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Abstract

Paketering av värdepåsar

Packaging of coin bags

Dennis Öhlund och Robert Johansson

The thesis is about automating a manual coin 
packaging process, currently performed manually by 
staff at Loomis. The automated concept that will be 
presented to the company, should be able to package 
the coin units in to the bags.

The project started with establishing an 
understanding of what should be done to the 
company and the problems that exist today. The first 
step in the work was carried out through discussions 
with qualified personnel. Furthermore, precise 
documentation and analysis of how the work 
methodology currently is carried out was done.

After enough facts had been gathered the next phase 
of data collection began. Different automation 
manufacturers' websites were studied to learn more 
about several solutions. A study was also conducted 
at another company that uses machines and robots in 
their production lines.

When enough information and knowledge had been 
collected in the pretentious area, simpler sketches on 
a total solution were carried out. Several concepts 
were generated and after careful comparison between 
the conceptions pros and cons, one solution was 
selected. The concept that was chosen met the 
required criteria best.

The next step in the project consisted of studying 
different standard components and then selecting 
them. Part solutions in the overall concept were 
studied more carefully and various proposals 
sketched up. Finally the concept that was going to be 
included in the automation solution was determined.

Once all the concepts to the specific part solutions, 
that was included in the overall solution had been 
selected, the construction process started. This 
process was performed in the 3D software Solid 
Works and the results are presented in detail in 
Chapter 6.

The completed concept for automation solution 
meets the regulations that were set on the product. If 
the company chooses to proceed with this concept, 
cost savings will be made through reducing personnel 
activity. But the most important contribution is the 
improved working environment for employees by 
removing work-related injuries that occurs in 
conjunction with heavy lifting.
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Sammanfattning	  
	  
Detta	  examensarbete	  syfta	  på	  att	  automatisera	  en	  paketeringsprocess	  av	  mynt	  som	  
idag	  utförs	  manuellt	  av	  personalen	  på	  företaget	  Loomis.	  Det	  automatiserade	  
konceptet	  som	  kommer	  presenteras	  för	  företaget	  skall	  kortfattat	  klara	  av	  att	  
paketera	  deras	  värdepåsar	  med	  myntenheter.	  
	  
Projektet	  startar	  med	  att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  vad	  som	  skall	  utföras	  på	  företaget	  
och	  vilka	  problem	  som	  finns	  idag.	  I	  arbetets	  första	  fas	  utförs	  samtal	  med	  behörig	  
personal	  där	  noggrann	  dokumentation	  och	  granskning	  om	  hur	  arbetsmetodiken	  
utförs	  för	  tillfället.	  	  
	  
Efter	  att	  tillräckligt	  med	  fakta	  hade	  samlats	  började	  nästa	  fas	  med	  
informationsinsamling.	  Olika	  automationstillverkares	  hemsidor	  studerades	  för	  att	  
få	  mer	  kunskap	  om	  olika	  lösningar.	  Även	  ett	  studiebesök	  utfördes	  på	  ett	  företag	  
som	  använder	  maskiner	  och	  robotar	  i	  deras	  produktionslinor.	  
	  
När	  tillräckligt	  med	  information	  och	  kunskap	  hade	  samlats	  inom	  det	  berörda	  
området	  så	  började	  enklare	  skisser	  på	  en	  helhetslösning	  att	  ritas	  upp.	  Flera	  olika	  
koncept	  genererades	  men	  efter	  noggrann	  jämförande	  där	  konceptens	  för-‐	  och	  
nackdelar	  ställdes	  mot	  varandra	  så	  bestämdes	  ett	  koncept.	  Det	  konceptet	  som	  
valdes	  uppfyllde	  de	  ställda	  kraven	  bäst.	  
	  
Nästa	  steg	  i	  projektet	  genomfördes	  genom	  att	  olika	  standardkomponenter	  
studerades	  och	  valdes.	  Olika	  dellösningar	  i	  helhetskonceptet	  studerades	  mer	  
noggrant	  och	  olika	  förslag	  skissades	  upp.	  Slutligen	  bestämdes	  vilka	  delkoncept	  
som	  skulle	  ingå	  i	  automationslösningen.	  
	  
När	  alla	  koncept	  till	  de	  specifika	  dellösningarna	  som	  ingår	  i	  helhetslösningen	  hade	  
valts,	  började	  konstruktionsprocessen.	  Denna	  process	  utfördes	  i	  3D-‐programmet	  
Solid	  Works	  och	  resultatet	  presenteras	  närmare	  i	  kapitel	  6.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Det	  färdigställda	  konceptet	  på	  automationslösningen	  uppfyller	  de	  ställda	  kraven	  
som	  var	  satta	  på	  produkten.	  Om	  företaget	  väljer	  att	  gå	  vidare	  med	  detta	  koncept	  
kommer	  kostnadsbesparingar	  göras	  genom	  minskad	  personalaktivitet.	  Men	  det	  
viktigaste	  bidraget	  som	  automationslösningen	  kan	  bidrar	  till	  är	  att	  den	  förbättra	  
arbetsmiljön	  för	  de	  anställda	  genom	  att	  arbetsskador	  som	  uppstod	  med	  tunga	  lyft	  
nu	  kan	  elimineras.	  
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Förord	  
	  
Detta	  arbete	  har	  genomförts	  av	  Robert	  Johansson	  och	  Dennis	  Öhlund,	  
examensarbetet	  är	  på	  totalt	  30	  poäng	  och	  är	  den	  avslutande	  delen	  på	  
Maskiningenjörsprogrammet	  i	  Uppsala	  våren	  2012.	  
	  
Projektarbetet	  har	  utförts	  i	  samarbete	  med	  företaget	  Loomis,	  där	  vi	  vill	  skicka	  ett	  
speciellt	  tack	  till	  vår	  kontaktperson	  Carl	  Siesing.	  	  Även	  ett	  stort	  tack	  skickas	  till	  
Hugo	  Nguyen	  som	  varit	  vår	  ämnesgranskare	  och	  ett	  stort	  stöd	  under	  projektets	  
gång.	  
	  
Uppsala	  i	  maj.	  
	  
Robert	  Johansson	  
Dennis	  Öhlund	  
	   	  



	   IV	  

Innehållsförteckning	  	  
1	   Inledning	  ...........................................................................................................................	  1	  
1.1	   Huvudmål	  ...............................................................................................................................	  1	  
1.2	   Delmål	  ......................................................................................................................................	  1	  
1.3	   Avgränsningar	  ......................................................................................................................	  2	  
1.4	   Önskemål	  från	  Loomis	  .......................................................................................................	  2	  
1.5	   Bakgrund	  ................................................................................................................................	  3	  

2	   Kravspecifikation	  ..........................................................................................................	  5	  
2.1	  Funktionskrav	  ..........................................................................................................................	  5	  
2.2	  Användarbarhet	  .......................................................................................................................	  5	  
2.3	  Tillförlitlighet	  ...........................................................................................................................	  5	  
2.4	  Prestanda	  ...................................................................................................................................	  6	  
2.5	  Konstruktionskrav	  ..................................................................................................................	  6	  

3	   Metod	  .................................................................................................................................	  7	  

4	   Koncept	  .............................................................................................................................	  9	  
4.1	   Helhetskoncept	  ....................................................................................................................	  9	  
4.2	   Delkoncept	  ..........................................................................................................................	  11	  
4.2.1	  Koncept	  fästning	  av	  värdepåse	  ................................................................................................	  11	  
4.2.2	  Paketeringsplatta	  ...........................................................................................................................	  13	  
4.2.3	  Plockrobot	  .........................................................................................................................................	  13	  
4.2.4	  Koncept	  påsförslutning	  ...............................................................................................................	  14	  
4.2.5	  Tömning	  av	  paketeringsplatta	  ..................................................................................................	  15	  
4.2.6	  Förflyttning	  av	  paketeringsplatta	  ...........................................................................................	  16	  
4.2.7	  Förvaring	  av	  värdepåsar	  .............................................................................................................	  16	  
4.2.8	  Förflyttning	  av	  värdepåsar	  ........................................................................................................	  17	  
4.2.9	  Påfyllnad	  av	  myntenheter	  ..........................................................................................................	  18	  

4.3	   Presentation	  av	  helhetskoncept	  ..................................................................................	  19	  
4.4	   Val	  av	  koncept	  ....................................................................................................................	  22	  

5	   Enheter	  i	  automationslösning	  .................................................................................	  23	  
5.1	   Val	  av	  standardkomponenter	  .......................................................................................	  23	  
5.2	  Egenkonstruerade	  komponenter	  ...................................................................................	  29	  

6	   Resultat	  ...........................................................................................................................	  35	  
6.1	   Dellösningar	  .......................................................................................................................	  35	  
6.2	   Hela	  automationslösningen	  ..........................................................................................	  48	  
6.3	   Pseudokod	  ...........................................................................................................................	  52	  
6.4	   Kostnadsberäkning	  ..........................................................................................................	  54	  

7	   Diskussion	  ......................................................................................................................	  56	  
8	   Rekommendation	  ........................................................................................................	  58	  

9	   Källförteckning:	  ............................................................................................................	  59	  
	  
	   	  



