Amtru Flexicut 350 (ink. Kontroller 350) 135 000 

AMTRU Flexibrush 186 81 000 
Gripdon 40 000 
Schunk EGI 040 35 000 
Gripfingrar* 5000 
Verktyg 1000 
Xebec Brush Surface 400 
Xebec Borsthållare 400 
Xebec Stone kula 200 
Visionsystem 93 000 
Sick PLOC2D 93 000 
Rotationsfixtur 5000 
Rotationsfixtur* 5000 
Lastbärare 5000 
Låda* 5000 
Säkerhetsutrustning 50 000 
FANUC - Dual Check Safety (DCS) Basic Position Check Function 6000 
ABB Jokab Safety - Quick-Guard (Bur-Polykarbonat) 25 000 
ABB Jokab Safety – Pluto B46 säkerhets-PLC 10 000 
ABB Jokab Safety – Smile 11 EA nödstopp x2 2 000 
ABB Jokab Safety – Smile 11 RB resetknapp 1 000 
ABB Jokab Safety – Mkey8 x2 6 000 
Totalt  628 000 

* Prisuppskattning 
 


	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Syfte
	1.4 Frågeställningar
	1.5 Avgränsningar

	2 Litteraturstudie
	2.1 Grader
	2.1.1 Borstgradning
	2.1.2 Slipgradning
	2.1.3 Fasgradning

	2.2 Flexibel automation
	2.2.1 Sex-axliga länkarmsrobotar

	2.3 Verktyg
	2.3.1 Gripdon
	2.3.2 Verktygsspindlar
	2.3.3 Verktygsväxlare

	2.4 Sensorer
	2.4.1 Kraftsensorer
	2.4.2 Visionsystem

	2.5 Fixturer
	2.6 Säkerhet
	2.7 Simulering
	2.8 Lamell-luftmotorn
	2.9 Tidigare forskning och arbeten
	2.9.1 Tidigare examensarbeten


	3 Metod
	3.1 Design av studien
	3.2 Datainsamlingsmetoder
	3.2.1 Observationer
	3.2.2 Dokumentstudier
	3.2.3 Intervjuer och möten

	3.3 Dataanalysmetoder
	3.3.1 Processkartläggning
	3.3.2 Konceptgenerering och konceptval
	3.3.3 Simulering och modellering

	3.4 Validitet och reliabilitet
	3.5 Etiska ställningstaganden

	4 Nulägesanalys
	4.1 Företagsbeskrivning
	4.2 Tierpverken
	4.3 Luftcylindrar
	4.4 Den undersökta luftcylindern
	4.4.1 Tillverkningsprocess

	4.5 Gradning

	5 Konceptgenerering
	5.1 Kravspecifikation
	5.2 Konceptvarianter
	5.3 Val av gradningsverktyg
	5.3.1 Utvärdering av verktygsförslag

	5.4 Verifiering av verktygsval
	5.5 Lösningsförslag för robotcellens delsystem
	5.5.1 In- och utmatning
	5.5.2 Identifiering av position vid inmatning
	5.5.3 Materialhantering
	5.5.4 Fixering av arbetsobjekt
	5.5.5 Kraftkontroll
	5.5.6 Verktygsväxling

	5.6 Konceptförslag
	5.6.1 Koncept 1
	5.6.2 Koncept 2
	5.6.3 Koncept 3
	5.6.4 Koncept 4
	5.6.5 Koncept 5

	5.7 Konceptval

	6 Vidareutveckling av koncept
	6.1 Komponentval
	6.1.1 Visionsystem för inmatning
	6.1.2 Gradningsverktyg
	6.1.3 Verktygsspindel för slipstift
	6.1.4 Verktygsspindel för borste
	6.1.5 Parallellgripdon
	6.1.6 Rotationsfixtur
	6.1.7 Gripdonsfixtur
	6.1.8 Verktygsväxlare och verktygsställ

	6.2 Säkerhetsutrustning
	6.2.1 Riskuppskattning
	6.2.2 Val av säkerhetsutrustning

	6.3 Simulering i ABB Robotstudio
	6.3.1 Simuleringsresultat

	6.4 Robotval
	6.5 Konceptlayouter
	6.6 Kostnader

	7 Analys
	7.1 Frågeställning 1
	7.2 Frågeställning 2
	7.3 Frågeställning 3
	7.3.1 Konceptens simulering
	7.3.2 Konceptens skalbarhet


	8 Diskussion
	8.1 Övergripande
	8.2 Reflektion

	9 Slutsatser och förslag på fortsatt arbete
	9.1 Slutsatser
	9.2 Förslag på fortsatt arbete

	10 Referenser
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Section View A-A
	Drawing View4

	Sheet1
	Drawing View1

	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Detail View A (2 : 1)
	Detail View B (2 : 1)
	Drawing View5

	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3

	Sheet1
	Drawing View1

	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Section View A-A

	Sheet1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Detail View A (2 : 1)
	Detail View B (2 : 1)
	Drawing View6

	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Section View B-B
	Section View A-A