	   V	  

Figurförteckning	  
	  
Figur	  1	  Värdepåse	  ...............................................................................................................................................	  3	  
Figur	  2	  Myntrör	  ...................................................................................................................................................	  3	  
Figur	  3	  Process	  karta	  .........................................................................................................................................	  4	  
Figur	  4	  Helhetskoncept	  1	  ................................................................................................................................	  9	  
Figur	  5	  Helhetskoncept	  2	  .............................................................................................................................	  10	  
Figur	  6	  Paketeringsbord	  ...............................................................................................................................	  11	  
Figur	  7	  Påspress	  ...............................................................................................................................................	  12	  
Figur	  8	  Paketeringsplatta	  .............................................................................................................................	  13	  
Figur	  9	  Robot	  koncept	  ...................................................................................................................................	  13	  
Figur	  10	  Påseförslutning	  alternativ	  1	  .....................................................................................................	  14	  
Figur	  11	  Påseförslutning	  alternativ	  2	  .....................................................................................................	  15	  
Figur	  12	  Skyffel	  .................................................................................................................................................	  15	  
Figur	  13	  Linjärenhet	  .......................................................................................................................................	  16	  
Figur	  14	  Låda	  med	  fjäder	  .............................................................................................................................	  16	  
Figur	  15	  Låda	  med	  eldriven	  lyftrörelse	  ..................................................................................................	  17	  
Figur	  16	  Koncept	  med	  förflyttning	  av	  värdepåse	  ..............................................................................	  17	  
Figur	  17	  Lyftenhet	  ...........................................................................................................................................	  18	  
Figur	  18	  Koncept	  1	  ..........................................................................................................................................	  19	  
Figur	  19	  Koncept	  2	  ..........................................................................................................................................	  20	  
Figur	  20	  Koncept	  3	  ..........................................................................................................................................	  21	  
Figur	  21	  Val	  av	  koncept	  .................................................................................................................................	  22	  
Figur	  22	  Linjärenhet	  .......................................................................................................................................	  23	  
Figur	  23	  Portalrobot	  .......................................................................................................................................	  24	  
Figur	  24	  Pneumatikcylinder	  .......................................................................................................................	  25	  
Figur	  25	  Rullband	  ............................................................................................................................................	  25	  
Figur	  26	  Viktsensor	  .........................................................................................................................................	  26	  
Figur	  27	  SCARA-‐robot	  ....................................................................................................................................	  26	  
Figur	  28	  Vakuumverktyg	  ..............................................................................................................................	  27	  
Figur	  29	  Maskinfot	  ..........................................................................................................................................	  27	  
Figur	  30	  Lyftbord	  .............................................................................................................................................	  28	  
Figur	  31	  Lyftpelare	  ..........................................................................................................................................	  28	  
Figur	  32	  Paketeringsplatta	  stor	  och	  liten	  ..............................................................................................	  29	  
Figur	  33	  Skyffel	  stor	  och	  liten	  .....................................................................................................................	  30	  
Figur	  34	  Bord	  för	  paketeringsplatta	  ........................................................................................................	  31	  
Figur	  35	  Bord	  .....................................................................................................................................................	  31	  
Figur	  36	  Stort	  och	  litet	  verktyg	  för	  lyft	  av	  värdepåse	  ......................................................................	  32	  
Figur	  37	  Stor	  och	  liten	  låda	  för	  värdepåsar	  ..........................................................................................	  33	  
Figur	  38	  Press	  ....................................................................................................................................................	  34	  
Figur	  39	  Presshållare	  .....................................................................................................................................	  34	  
Figur	  40	  Bord	  med	  två	  Scara-‐robotar	  .....................................................................................................	  35	  
Figur	  41	  Montering	  av	  SCARA-‐robot	  .......................................................................................................	  36	  
Figur	  42	  Vakuumverktyg	  för	  SCARA-‐robot	  ..........................................................................................	  36	  
Figur	  43	  Rörelsemönster	  för	  paketeringsbord	  ...................................................................................	  37	  
Figur	  44	  Montering	  av	  paketeringsplattan	  ...........................................................................................	  38	  
Figur	  45	  Paketeringsbord	  och	  dess	  delar	  ..............................................................................................	  39	  
Figur	  46	  Paketeringsbord	  underifrån	  .....................................................................................................	  40	  
Figur	  47	  Distans	  till	  linjärenhet	  .................................................................................................................	  40	  



	   VI	  

Figur	  48	  Press	  ....................................................................................................................................................	  41	  
Figur	  49	  Portalrobot	  och	  bord	  ...................................................................................................................	  42	  
Figur	  50	  Fäste	  för	  verktyg	  på	  portalrobot	  ............................................................................................	  42	  
Figur	  51	  Portalrobotens	  bord	  underifrån	  .............................................................................................	  43	  
Figur	  52	  Portalrobotens	  verktyg	  fastmonterat	  ..................................................................................	  43	  
Figur	  53	  Portalrobotens	  verktyg	  ...............................................................................................................	  44	  
Figur	  54	  Vakuumenheter	  för	  verktyget	  .................................................................................................	  44	  
Figur	  55	  Maskinfot	  ..........................................................................................................................................	  45	  
Figur	  56	  Montering	  av	  värdepåse	  lådan	  ................................................................................................	  46	  
Figur	  57	  Rullbandets	  Viktsensor	  fötter	  ..................................................................................................	  47	  
Figur	  58	  Lyftbord	  .............................................................................................................................................	  47	  
Figur	  59	  Automationslösning	  bild	  1	  ........................................................................................................	  48	  
Figur	  60	  Automationslösning	  bild	  2	  ........................................................................................................	  49	  
Figur	  61	  Automationslösning	  bild	  3	  ........................................................................................................	  50	  
Figur	  62	  Automationslösning	  bild	  4	  ........................................................................................................	  51	  
	   	  



	   VII	  

Tabellförteckning	  
Tabell	  1	  Funktionskrav	  ....................................................................................................................................	  5	  
Tabell	  2	  Användarbarhet	  .................................................................................................................................	  5	  
Tabell	  3	  Tillförlitlighet	  ......................................................................................................................................	  5	  
Tabell	  4	  Prestanda	  ..............................................................................................................................................	  6	  
Tabell	  5	  Konstruktionskrav	  ............................................................................................................................	  6	  
Tabell	  6	  Kostnadstabell	  .................................................................................................................................	  54	  
	   	  



	   VIII	  

Nomenklatur	  	  
	  
Prio	  -‐	  Prioritet	  
H	  –	  Hög	  
M	  –	  Medium	  
L	  –	  Låg	  
Kravnr	  -‐	  Kravnummer	   	  



	   1	  

1 Inledning	  
	  

Detta	  projektarbete	  frambringades	  då	  vi	  kom	  i	  kontakt	  med	  Företaget	  Loomis.	  
Loomis	  är	  ett	  företag	  som	  arbetar	  med	  kontanthantering.	  Till	  sina	  kunder	  erbjuder	  
de	  bland	  annat	  upphämtning	  -‐,	  utkörning	  -‐,	  insättning	  -‐	  och	  räkning	  av	  kontanter.	  	  
	  
På	  deras	  förpackningsenhet	  utanför	  Stockholm	  sker	  regelbundet	  manuellt	  arbete	  
med	  att	  förpacka	  värdepåsar	  med	  myntrör.	  Detta	  arbete	  är	  tidskrävande	  och	  
bidrar	  även	  till	  förslitningsskador	  på	  personalen.	  Företaget	  Loomis	  har	  därför	  vänt	  
sig	  till	  oss	  eftersom	  de	  anser	  att	  deras	  befintliga	  process	  bör	  förändras.	  
	  
Vår	  uppgift	  blir	  att	  undersöka	  om	  denna	  process	  går	  att	  automatisera	  genom	  att	  
ersätta	  det	  manuella	  arbetet	  med	  maskiner.	  Vi	  ska	  se	  över	  olika	  lösningar	  och	  till	  
slut	  enas	  om	  ett	  koncept	  som	  vi	  sedan	  presenterar	  för	  företaget.	  
	  

1.1 Huvudmål	  
	  
Vårt	  mål	  blir	  att	  presentera	  ett	  koncept	  som	  automatiserar	  och	  ersätter	  det	  
manuella	  arbetet	  som	  idag	  utförs.	  Förslaget	  presenterad	  genom	  
sammanställningsritningar	  i	  3D	  programmet	  Solid	  Works,	  som	  kommer	  ligga	  till	  
grund	  för	  företaget	  om	  de	  väljer	  att	  gå	  vidare	  med	  processen.	  
	  

1.2 Delmål	  
	  
Dessa	  delmål	  fungerar	  som	  riktlinjer	  för	  att	  förenkla	  genomförandet	  av	  projektet	  
och	  uppnå	  huvudmålet.	  

	  
• Hitta	  välfungerande	  standardkomponenter	  som	  gör	  automationslösningen	  

möjlig.	  
• Dem	  special	  konstruerade	  delarna	  skall	  anpassas	  till	  sitt	  ändamål	  och	  de	  

ska	  vara	  enkla	  att	  tillverka.	  
• Förbättra	  arbetsmiljön	  genom	  att	  minska	  monotona	  lyft	  som	  har	  skapat	  

förslitningsskador	  hos	  personalen.	  
• Öka	  kvaliteten	  i	  processen,	  genom	  att	  eliminera	  den	  mänskliga	  faktorn	  som	  

felkälla.	  
• Minska	  ledtiden,	  genom	  att	  automatisera	  processen	  och	  avlägsna	  de	  

tidskrävande	  kontrollerna	  som	  utförs	  vid	  varje	  order	  av	  personalen.	  
• Minska	  kostnaderna	  för	  Loomis	  genom	  att	  friställa	  personal	  från	  

paketeringsprocessen.	  
	  	  

	   	  



	   2	  

1.3 Avgränsningar	  
	  
Produkten	  har	  inte	  fått	  några	  produktkrav,	  utan	  bara	  ett	  funktionskrav	  ställt	  på	  sig	  
från	  företaget	  Loomis.	  De	  vill	  se	  ett	  koncept	  som	  eventuellt	  kan	  tänkas	  ersätta	  det	  
manuella	  arbetet	  som	  idag	  utförs	  på	  företagets	  paketeringsavdelning.	  
	  
Arbetet	  kommer	  först	  och	  främst	  fokusera	  på	  att	  helhetskonceptet	  kommer	  att	  
fungera.	  Det	  skulle	  krävas	  mer	  än	  10	  veckor	  för	  att	  utvärdera	  varje	  enskild	  detalj	  
fullt	  ut.	  	  
	  
De	  avgränsningar	  som	  kommer	  att	  göras	  i	  detta	  projekt	  är	  följande:	  
	  

• Kommunikationen	  mellan	  dator	  och	  maskin	  kommer	  inte	  att	  behandlas.	  
Alltså	  ingen	  programmering	  mellan	  enheterna,	  utan	  fokus	  kommer	  att	  ligga	  
på	  konstruktionen	  och	  konceptlösningen.	  	  	  

	  
• Vi	  kommer	  inte	  att	  göra	  några	  exakta	  beräkningar	  på	  vad	  

automationslösningen	  skulle	  kunna	  tänkas	  kosta.	  Istället	  presenteras	  en	  
överslagsberäkning	  som	  ger	  en	  rimlig	  insikt	  och	  förståelse	  över	  kostnaden.	  	  

	  
• Inga	  manualer	  eller	  testspecifikationer	  kommer	  att	  framtas.	  	  

	  

1.4 Önskemål	  från	  Loomis	  
	  
Loomis	  vill	  främst	  förbättra	  arbetsmiljön	  för	  sina	  anställda	  men	  de	  ser	  även	  de	  
ekonomiska	  fördelarna	  med	  en	  förändring.	  	  
	  
Kapacitet	  
De	  vill	  behålla	  den	  befintliga	  kapaciteten	  men	  även	  ha	  möjligheten	  att	  på	  sikt	  
kunna	  öka	  kapaciteten	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  
	  
Kvalitet	  
De	  vill	  se	  en	  maskin	  som	  säkerställer	  och	  ansvarar	  för	  kvaliteten,	  istället	  för	  att	  
förlita	  sig	  på	  den	  mänskliga	  faktorn.	  
	  
Lokal	  
Automationslösningen	  skall	  rymmas	  i	  den	  befintliga	  lokalen	  som	  innehar	  
dimensionerna	  8x5	  meter.	  	  
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1.5 Bakgrund	  
	  
Vårt	  examensarbete	  utförs	  på	  Loomis	  paketeringsavdelning,	  där	  värdepåsar	  
packas	  med	  myntrör	  av	  personalen.	  Varje	  värdepåse	  paketeras	  olika	  beroende	  på	  
vad	  kunden	  har	  beställt,	  efter	  detta	  transporteras	  värdepåsen	  ut	  till	  kunden	  genom	  
en	  värdetransportbil.	  Loomis	  kunder	  ligger	  till	  största	  del	  inom	  handels	  sektorn.	  	  
	  

	  
Figur	  1	  Värdepåse	  

	  
	  

Figur	  2	  Myntrör	  

Värdepåsarna	  paketeras	  som	  tidigare	  nämnt	  manuellt	  av	  två	  anställda	  personer	  
under	  ett	  kvälls	  och	  nattskift.	  Myntrören	  är	  vakuum	  förpackade	  i	  en	  enhet	  av	  fem	  
rör.	  Det	  är	  alltså	  denna	  enhet	  som	  paketeras	  ner	  i	  värdepåsen.	  
	  
Denna	  process	  är	  tidskrävande	  då	  det	  behövs	  upprepade	  kontroller	  för	  att	  
säkerställa	  att	  rätt	  mängd	  mynt	  har	  förpackats	  ner	  i	  värdepåsen.	  Ett	  annat	  problem	  
är	  även	  att	  det	  frambringar	  arbetsskador	  på	  personalen,	  då	  tunga	  samt	  monotona	  
lyft	  upprepas.	  	  
	  



	   4	  

Loomis	  har	  ingen	  kunskap	  inom	  teknik	  området	  och	  har	  därför	  vänt	  sig	  till	  oss	  för	  
att	  undersöka	  om	  deras	  nuvarande	  manuella	  process	  kan	  ersättas	  eller	  förbättras.	  
En	  förbättring	  av	  denna	  process	  skulle	  på	  sikt	  kunna	  vara	  vinstgivande	  rent	  
ekonomiskt	  men	  även	  ur	  det	  ergonomiska	  perspektivet.	  	  
	  
Så	  här	  ser	  paketerings	  processen	  ut	  på	  Loomis	  för	  nuvarande:	  
	  

Orderansvarig	   Paketeringslokal	   Lagerlokal	  

	  

	  

	  

	   	   	   	  

Figur	  3	  Process	  karta	  

	  
1. Paketeringspersonalen	  får	  en	  order	  från	  orderansvarig.	  
2. Två	  ur	  personalen	  lastar	  rätt	  mängd	  myntenheter	  från	  lagret,	  samtidigt	  sker	  

en	  kontroll	  från	  båda	  ur	  personalen	  att	  värdet	  överensstämmer	  med	  
ordern.	  

3. Om	  ja,	  går	  ordern	  vidare	  till	  paketeringsrummet.	  Om	  nej	  börjar	  arbetet	  om	  
på	  steg	  två	  igen.	  

4. I	  paketeringsrummet	  sker	  sista	  steget	  innan	  ordern	  skickas	  iväg.	  
Paketeringen	  utförs	  av	  två	  behöriga	  ur	  personalen	  som	  dubbelkontrollerar	  
så	  att	  värdet	  överensstämmer	  med	  ordern.	  	  

5. Om	  ja,	  skickas	  ordern	  ut.	  Om	  nej,	  börjar	  arbetet	  om	  på	  steg	  två.	  	  
6. Ordern	  är	  nu	  klar	  att	  skickas	  ut	  med	  värdetransport	  till	  kund.	   	  

Order	  

Kontroll	  

Paketering	  av	  
värdepåse	  

Kontroll	  

Utskick	  till	  
värdetransport	   Lastning	  

Paketerings	  
personal	  

Ja/Nej	  

Ja/Nej	  
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2 Kravspecifikation	  
	  
Kravspecifikationerna	  på	  produkten	  är	  satta	  utefter	  vad	  vi	  anser	  vara	  relevant	  
för	  en	  automationslösning	  i	  denna	  omfattning.	  Med	  vidare	  samtycke	  med	  våra	  
uppdragsgivare	  Loomis	  fastställdes	  funktionskraven	  samt	  andra	  relevanta	  
krav.	  	  
	  

2.1	  Funktionskrav	  
	  
Kravnr	   Krav	   Prio	  

1	   Paketering	  av	  myntenheterna	  ner	  i	  värdepåsen	   H	  
2	   Förslutning	  av	  värdepåsen	   H	  
3	   Enkelt	  att	  fylla	  på	  myntenheter	  till	  maskinens	  

materiallager	  
M	  

4	   Enkelt	  att	  fylla	  på	  värdepåsar	  till	  maskinen	   M	  
5	   Maskinen	  skall	  kunna	  kontrollera	  värdepåsens	  

innehåll	  så	  att	  det	  överensstämmer	  med	  ordern	  
H	  

6	   Värdepåsarna	  skall	  transporteras	  bort	  från	  
maskinen	  

M	  

7	   Värdepåsarna	  skall	  inte	  skadas	  under	  processen	   H	  
8	   Myntenheterna	  skall	  inte	  skadas	  under	  

paketeringen	  
M	  

9	   Maskinen	  skall	  enkelt	  kunna	  anpassas	  till	  
framtidens	  två	  kronors	  mynt	  

H	  

	  
Tabell	  1	  Funktionskrav	  

2.2	  Användarbarhet	  
	  

Kravnr	   Krav	   Prio	  
1	   Automationslösningen	  skall	  vara	  säkert	  

konstruerad	  så	  att	  inga	  personskador	  kan	  uppstå	  
H	  

2	   Konstruktionen	  skall	  göras	  ur	  miljösynpunkt	   L	  
3	   Det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  rengöra	  ytorna	  och	  

personalen	  skall	  med	  utan	  svårigheter	  komma	  åt	  
alla	  utrymmen	  

M	  

	  
Tabell	  2	  Användarbarhet	  

2.3	  Tillförlitlighet	  
	  

Kravnr	   Krav	   Prio	  
1	   Systemet	  skall	  klara	  av	  att	  vara	  i	  drift	  minst	  8h	  i	  

sträck	  
H	  

2	   Automationslösningen	  skall	  paketera	  korrekt	  efter	  
order	  

H	  

	  
Tabell	  3	  Tillförlitlighet	  
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2.4	  Prestanda	  
	  

Kravnr	   Krav	   Prio	  
1	   Skall	  minst	  klara	  av	  nuvarande	  kapacitet	   H	  
2	   Maskinen	  skall	  kunna	  vara	  i	  drift	  inom	  en	  minut	  

efter	  start	  
M	  

3	   Verktygen	  skall	  klara	  av	  att	  hantera	  samt	  förflytta	  
alla	  olika	  myntenheter	  med	  bra	  säkerhet	  och	  med	  
en	  precision	  på	  5mm	  

M	  

4	   Värdepåsen	  skall	  kunna	  placeras	  i	  rätt	  läge	  med	  en	  
precision	  på	  5mm	  

M	  

	  
Tabell	  4	  Prestanda	  

2.5	  Konstruktionskrav	  

	  
Kravnr	   Krav	   Prio	  

1	   Konstruktionen	  skall	  rymma	  i	  en	  lokal	  som	  innehar	  
dimensionerna	  8x5	  meter	  

H	  

2	   Automationslösningen	  skall	  konstrueras	  med	  
standardkomponenter	  i	  högsta	  utsträckning	  

M	  

3	   De	  specialtillverkade	  delarna	  skall	  vara	  enkla	  att	  
tillverka	  

L	  

	  
Tabell	  5	  Konstruktionskrav	  	  	  
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3 Metod	  
	  
I	  detta	  stycke	  beskrivs	  kortfattat	  hur	  arbetsgången	  genomfördes	  i	  kronologisk	  
ordning	  för	  att	  komma	  fram	  till	  de	  olika	  koncepten.	  	  
	  
Besök	  
	  
Ett	  besök	  på	  företaget	  Loomis	  utfördes	  där	  arbetet	  studerades.	  Av	  detta	  fick	  vi	  
insikt	  om	  hur	  arbetet	  genomfördes	  och	  vart	  behoven	  fanns.	  Samtal	  med	  berörd	  
personal	  utfördes	  för	  att	  få	  deras	  syn	  på	  arbetssituationen.	  Under	  besöket	  gjordes	  
mycket	  dokumentation	  som	  sedan	  användes	  som	  arbetsunderlag	  till	  koncepten.	  	  
	  
Kravspecifikation	  
	  
En	  kravspecifikation	  utvecklades	  och	  presenterades	  sedan	  för	  Loomis.	  
	  
Informationsinsamling	  
	  
För	  att	  öka	  kunskaperna	  samt	  förståelsen	  utfördes	  noggrann	  
informationsinsamling.	  Den	  främsta	  informationen	  hämtades	  från	  olika	  
automationstillverkares	  hemsidor.	  Olika	  videoklipp	  på	  konstruktionslösningar	  
studerades	  noggrant.	  
Ett	  studiebesök	  utfördes	  även	  på	  företaget	  Thermo	  Fisher,	  där	  olika	  
konstruktionslösningar	  studerades.	  De	  främsta	  lösningarna	  som	  granskades	  var	  
linjära	  rörelser,	  vakuum	  verktyg	  samt	  pneumatikcylindrar.	  	  
	  
Produktionsfunktionsanalys	  
	  
Sedan	  användes	  metoden	  produktionsfunktion	  analys	  för	  att	  utvärdera	  samt	  få	  
mer	  insikt	  i	  hur	  problemet	  skulle	  lösas.	  
	  
Benchmarking	  
	  
En	  annan	  metod	  som	  användes	  var	  benchmarking	  där	  olika	  liknande	  lösningar	  
studerades.	  Jämförde	  mellan	  olika	  konstruktionslösningar	  från	  olika	  leverantörer	  
utfördes,	  där	  deras	  fördela	  respektive	  nackdelar	  utvärderades.	  De	  bäst	  lämpade	  
lösningarna	  valdes	  vidare.	  
	  
Konceptgenerering	  	  
	  
Enskilda	  skisser	  ritades	  upp	  för	  hand	  på	  olika	  koncept.	  Detta	  gjorde	  för	  att	  inte	  
påverkas	  av	  varandras	  tankar.	  Många	  olika	  koncept	  ritades	  upp	  i	  detta	  stadie.	  	  
	  
Jämförande	  
	  
Efter	  detta	  studerades	  skisserna	  och	  utvärderades.	  Ritningarnas	  fördelar	  samt	  
nackdelar	  vägde	  emot	  varandra.	  De	  idéer	  som	  föredrogs	  valdes,	  samt	  utvecklades	  
vidare.	  	  
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Brainstorming	  
	  
När	  alla	  olika	  idéer	  och	  konceptritningar	  hade	  samlats	  gjordes	  ett	  sista	  försök	  med	  
att	  finna	  nya	  innovationer.	  Där	  olika	  koncepten	  kombinerades	  för	  att	  utveckla	  nya	  
starkare	  förslag.	  
	  
Konceptval	  
	  
Ett	  koncept	  valdes	  i	  detta	  skede.	  Konceptet	  valdes	  utefter	  en	  utvärdering	  där	  
styrkor	  vägdes	  mot	  svagheter.	  
	  
Konstruktion	  
	  
Projektet	  började	  nu	  sin	  fas	  där	  de	  olika	  delarna	  modulerades	  i	  3D	  programmet	  
Solid	  Works.	  I	  detta	  skede	  valdes	  även	  standardkomponenter	  som	  ansågs	  lämpliga	  
för	  sitt	  användningsområde.	  
	  
Konstruktionsritningar	  
	  
Ett	  underlag	  för	  att	  konstruera	  automationslösningen	  togs	  fram,	  som	  ligger	  till	  
grund	  för	  vidare	  tillverkning.	  
	  
Pseudokod	  
	  
En	  pseudokod	  skrevs	  för	  att	  underlätta	  vid	  programmering	  av	  maskinerna.	  Denna	  
kod	  ger	  även	  en	  insikt	  om	  hur	  hela	  automationslösningen	  fungerar.	  
	  
Kostnadsberäkningar	  
	  
Kostnadsberäkningar	  gjordes	  på	  hela	  konstruktionen.	  Dels	  på	  
standardkomponenterna	  men	  även	  på	  de	  egentillverkade	  delarna.	  Även	  kostnader	  
för	  montering	  samt	  programmering	  kalkylerades.	  Dessa	  beräkningar	  är	  ett	  
kostnadsunderlag	  och	  ett	  hjälpmedel	  vid	  beslutsfattandet	  berörande	  
investeringen.	  	  	  	  
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4 Koncept	  
	  
En	  stor	  del	  av	  detta	  projekt	  bestod	  utav	  att	  finna	  ett	  koncept.	  Nedan	  
presenteras	  de	  koncept	  som	  behandlats	  under	  detta	  projekt.	  Koncepten	  var	  till	  
stor	  hjälp	  genom	  att	  automationslösningens	  problem	  löstes	  ur	  olika	  synvinklar	  
och	  på	  så	  sätt	  förenklades	  den	  slutliga	  konstruktionsprocessen.	  	  	  

4.1 Helhetskoncept	  
	  

Koncept	  1	  
	  
Ett	  koncept	  på	  en	  helhetslösning	  såg	  ut	  enlig	  figuren	  nedan.	  Tanken	  med	  
detta	  koncept	  var	  att	  värdepåsen	  skulle	  hållas	  upp	  och	  hänga	  fritt	  i	  luften.	  
Samtidigt	  skulle	  myntrören	  vara	  staplade	  och	  placerade	  i	  en	  enhet	  som	  
skulle	  fungera	  på	  samma	  sätt	  som	  ett	  magasin.	  Enheterna	  med	  myntrören	  
skulle	  sedan	  falla	  ner	  i	  påsen.	  

	  
Fördelarna	  med	  detta	  koncept	  var	  att	  processen	  skulle	  utföras	  snabbt	  samt	  
att	  lösningen	  skulle	  vara	  enkel	  och	  billig	  att	  tillverka.	  Detta	  koncept	  valdes	  
dock	  bort	  på	  grund	  utav	  att	  myntenheterna	  är	  tvungna	  att	  placeras	  på	  ett	  
visst	  sätt	  i	  värdepåsen,	  eftersom	  hela	  utrymmet	  i	  vissa	  fall	  måste	  utnyttjas.	  
Det	  fanns	  även	  en	  viss	  osäkerhet	  kring	  hur	  vida	  påsen	  samt	  myntenheterna	  
skulle	  klara	  av	  ett	  fall	  utan	  att	  undgå	  någon	  form	  av	  defekter.	  
	  
Därför	  valdes	  detta	  Koncept	  bort	  och	  ett	  av	  kraven	  till	  nästa	  koncept	  som	  
skulle	  tas	  fram	  blev	  att	  paketeringen	  måste	  ske	  på	  ett	  säkert	  sätt.	  

	  
Figur	  4	  Helhetskoncept	  1	  
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Koncept	  2	  
	  

Detta	  koncept	  skapades	  med	  åtanke	  att	  myntenheterna	  skulle	  föras	  in	  i	  
värdepåsen	  på	  ett	  säkert	  sätt.	  Lösningen	  på	  detta	  var	  att	  myntenheterna	  
skulle	  placeras	  på	  en	  bricka	  innan	  de	  fördes	  in	  i	  påsen.	  Två	  plockrobotar	  
skulle	  utföra	  själva	  placeringen	  av	  myntrören	  på	  brickan.	  Sedan	  skulle	  en	  
linjär	  rörelse	  föra	  in	  brickan	  i	  påsen	  och	  en	  annan	  rörelse	  skulle	  sedan	  
skjuva	  myntenheterna	  från	  brickan	  in	  i	  påsen.	  Värdepåsarna	  skulle	  lyftas	  av	  
någon	  form	  av	  maskin	  till	  ett	  rullband	  samt	  hållas	  fast	  på	  något	  vis.	  Dessa	  
problem	  var	  i	  detta	  skede	  ännu	  inte	  löst.	  	  	  

	  
Fördelarna	  med	  detta	  koncept	  var	  att	  processen	  kunde	  utföras	  på	  ett	  mer	  
kontrollerat	  sätt.	  Genom	  att	  plockrobotarna	  placerar	  myntenheterna	  med	  
den	  noggrannhet	  som	  de	  utlovar.	  Även	  lösningen	  med	  rullbandet	  som	  skulle	  
kunna	  väga	  värdepåsarna	  och	  på	  så	  sätt	  kontrollera	  om	  värdet	  överstämde	  
med	  det	  utlovade	  sågs	  som	  en	  fördel.	  Nackdelarna	  med	  detta	  koncept	  är	  att	  
det	  är	  mer	  omfattande	  genom	  att	  det	  krävs	  många	  maskinella	  enheter	  för	  
att	  processen	  skall	  fungera.	  Det	  blir	  även	  en	  högre	  kostnad	  jämfört	  med	  det	  
föregående	  konceptet.	  	  
	  
Detta	  koncept	  valdes	  vidare	  samt	  utvecklades	  mer.	  Nästa	  utvecklingssteg	  
med	  detta	  koncept	  skedde	  i	  3D-‐programmet	  Solid	  Works.	  Detta	  gjorde	  för	  
att	  enklare	  kunna	  flytta	  runt	  och	  testa	  olika	  enheter.	  	  
	  

	  
	  

Figur	  5	  Helhetskoncept	  2	  
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4.2 Delkoncept	  
	  

4.2.1	  Koncept	  fästning	  av	  värdepåse	  
	  
Vakuumventiler	  
	  
Detta	  koncept	  behandlar	  problemet	  med	  hur	  värdepåsen	  skulle	  ligga	  still	  
när	  plattan	  och	  myntenheterna	  åkte	  in	  i	  värdepåsen.	  I	  denna	  lösning	  är	  det	  
vakuumventiler	  som	  monteras	  fast	  i	  bordet	  och	  håller	  fast	  värdepåsen.	  

	  
Fördelarna	  med	  detta	  koncept	  är	  att	  vakuumventilerna	  är	  små	  och	  tar	  på	  så	  
sätt	  inte	  så	  stort	  utrymme.	  Om	  man	  jämför	  med	  någon	  form	  av	  press	  så	  är	  
vakuumventilerna	  ett	  smidigare	  alternativ.	  Denna	  lösning	  valdes	  vidare.	  
	  

	  
	  

Figur	  6	  Paketeringsbord	  
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Mekanisk	  lösning	  
	  
Ett	  annat	  koncept	  som	  studerades	  var	  att	  värdepåsen	  skulle	  pressas	  fast	  
med	  en	  mekanisk	  rörelse.	  Detta	  koncept	  valdes	  bort	  relativt	  snabbt	  då	  
föregående	  lösning	  ansågs	  vara	  mer	  lämpad.	  
	  

	  
	  

Figur	  7	  Påspress	  
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4.2.2	  Paketeringsplatta	  
	  

Konceptet	  på	  hur	  paketeringsplattan	  skulle	  utformas	  kan	  illustreras	  nedan.	  
Tanken	  var	  att	  den	  skulle	  vara	  lite	  mindre	  än	  värdepåsens	  dimensioner	  
samt	  att	  den	  skulle	  inneha	  mjuka	  kanter	  så	  att	  den	  enkelt	  kan	  glida	  ut	  och	  in	  
ur	  värdepåsen.	  Därför	  skissades	  den	  på	  detta	  sätt.	  Detta	  koncept	  valdes	  
vidare.	  
	  

	  
	  

Figur	  8	  Paketeringsplatta	  

	  

4.2.3	  Plockrobot	  
	  

Problemet	  med	  hur	  myntenheterna	  skulle	  placeras	  på	  paketeringsplattan	  
löstes	  med	  hjälp	  utav	  en	  så	  kallad	  Plockrobot1.	  Enheten	  valdes	  eftersom	  en	  
plockrobot	  utlovar	  hög	  precision	  och	  noggrannhet.	  Detta	  ansågs	  viktigt	  
eftersom	  myntenheterna	  behöver	  paketeras	  på	  ett	  visst	  sätt.	  En	  robot	  med	  
fyra	  frihetsgrader	  ansågs	  vara	  nödvändigt	  för	  processen.	  	  
	  

	  
	  

Figur	  9	  Robot	  koncept	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  YouTube	  (2012),	  Plockrobot	  
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4.2.4	  Koncept	  påsförslutning	  
	  

Glödtråd	  
	  

Ett	  annat	  problem	  som	  dök	  upp	  var	  hur	  påsen	  skulle	  förslutas.	  Den	  
nuvarande	  lösningen	  är	  att	  en	  ur	  personalen	  manuellt	  drar	  bort	  en	  remsa,	  
som	  det	  sitter	  lim	  under.	  Därefter	  försluts	  påsen	  genom	  att	  pressa	  ihop	  
båda	  sidorna.	  Den	  automatiserade	  lösningen	  bygger	  på	  att	  remsan	  tas	  bort	  
helt.	  Alltså	  andra	  påsar	  beställs	  från	  början.	  Detta	  för	  att	  värdepåsen	  istället	  
skall	  försluta	  genom	  att	  en	  press	  som	  upphettas	  med	  en	  glödtråd	  skall	  
smälta	  samt	  pressas	  ihop	  plasten	  på	  påsen.	  På	  så	  sätt	  försluts	  värdepåsen	  i	  
detta	  koncept.	  

	  
Fördelarna	  med	  detta	  var	  att	  remsan	  som	  finns	  på	  värdepåsarna	  kunde	  
skippas,	  eftersom	  det	  var	  svårt	  att	  finna	  en	  lösning	  som	  på	  ett	  automatiserat	  
sätt	  avlägsnade	  remsan.	  Därför	  sågs	  stora	  fördelar	  med	  att	  använda	  en	  
press	  för	  att	  smälta	  ihop	  påsen.	  På	  så	  sätt	  kunde	  remsan	  tas	  bort	  från	  
värdepåsen,	  något	  som	  var	  helt	  okej	  med	  företaget	  Loomis.	  

	  
Figur	  10	  Påseförslutning	  alternativ	  1	  

	  



	   15	  

Vakuumventiler	  på	  skyffel	  
	  
Ett	  koncept	  som	  studerades	  då	  remsan	  fortfarande	  befann	  sig	  på	  
värdepåsen	  var	  denna	  lösning,	  (Se	  bild	  nedan).	  Tanken	  var	  att	  
vakuumventiler	  skulle	  monteras	  fast	  på	  skyffeln.	  Skyffeln	  skulle	  efter	  den	  
skjutit	  in	  pengarna	  i	  värdepåsen	  stanna	  på	  rätt	  ställe	  där	  remsan	  befinner	  
sig	  och	  sugafast	  remsan.	  Då	  detta	  var	  utfört	  skulle	  remsan	  dras	  av	  genom	  
att	  paketeringsplattan	  samt	  skyffeln	  fördes	  ut	  ur	  påsen.	  

	  
Fördelarna	  med	  detta	  koncept	  var	  att	  skyffeln	  skulle	  ha	  fler	  funktioner	  än	  
bara	  skjuta	  in	  myntenheterna	  i	  värdepåsen.	  På	  så	  sätt	  skulle	  man	  slippa	  
konstruera	  en	  press	  som	  utförde	  ihop	  fogningen	  av	  värdepåsen.	  Dock	  
valdes	  detta	  koncept	  bort	  eftersom	  det	  ansåg	  vara	  för	  osäkert	  och	  en	  
obeprövad	  metod.	  

	  
	  

Figur	  11	  Påseförslutning	  alternativ	  2	  

	  

4.2.5	  Tömning	  av	  paketeringsplatta	  
	  

Konceptet	  med	  skyffeln	  som	  skall	  skjuva	  in	  pengarna	  från	  brickan	  till	  
värdepåsen	  konstruerades	  enligt	  att	  en	  pneumatikcylinder1	  skulle	  utföra	  
den	  horisontella	  förflyttningen,	  så	  att	  skyffeln	  klarar	  av	  att	  pressa	  in	  
myntenheterna	  i	  värdepåsen.	  Den	  här	  iden	  och	  konstruktion	  ansågs	  fungera	  
bra	  och	  valdes	  därför	  att	  gå	  vidare	  med.	  

	  
Figur	  12	  Skyffel	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  YouTube	  (2012).	  Pneumatikcylider	  
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4.2.6	  Förflyttning	  av	  paketeringsplatta	  
	  

Problemet	  med	  hur	  paketeringsplattan	  skulle	  klara	  av	  att	  åka	  in	  i	  påsen	  
löstes	  genom	  att	  montera	  paketeringsplattan	  på	  en	  linjärenhet.	  
Linjärenheten	  monteras	  sedan	  fast	  i	  bordet.	  Nedan	  visas	  en	  bild	  på	  
linjärenheten	  och	  bordet.	  

	  
Figur	  13	  Linjärenhet	  

4.2.7	  Förvaring	  av	  värdepåsar	  
	  

Låda	  med	  fjäder	  
	  
Ett	  problem	  som	  var	  nödvändigt	  att	  lösa	  var	  förvaringen	  av	  värdepåsarna.	  
Tanken	  med	  detta	  koncept	  var	  att	  den	  översta	  värdepåsen	  alltid	  skulle	  
hållas	  på	  samma	  höjd,	  vilket	  skulle	  förenkla	  senare	  processer.	  
	  
Värdepåsarna	  placeras	  i	  lådan	  som	  är	  anpassad	  efter	  respektive	  storlek.	  
Sedan	  skall	  en	  platta	  som	  påsarna	  vilar	  på	  regleras	  med	  en	  fjäder	  så	  att	  den	  
översta	  påsen	  alltid	  ligger	  på	  samma	  höjd.	  	  	  
	  
Detta	  koncept	  valdes	  bort	  eftersom	  fjärdens	  noggrannhet	  inte	  ansågs	  vara	  
tillfredsställande	  samt	  att	  regelbundna	  kalibreringar	  skulle	  behövas	  göras	  
då	  dess	  styvhet	  kan	  förändras.	  
	  

	  

	  Figur	  14	  Låda	  med	  fjäder	  
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Låda	  med	  eldriven	  lyftrörelse	  
	  
Ett	  annat	  koncept	  som	  studerades	  var	  att	  plattan	  som	  värdepåsarna	  vilar	  på	  
skulle	  regleras	  med	  en	  eldriven	  linjär	  rörelse.	  Detta	  skulle	  då	  ge	  en	  högre	  
noggrannhet	  än	  föregående	  koncept	  samt	  kräva	  mindre	  behov	  av	  
regelbundna	  kalibreringar.	  Denna	  lösning	  valdes	  att	  gå	  vidare	  med.	  
	  

	  
Figur	  15	  Låda	  med	  eldriven	  lyftrörelse	  

	  

4.2.8	  Förflyttning	  av	  värdepåsar	  
	  

Förflyttningen	  av	  värdepåsarna	  från	  lådan	  till	  rullbandet	  utförs	  med	  hjälp	  
av	  en	  maskin.	  Maskinen	  ansågs	  behöva	  två	  linjära	  frihetsgrader	  och	  ett	  
verktyg	  som	  klarar	  av	  att	  lyfta	  påsen.	  En	  portalrobot	  ansågs	  kunna	  utföra	  
processen	  bra.	  
	  
På	  portalroboten	  skall	  ett	  verktyg	  som	  klarar	  av	  att	  lyfta	  värdepåsarna	  sitta.	  
Lösningen	  för	  verktyget	  konstruerades	  enligt	  att	  tre	  armar	  med	  
vakuumventiler	  skulle	  kunna	  greppa	  tag	  i	  påsens	  kanter	  och	  lyfta	  den.	  
Flera	  olika	  koncept	  studerades	  men	  denna	  lösning	  valdes	  att	  gå	  vidare	  med.	  	  
	  

	  
	  

Figur	  16	  Koncept	  med	  förflyttning	  av	  värdepåse	  
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4.2.9	  Påfyllnad	  av	  myntenheter	  
	  

Koncept	  1	  
	  
Ett	  koncept	  som	  genererades	  var	  att	  myntenheterna	  skulle	  placeras	  på	  en	  
lastpall	  under	  plockroboten.	  Ett	  vision	  system	  skulle	  sedan	  styra	  roboten	  
genom	  att	  identifiera	  typen	  av	  myntenheter	  samt	  var	  de	  är	  placerade.	  	  
	  
Detta	  koncept	  valdes	  bort	  eftersom	  robotens	  räckvidd	  inte	  skulle	  vara	  
tillräckligt	  samt	  processen	  skulle	  vara	  med	  tidskrävande	  eftersom	  vision	  
systemet	  kräver	  viss	  tid.	  Kostnaden	  skulle	  även	  bli	  högre	  med	  denna	  
lösning.	  
	  
Koncept	  2	  
	  
Eftersom	  mynten	  är	  placerade	  på	  en	  lastpall	  i	  ett	  givet	  mönster	  ansågs	  det	  
lägligt	  att	  använda	  sig	  av	  detta	  mönster.	  Lastpallen	  skulle	  kunna	  placeras	  på	  
lyftbordet	  som	  sedan	  skulle	  föra	  upp	  myntenheterna	  till	  rätt	  position	  
vartefter	  plockroboten	  tar	  myntenheterna.	  Detta	  för	  att	  eliminera	  
problemet	  med	  robotens	  räckvidd.	  	  
	  

	  
	  

Figur	  17	  Lyftenhet	  
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4.3 Presentation	  av	  helhetskoncept	  
	  
Nästa	  steg	  i	  konceptframtagning	  utfördes	  genom	  att	  de	  valda	  koncepten	  
modulerades	  upp	  förenklat	  i	  Solid	  Works.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  enkelt	  kunna	  
flytta	  runt	  alla	  delar	  och	  finna	  den	  bästa	  placeringen	  på	  alla	  enheter.	  Nedan	  
vissa	  tre	  olika	  konceptförslag	  på	  helhetslösningen.	  

	  
Koncept	  1	  

	  
På	  denna	  bild	  är	  enheterna	  placerade	  enligt	  nedan:	  

	  
	  

Figur	  18	  Koncept	  1	  

	  
	  

Fördelar	  
	  

• Enkelt	  att	  fylla	  på	  nytt	  material	  till	  automationslösningen	  
genom	  att	  stationerna	  är	  lättåtkomliga	  för	  personalen	  

• Båda	  SCARA-‐robotarna	  kan	  arbeta	  på	  båda	  
paketeringsplattorna	  samtidigt	  och	  på	  så	  sätt	  öka	  
kapaciteten	  vid	  behov	  

	  
Nackdelar	  
	  

• Kräver	  stort	  utrymme	  eftersom	  de	  olika	  stationerna	  skall	  
vara	  lättåtkomliga	  för	  personalen	  
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Koncept	  2	  
	  
På	  denna	  bild	  är	  enheterna	  placerade	  enligt	  nedan:	  
	  

	  
Figur	  19	  Koncept	  2	  

	  
	  
Fördelar	  
	  

• Kräver	  litet	  utrymme	  då	  alla	  stationer	  är	  placerade	  
kompakt	  

• Båda	  SCARA-‐robotarna	  kan	  arbeta	  på	  båda	  
paketeringsplattorna	  samtidigt	  och	  på	  så	  sätt	  öka	  
kapaciteten	  vid	  behov	  

	  
Nackdelar	  
	  

• Gör	  det	  svårt	  att	  fylla	  på	  material	  på	  en	  av	  sidorna.	  
Problem	  skulle	  uppstå	  då	  myntenheterna	  skulle	  placeras	  
på	  lyftbordet	  eftersom	  rullbanden	  gör	  lyftborden	  
svåråtkomliga.	  	  
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Koncept	  3	  
	  
På	  denna	  bild	  är	  enheterna	  placerade	  enligt	  nedan:	  

	  
	  

Figur	  20	  Koncept	  3	  

	  
	  
Fördelar	  
	  

• Enkelt	  att	  fylla	  på	  nytt	  material	  till	  automationslösningen	  
genom	  att	  stationerna	  är	  lättåtkomliga	  för	  personalen	  	  

• Matar	  ut	  värdepåsarna	  nära	  varandra	  vilket	  underlättar	  
för	  personalen	  vid	  senare	  processer	  

	  
Nackdelar	  
	  

• SCARA-‐robotarna	  måste	  arbeta	  ”i	  kors”	  vilket	  begränsar	  
kapaciteten	  

• Problem	  med	  att	  finna	  plats	  åt	  portalroboten	  som	  skall	  
utföra	  förflyttningen	  av	  värdepåsen.	  Då	  rullbanden	  och	  
portalroboten	  kommer	  att	  placeras	  tätt	  intill	  varandra	  	  
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4.4 	  Val	  av	  koncept	  
	  
Koncept	  1	  valdes	  vidare	  eftersom	  prioriteten	  låg	  högst	  för	  att	  underlätta	  
påfyllningen	  av	  materiell	  till	  maskinen.	  Att	  konceptet	  tog	  lite	  större	  
utrymme	  ansågs	  inte	  vara	  något	  problem,	  eftersom	  företagets	  lokal	  är	  
tillräckligt	  stor.	  Tanken	  med	  att	  man	  enkelt	  skall	  kunna	  fylla	  på	  material	  till	  
automationslösningen	  löste	  genom	  att	  placera	  enheterna	  enligt	  detta	  
koncept.	  Eftersom	  alla	  stationerna	  är	  utplacerade	  så	  att	  det	  finns	  utrymme	  
för	  personalen	  att	  lätt	  kunna	  fylla	  på	  material.	  

	  
	  

Figur	  21	  Val	  av	  koncept	  
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5 Enheter	  i	  automationslösning	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  vilka	  delar	  som	  skall	  ingå	  i	  
automationslösningen.	  Det	  är	  både	  standardkomponenter,	  som	  främst	  är	  
hämtade	  ifrån	  SolidComponents	  1	  och	  Traceparts2,	  men	  även	  
egenkonstruerade	  delar.	  Delarna	  är	  det	  slutliga	  valet	  och	  visas	  i	  en	  
helhetslösning	  i	  nästa	  kapitel.	  	  

5.1 Val	  av	  standardkomponenter	  
	  
Linjärenhet	  
	  
Linjärenheten	  som	  skall	  föra	  fram	  paketeringsplattan	  in	  i	  påsen	  köps	  in	  
som	  standardkomponent	  från	  företaget	  Line	  Tech,	  se	  bilaga	  3	  för	  komplett	  
datablad.	  Linjärenheten	  har	  en	  slaglängd	  på	  400	  mm,	  något	  som	  valdes	  för	  
att	  enheten	  skall	  klara	  av	  att	  åka	  in	  i	  värdepåsen.	  Linjärenheten	  klarar	  av	  
en	  vikt	  på	  ca	  20	  kg	  vilket	  valdes	  eftersom	  den	  maximala	  vikten	  på	  
innehållet	  i	  värdepåsarna	  får	  uppgå	  till	  20	  kg.	  	  
	  
Linjärenheten3	  drivs	  med	  hjälp	  av	  en	  kulskruvsrörelse	  detta	  gjordes	  
eftersom	  en	  bra	  precision	  ville	  uppnås.	  En	  annan	  fördel	  var	  även	  att	  
motorn	  var	  placerad	  på	  baksidan	  av	  linjärenheten	  vilket	  bidrog	  till	  att	  den	  
inte	  tog	  så	  mycket	  utrymme	  i	  sidled.	  En	  annan	  lösning	  som	  studerades	  var	  
en	  linjärenhet	  med	  remdrift,	  denna	  valdes	  bort	  eftersom	  den	  inte	  hade	  lika	  
bra	  precision	  samt	  att	  motorn	  var	  placerad	  på	  sidan	  av	  linjärenheten.	  

	  
	  

Figur	  22	  Linjärenhet	  

	  
	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  SolidComponents	  (2012)	  
2	  Traceparts	  (2012)	  
3	  Thomson	  linear	  (2012)	  
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Portalrobot	  
	  
Portalroboten	  har	  till	  uppgift	  att	  förflytta	  värdepåsarna	  från	  deras	  
förvarings	  låda	  till	  rullbandet.	  Portalroboten	  är	  en	  standardkomponent	  och	  
köps	  in	  från	  det	  Tyska	  företaget	  Schnider	  electric	  och	  är	  av	  modelltypen:	  
MAX	  P12	  H41BR-‐C31BC,	  se	  bilaga	  1	  för	  komplett	  datablad.	  	  
	  
Roboten1	  kan	  röra	  sig	  700	  mm	  i	  x-‐led	  samt	  200	  mm	  i	  y-‐led.	  Dessa	  mått	  
valdes	  eftersom	  Roboten	  behöver	  kunna	  lyfta	  värdepåsen	  700	  mm	  samt	  att	  
den	  behöver	  klara	  av	  att	  lyfta	  upp	  påsen	  ifrån	  lådan,	  därför	  valdes	  200	  mm.	  
Roboten	  klarar	  även	  av	  en	  lastvikt	  på	  upp	  till	  50	  kg,	  detta	  kan	  anses	  vara	  
lite	  väl	  mycket	  för	  att	  lyfta	  värdepåsarna.	  Men	  tanken	  är	  att	  portalroboten	  
även	  skall	  klara	  av	  att	  lyfta	  bort	  fulla	  värdepåsar	  som	  har	  blivit	  fel	  
paketerade,	  om	  företaget	  känner	  av	  detta	  behov.	  	  
	  
Ett	  verktyg	  som	  är	  specialanpassat	  och	  egenkonstruerat	  för	  att	  klara	  av	  att	  
lyfta	  värdepåsen	  kommer	  monteras	  på	  portalroboten.	  I	  bilden	  nedan	  visas	  
endast	  portalroboten.	  	  

	  
	  Figur	  23	  Portalrobot	  

	  
	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Schnider	  electric	  (2012)	  
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Pneumatikcylindern	  
	  
Pneumatikcylinderns	  uppgift	  är	  att	  skjuta	  ner	  pressen	  mot	  värdepåsen	  så	  
att	  den	  försluts	  genom	  att	  påsen	  smälts.	  Denna	  standardkomponent	  köps	  in	  
från	  företaget	  Airtec,	  se	  bilaga	  13	  för	  komplett	  datablad.	  
Pneumatikcylindern	  utför	  sin	  rörelse	  genom	  lufttryck.	  Och	  till	  detta	  kräv	  
kompressor	  tankar,	  något	  som	  företaget	  har	  tillgång	  till.	  
Pneumatikcylindern	  valdes	  med	  en	  kolvdiameter	  på	  20	  mm	  och	  en	  
slaglängd	  på	  100	  mm.	  
	  
De	  andra	  pneumatikcylindrarna	  som	  används	  i	  automationslösningen	  
sitter	  på	  de	  två	  paketeringsplattorna,	  och	  har	  till	  uppgift	  att	  förflytta	  
skyffeln.	  Dessa	  pneumatikcylindrar	  är	  av	  samma	  modell	  som	  ovan	  men	  har	  
en	  slaglängd	  på	  320	  mm	  för	  den	  stora-‐	  respektive	  200	  mm	  för	  den	  lilla	  
paketeringsplattan.	  

	  
	  

Figur	  24	  Pneumatikcylinder	  

Rullbandet	  
	  
Rullbandet	  används	  för	  att	  transportera	  bort	  värdepåsen	  men	  även	  för	  att	  
utföra	  viktkontrollen	  på	  värdepåsen.	  Genom	  denna	  kontroll	  uppnås	  en	  
kvittens	  på	  att	  ordern	  överensstämmer	  med	  innehållet	  i	  värdepåsen.	  	  
	  
Rullbandet	  köps	  in	  från	  företaget	  Easy	  Conveyors,	  se	  bilaga	  4	  för	  komplett	  
datablad,	  och	  beställs	  med	  längden	  655	  mm	  och	  bredden	  500	  mm.	  
Rullbandet	  beställs	  med	  tillhörande	  ben	  som	  är	  900	  mm	  långa.	  På	  dessa	  
ben	  kommer	  sedan	  viktsensorer	  monteras	  som	  kommer	  fungera	  som	  fötter	  
men	  även	  för	  att	  mäta	  vikten	  på	  värdepåsen.	  Viktsensorn	  presenteras	  mer	  
noggrant	  i	  nästa	  stycke.	  
	  
Rullbandet1	  drivs	  med	  hjälp	  av	  en	  trummotor	  som	  är	  monterad	  i	  axeln	  på	  
rullbandet.	  En	  trummotor	  valdes	  eftersom	  den	  är	  smidig	  och	  tar	  lite	  
utrymme.	  Trummotorn	  samt	  bandet	  har	  en	  diameter	  på	  45	  mm.	  	  

	  
	  

Figur	  25	  Rullband	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Easy	  systems	  (2012)	  
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Viktsensor	  
	  
Viktsensorn	  utför	  viktkontrollen	  på	  värdepåsarna	  som	  tidigare	  har	  
beskrivits	  i	  föregående	  stycke.	  Viktsensorerna	  köps	  in	  från	  företaget	  
Scaime,	  se	  bilaga	  7	  för	  komplett	  datablad.	  Den	  fungerar	  på	  så	  sätt	  att	  
ytterhöljet	  skruvas	  fast	  i	  golvet,	  sedan	  skruvas	  den	  inre	  cylinderns	  rörliga	  
del	  fast	  i	  rullbandets	  ben	  med	  hjälp	  av	  en	  M12	  skruv.	  Då	  kommer	  den	  inre	  
delen	  att	  kunna	  reagera	  på	  tryckförändringar	  i	  axiell	  led	  från	  rullbandet.	  
	  
Viktsensorerna	  klarar	  av	  en	  kraft	  på	  vardera	  0.5	  KN	  i	  axiell	  led.	  
Viktsensorerna	  har	  hög	  noggrannhet	  och	  presenterar	  sitt	  utslag	  
elektroniskt.	  Om	  utslaget	  överensstämmer	  med	  ordern	  så	  godkänns	  
värdepåsens	  innehåll.	  	  

	  
Figur	  26	  Viktsensor	  

	  
Plockrobot	  	  
	  
Plockrobotens	  uppgift	  är	  att	  plocka	  myntenheterna	  från	  lastpallen	  till	  
paketeringsplattan.	  Det	  är	  viktigt	  att	  myntenheterna	  placeras	  och	  staplas	  
rätt	  på	  plattan.	  Därför	  valdes	  en	  Scara	  robot	  för	  att	  utföra	  uppgiften.	  
Roboten	  är	  av	  modellen	  KUKA	  och	  köps	  in	  från	  företaget	  ABB,	  se	  bilaga	  2	  
för	  komplett	  datablad.	  	  
	  
Roboten1	  har	  en	  räckvidd	  på	  850	  mm	  och	  300	  mm	  i	  z-‐led.	  Detta	  möjliggör	  
så	  att	  roboten	  kan	  nå	  myntenheterna	  och	  placera	  dem	  rätt	  på	  
paketeringsplattan.	  Roboten	  har	  fyra	  frihetsgrader,	  ett	  verktyg	  som	  skall	  
klara	  av	  att	  lyfta	  myntenheterna	  kommer	  monteras	  fast	  på	  roboten.	  
Maskinen	  klarar	  av	  en	  last	  på	  10	  kg	  vilket	  är	  tillräckligt	  för	  att	  lyfta	  
myntenheterna.	  	  

	  
	  

Figur	  27	  SCARA-‐robot	  

Vakuumverktyg	  SCARA-‐robot,	  se	  bilaga	  10	  för	  komplett	  datablad.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kuka	  Nordic	  AB	  (2012)	  
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Vakuumverktyget	  monteras	  fast	  på	  roboten	  för	  att	  kunna	  utföra	  lyftet	  med	  
myntenheterna.	  Verktyget	  köps	  in	  som	  standardkomponent	  från	  företaget	  
Coval.	  Diametern	  på	  verktyget	  är	  78	  mm	  för	  att	  den	  skall	  få	  en	  bra	  fästyta	  
och	  klara	  av	  lyftet	  på	  myntenheterna.	  	  

	  
Figur	  28	  Vakuumverktyg	  

	  
Maskinfot	  
	  
Maskinfötterna	  används	  för	  att	  säkerställa	  att	  borden	  skall	  stå	  stabilt	  och	  
att	  bordsytan	  står	  plant.	  Fötterna	  kan	  skruvas	  fast	  i	  golvet,	  och	  höjden	  kan	  
regleras	  genom	  att	  fötterna	  är	  gängade	  upp	  till.	  Själva	  foten	  är	  konstruerad	  
i	  plast.	  
Maksinfötterna	  har	  dimensionerna	  M12	  x	  70	  mm	  och	  klarar	  av	  en	  last	  vikt	  
på	  upp	  till	  650	  kg.	  En	  annan	  fördel	  är	  att	  maskinfötterna	  klarar	  av	  vinkelfel	  
på	  golv	  upp	  till	  15	  %.	  Detta	  kommer	  bidra	  till	  att	  alla	  maskiner	  kan	  stå	  rakt	  
placerade	  jämt	  emot	  varandra.	  	  Denna	  enhet	  köps	  in	  från	  företaget	  
MecMove	  ab,	  se	  bilaga	  8	  för	  komplett	  datablad.	  

	  
Figur	  29	  Maskinfot	  
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Lyftbord	  
	  
Lyftbordets	  uppgift	  är	  att	  lyfta	  lastpallen	  som	  myntenheterna	  är	  staplade	  
på,	  detta	  görs	  för	  att	  placera	  mynten	  på	  samma	  nivå	  för	  att	  underlätta	  för	  
plockroboten	  när	  den	  tar	  myntenheterna.	  När	  en	  hel	  rad	  myntenheterna	  
har	  plockats	  kommer	  lyftbordet	  att	  åka	  upp	  till	  samma	  ursprungs	  höjd.	  	  
	  
Lyftbordet	  är	  utformat	  som	  ett	  ”U”	  för	  att	  underlätta	  för	  personalen	  som	  
kommer	  kunna	  köra	  in	  lastpallen	  med	  en	  hand-‐truck	  och	  placera	  pallen	  på	  
lyftbordet.	  Lyftbordet	  klarar	  av	  en	  vikt	  på	  2000	  kg	  och	  har	  dimensionerna	  
1400x800	  mm,	  dessa	  parametrar	  är	  anpassade	  efter	  en	  lyftpall	  och	  
kommer	  klara	  av	  att	  lyfta	  myntenheterna.	  Enheten	  beställs	  från	  företaget	  
Macrolift	  och	  är	  av	  modellen:	  ML-‐020080-‐D2	  2000	  1400x800,	  se	  bilaga	  5	  
för	  komplett	  datablad.	  

	  
	  

Figur	  30	  Lyftbord	  

Lyftpelare	  
	  
Lyftpelaren	  används	  för	  att	  lyfta	  värdepåsarna	  till	  samma	  höjd	  vartefter	  
portalroboten	  tar	  värdepåsar.	  Lyftpelaren	  har	  en	  teleskopisk	  rörelse	  för	  att	  
spara	  plats,	  slaglängden	  är	  på	  400	  mm.	  	  
	  
Denna	  modell	  valdes	  eftersom	  den	  har	  hög	  precision.	  Lyftpelaren	  klarar	  av	  en	  
vikt	  på	  upp	  till	  200	  kg	  vilket	  är	  mer	  än	  tillräckligt	  för	  att	  lyfta	  värdepåsarna.	  
Lyftpelaren	  beställs	  från	  företaget	  Thomson,	  se	  bilaga	  6	  för	  komplett	  
datablad.	  

	  
Figur	  31	  Lyftpelare	  
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5.2	  Egenkonstruerade	  komponenter	  
	  

I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  hur	  de	  egenkonstruerade	  delarna	  är	  
konstruerade	  samt	  en	  enklare	  förklaring	  till	  deras	  uppgift.	  I	  nästa	  kapitel	  
kommer	  en	  mer	  utförlig	  beskrivning	  hur	  delarna	  monteras	  fast	  samt	  hur	  de	  
samverkar	  med	  varandra.	  

	  
Paketeringsplatta	  
	  
Paketeringsplattan	  är	  konstruerad	  för	  att	  anpassas	  till	  de	  två	  olika	  
värdepåsarnas	  storlek.	  När	  värdepåsen	  förs	  in	  i	  värdepåsen	  är	  det	  viktigt	  att	  
den	  inte	  river	  upp	  plasten.	  Den	  är	  därför	  konstruerad	  på	  ett	  sätt	  för	  att	  
undvika	  detta.	  Genom	  att	  den	  har	  en	  rundad	  kant	  framtill	  och	  rundade	  
kanter	  på	  sidan	  kommer	  påsen	  inte	  att	  skadas.	  	  	  
	  
Paketeringsplattan	  tillverkas	  genom	  att	  en	  plåt	  bokas,	  den	  modifieras	  även	  
med	  ett	  urfräst	  spår	  i	  mitten,	  där	  skyffeln	  skall	  glida	  i.	  	  
	  

	  
	  

Figur	  32	  Paketeringsplatta	  stor	  och	  liten	   	  
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Skyffel	  
	  
Skyffeln	  sitter	  monterad	  på	  paketeringsplattan	  en	  pneumatikcylinder	  
kommer	  utföra	  skyffelns	  rörelse.	  Skyffeln	  är	  konstruerad	  som	  en	  
rektangulär	  plåt,	  på	  baksidan	  svetsas	  ett	  fäste	  fast	  som	  pneumatikcylindern	  
monteras	  fast	  i.	  
	  
	  

	  
	  

Figur	  33	  Skyffel	  stor	  och	  liten	  

	  
Bord	  för	  paketeringsplatta	  
	  
Två	  stycken	  bord	  egenkonstrueras	  till	  ändamål	  för	  paketeringsplattan.	  
Genom	  att	  borden	  special	  tillverkas	  kommer	  hålen	  för	  linjärenheterna	  
kunna	  konstrueras	  in	  i	  mitten	  av	  borden.	  Det	  kommer	  även	  borras	  hål	  för	  
att	  sätta	  fast	  vakuumventiler	  från	  företaget	  Schmalz,	  se	  bilaga	  9	  för	  
komplett	  datablad,	  som	  har	  till	  uppgift	  att	  hålla	  fast	  värdepåsen	  när	  
paketeringsplattan	  förs	  in.	  Den	  del	  av	  bordet	  som	  pressen	  kommer	  i	  
kontakt	  med	  skall	  teflon	  beläggas	  för	  att	  undvika	  att	  värdepåsen	  smälter	  
fast	  i	  bordet.	  
	  
Borden	  är	  tillverkade	  i	  aluminium	  och	  benen	  skruvas	  sedan	  fast	  i	  sidan	  på	  
bordet.	  På	  benen	  kommer	  sedan	  maskinfötterna	  att	  fästas,	  detta	  för	  att	  öka	  
bordets	  stabilitet.	  Bordet	  måste	  egenkonstrueras	  för	  att	  kunna	  anpassa	  det	  
till	  de	  enheter	  som	  kommer	  monteras	  på	  bordet.	  
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Figur	  34	  Bord	  för	  paketeringsplatta	  

	  
	  
Bord	  
	  
I	  automationslösningen	  finns	  det	  fler	  bord	  som	  måste	  special	  anpassas.	  Ett	  
bord	  är	  för	  SCARA-‐robotarna	  och	  ett	  bord	  till	  Portalroboten	  kommer	  att	  
egenkonstrueras.	  Dessa	  bord	  kommer	  inte	  skilja	  sig	  åt	  så	  mycket.	  Det	  som	  
skiljer	  sig	  är	  dimensionerna	  på	  bordet	  samt	  vart	  hålen	  skall	  borras,	  där	  
robotarna	  monteras	  fast.	  	  
	  

	  
	  

Figur	  35	  Bord	  SCARA-‐robot	  
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Portalrobotens	  verktyg	  	  
	  
Portalrobotens	  verktyg	  har	  som	  uppgift	  att	  förflytta	  värdepåsarna	  från	  dess	  
förvaringsutrymme	  till	  rullbandet.	  Detta	  görs	  genom	  12	  stycken	  
vakuumventiler	  från	  företaget	  Stockholms	  Maskincentral	  AB,	  se	  bilaga	  11	  
för	  komplett	  datablad,	  som	  är	  placerade	  i	  enheter	  om	  två.	  Donet	  har	  en	  
ryggrad	  med	  tre	  armar,	  som	  ventilerna	  sedan	  är	  monterade	  på.	  Ryggraden	  
skruvas	  fast	  i	  en	  förlängare	  som	  har	  till	  uppgift	  att	  öka	  verktygets	  räckvidd.	  
	  
Delar	  kan	  köpas	  in	  som	  aluminium	  profiler	  och	  sedan	  anpassas	  efter	  måtten	  
enligt	  ritningar.	  Detta	  ger	  en	  låg	  vikt	  för	  verktyget,	  vilket	  har	  stor	  betydelse	  
då	  dess	  hävarm	  är	  lång.	  En	  bockad	  plåt	  skruvas	  fast	  i	  förlängaren	  som	  ska	  
minska	  påfrestningarna	  i	  vertikalt	  led	  för	  redskapet.	  Vakuumventilerna	  är	  
standardkomponenter	  som	  köps	  in.	  	  
	  
Eftersom	  det	  finns	  olika	  dimensioner	  på	  värdepåsarna	  kommer	  två	  olika	  
verktyg	  behövas.	  Där	  ryggraden,	  förlängaren,	  vakuumenheterna	  samt	  den	  
bokade	  plåten	  konstrueras	  med	  samma	  dimensioner.	  Det	  som	  kommer	  
behövas	  modifieras	  är	  avståndet	  mellan	  vakuumenheterna	  vilket	  görs	  med	  
olika	  mått	  på	  armar.	  	  
	  
Verktygen	  är	  konstruerade	  så	  att	  de	  fyra	  enheter	  vakuumventiler	  som	  är	  
placerade	  i	  de	  yttre	  armarna	  skall	  klara	  av	  att	  greppa	  värdepåsen	  i	  dess	  
hörn	  och	  förflytta	  den	  utan	  att	  den	  veckas.	  De	  två	  enheterna	  på	  den	  
mittersta	  armen	  har	  till	  uppgift	  att	  öppna	  påsen.	  Genom	  att	  enbart	  de	  
mittersta	  ventilerna	  är	  påslagna	  kan	  värdepåsens	  flärp	  lyftas	  upp	  till	  en	  
given	  position.	  	  	  

	  
	  

Figur	  36	  Stort	  och	  litet	  verktyg	  för	  lyft	  av	  värdepåse	  
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Låda	  för	  värdepåsar	  
	  
Förvaringen	  av	  värdepåsarna	  sker	  i	  egenkonstruerade	  lådor	  med	  
dimensioner	  som	  är	  anpassad	  för	  de	  två	  olika	  påsarnas	  storlek.	  De	  är	  
uppbyggda	  av	  fem	  aluminiumplåtar	  som	  svetsas	  samman	  till	  en	  öppen	  låda.	  
På	  undersidan	  av	  lådan	  skruvas	  fyra	  maskinfötter	  fast	  som	  ökar	  stabiliteten	  
och	  kan	  regleras	  i	  höjdled	  vid	  behov.	  I	  lådan	  kommer	  en	  lyftpelare	  även	  att	  
monteras	  fast.	  Ytterligare	  en	  aluminiumplåt	  kommer	  att	  konstrueras	  som	  
värdepåsarna	  placeras	  på,	  denna	  plåt	  fästs	  på	  lyftpelaren.	  
	  

	  
	  

Figur	  37	  Stor	  och	  liten	  låda	  för	  värdepåsar	  
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Press	  för	  värdepåsar	  	  
	  

Pressen	  är	  till	  för	  att	  försluta	  värdepåsen.	  Pressen	  är	  utformad	  enligt	  bilden	  
nedan	  eftersom	  en	  glödtråd	  skall	  kunna	  rymmas	  i	  den.	  Pressen	  har	  mindre	  
yta	  nertill	  för	  att	  en	  mindre	  press	  yta	  skall	  komma	  i	  kontakt	  med	  
värdepåsen.	  
	  
Pressen	  är	  konstruerad	  med	  en	  del	  som	  gjuts	  och	  en	  överdel	  som	  sedan	  
svetsas	  ihop	  och	  försluter	  pressen,	  på	  så	  sätt	  skyddas	  glödtråden.	  På	  
översidan	  av	  pressen	  finns	  även	  ett	  fäste	  som	  pneumatikcylindern	  skall	  
sitta	  i.	  Pressens	  yta	  skall	  teflon	  beläggas	  eftersom	  värdepåsen	  inte	  skall	  
fastna	  i	  pressen.	  Teflon	  är	  ett	  bra	  material	  att	  använda	  sig	  av	  då.	  	  
	  

	  

	  
Figur	  38	  Press	  

	  
Presshållare	  
	  
Pressen	  består	  av	  tre	  delar,	  en	  underdel	  som	  fungerar	  som	  fot	  och	  svetsas	  
fast	  i	  mitten	  delen	  på	  presshållaren.	  Den	  övre	  delen	  sitter	  i	  en	  skåra	  för	  att	  
öka	  stabiliteten,	  denna	  del	  skruvas	  även	  fast.	  På	  den	  översta	  delen	  borras	  
ett	  hål	  som	  en	  axel	  skall	  kunna	  gå	  igenom,	  detta	  hål	  borras	  större	  än	  själva	  
axeln	  eftersom	  en	  gummihylsa	  skall	  rymmas.	  
	  
De	  två	  översta	  delarna	  gjuts,	  medan	  den	  undre	  delen	  foten	  stansas	  ut	  från	  
en	  plåt.	  Materialet	  på	  delarna	  är	  stål.	  
	  	  

	  
	  

Figur	  39	  Presshållare	  
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6 Resultat	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet,	  en	  beskrivning	  om	  hur	  delar	  
samverkar	  och	  hur	  dem	  är	  monterade	  framställs	  i	  detta	  kapitel.	  Först	  
kommer	  dellösningarna	  att	  visas	  och	  efter	  det	  kommer	  hela	  
automationslösningen	  att	  presenteras.	  	  

6.1 Dellösningar	  	  
	  
SCARA-‐robotar	  och	  bordet	  
	  
SCARA-‐robotarna	  är	  förprogrammerade	  att	  plocka	  myntenheter	  från	  
lyftbordet	  efter	  inkommande	  order.	  Eftersom	  myntenheterna	  alltid	  
kommer	  på	  lastpall	  med	  en	  exakt	  position	  och	  antal	  krävs	  inget	  
visionssystem	  för	  att	  styra	  robotarna.	  Robotarna	  programmeras	  så	  att	  de	  
samverkar	  och	  plockar	  av	  myntenheterna	  i	  ett	  mönster.	  De	  ska	  även	  lagra	  
vilka	  enheter	  de	  tagit	  för	  på	  så	  sätt	  kunna	  guida	  sig	  till	  nästa.	  Vid	  behov	  
skickas	  även	  en	  signal	  till	  lyftbordet	  som	  kan	  höja	  arbetshöjden	  så	  att	  
robotarnas	  räckvidd	  alltid	  är	  tillfredställande.	  Enheterna	  placeras	  i	  ett	  
förbestämt	  mönster	  på	  paketeringsplattorna	  och	  när	  dessa	  är	  packade	  
enligt	  ordern	  skickas	  en	  signal	  från	  SCARA-‐roboten	  till	  linjärenheten.	  När	  
paketeringsplattan	  får	  sin	  första	  myntenhet	  lastad	  skickas	  även	  då	  en	  
signal	  till	  portalroboten	  som	  kan	  utföra	  sin	  process	  med	  att	  förflytta	  
värdepåsen	  till	  rätt	  position.	  
	  
Robotarna	  monteras	  på	  ett	  egenkonstruerat	  bord	  med	  hjälp	  ut	  av	  fyra	  
bultar.	  Bordet	  kommer	  sedan	  att	  skruvas	  fast	  i	  golvet	  så	  att	  inge	  rörelser	  
kan	  förekomma.	  Detta	  görs	  eftersom	  robotarnas	  position	  inte	  skall	  ändras	  
då	  omprogrammering	  alternativt	  kalibrering	  skulle	  krävas.	  
	  

	  
	  

Figur	  40	  Bord	  med	  två	  Scara-‐robotar	  
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Montering	  
	  
	  

	  
	  

Figur	  41	  Montering	  av	  SCARA-‐robot	  

	  
1) Bordsbenen	  skruvas	  fast	  med	  två	  M4	  sexkants	  hålskruvar	  vilket	  ger	  en	  

stabil	  konstruktion	  för	  SCARA-‐robotarna.	  	  
2) SCARA-‐robotarna	  skruvas	  fast	  i	  bordet	  med	  fyra	  M8	  sexkants	  skruvar.	  

	  
	  

	  
	  

Figur	  42	  Vakuumverktyg	  för	  SCARA-‐robot	  

	  
1)	  Vakuumverktyget	  skruvas	  fast	  i	  SCARA-‐roboten.	  

2

1

1
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Paketeringsbordet	  med	  alla	  enheter	  
	  
När	  SCARA-‐roboten	  har	  lastat	  klart	  paketeringsplattan	  med	  myntenheter	  
skickas	  en	  signal	  som	  startar	  linjärenheten.	  Linjärenheten	  går	  efter	  ett	  
förprogrammerat	  mönster,	  den	  åker	  in	  i	  värdepåsen	  och	  stannar,	  sedan	  
skickas	  en	  signal	  för	  att	  starta	  pneumatikcylindern	  på	  skyffeln.	  Skyffeln	  
skjuter	  fram	  pengarna	  in	  i	  värdepåsen	  och	  skickar	  sedan	  en	  signal	  tillbaka	  
till	  linjärenheten	  som	  går	  tillbaka	  till	  sitt	  ursprungsläge.	  Samtidigt	  som	  
detta	  sker	  skickas	  en	  signal	  till	  pressen	  och	  till	  portalroboten.	  
Linjärenheten	  är	  utrustad	  med	  en	  stegmotor	  och	  rör	  sig	  till	  sitt	  maximala	  
respektive	  minimala	  läge	  vilket	  resulterar	  i	  att	  ingen	  extra	  sensor	  Behövs.	  	  
	  
Värdepåsen	  har	  samtidigt	  som	  paketeringsplattan	  lastats	  förflyttats	  med	  
hjälp	  av	  portalroboten	  från	  förvaringslådan	  till	  rullbandet.	  	  När	  värdepåsen	  
har	  transporteras	  till	  sin	  rätta	  position	  skickas	  en	  signal	  till	  styrenheten	  för	  
att	  starta	  vakuumventilerna	  på	  paketeringsbordet,	  som	  har	  till	  uppgift	  att	  
hålla	  värdepåsen	  på	  sin	  position	  när	  paketeringsplattan	  åker	  in	  i	  
värdepåsen.	  
	  
När	  pressen	  mottagit	  sin	  signal	  startar	  dess	  rörelse	  ner	  mot	  
paketeringsbordet.	  Påsen	  försluts	  genom	  att	  glödtråden	  hettat	  upp	  pressen	  
samtidigt	  som	  ett	  lätt	  tryck	  läggs	  på	  påsen.	  Efter	  att	  pressen	  har	  förslutit	  
påsen	  skickas	  en	  signal	  till	  rullbandet.	  	  
	  

	  
	  

Figur	  43	  Rörelsemönster	  för	  paketeringsbord	  

1) På	  denna	  bild	  visas	  paketeringsplattan	  i	  sin	  startposition.	  I	  detta	  läge	  
paketerar	  SCARA-‐robotarna	  plattan	  med	  myntenheter.	  Pressen	  är	  även	  
nedfälld	  i	  den	  position	  som	  förslutningen	  av	  värdepåsar	  sker	  i.	  	  

2) Pressen	  har	  nu	  fällts	  upp	  och	  paketeringsplattan	  har	  förts	  in	  i	  
värdepåsen.	  	  

3) När	  paketeringsplattan	  befinner	  sig	  inne	  i	  värdepåsen	  startar	  skyffeln	  
sin	  rörelse	  för	  att	  avlägsna	  myntenheterna	  från	  plattan.	  

	  

1	  

3	  

2
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Montering	  av	  paketeringsbord	  
	  

	  
	  

Figur	  44	  Montering	  av	  paketeringsplattan	  

	  
1) På	  denna	  bild	  visas	  hur	  paketeringsplattan	  skruvas	  fast	  med	  fyra	  M6	  

sexkantshål	  skruvar	  i	  linjärenheten.	  	  
2) Pneumatikcylindern	  sitter	  fast	  med	  grep	  passning	  på	  en	  cylinder	  i	  

bakdelen	  av	  paketeringsplattan.	  	  
3) Skyffeln	  glider	  i	  ett	  spår	  i	  mitten	  för	  att	  stabilisera	  processen.	  	  

2	  

3	  
1	  
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Figur	  45	  Paketeringsbord	  och	  dess	  delar	  

1) På	  denna	  bilden	  kan	  man	  se	  hur	  vakuumentilerna	  sticker	  upp	  från	  
undersidan	  av	  bordet,	  det	  är	  dem	  som	  kommer	  hålla	  fast	  värdepåsen.	  

2) Presshållaren	  skruvas	  fast	  med	  fyra	  M6	  	  sexkants	  skruvar,	  mutter	  sitter	  
på	  undersidan	  av	  bordet.	  

3) Linjärenheten	  skruvas	  fast	  från	  ovandsidan	  med	  M6	  sexkant	  
hålskruvar,	  dessa	  är	  försänkta	  i	  bordet	  för	  att	  paketeringsplattan	  skall	  
kunna	  åka	  över.	  	  

	   	  

1	  
2	  

3	  
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Figur	  46	  Paketeringsbord	  underifrån	  	  

1) Detta	  är	  ett	  eget	  konstruerat	  fäste	  som	  vakuumventilerna	  monteras	  fast	  
på.	  Detta	  fäste	  skruvas	  sedan	  fast	  från	  sidan	  och	  ovansidan	  på	  bordet.	  

2) Standardfäste	  som	  medföljde	  till	  linjärenheten.	  Fungerar	  enligt	  att	  den	  
sätts	  fast	  i	  ett	  spår	  i	  linjärenheten,	  sedan	  skruvas	  denna	  enhet	  fast	  i	  
bordet.	  

3) På	  denna	  bilden	  visas	  undersidan	  av	  monteringen	  för	  pressfästet.	  
	  

	  

	  
	  

Figur	  47	  Distans	  till	  linjärenhet	  

	  
1) Detta	  är	  en	  egenkonstruerad	  del	  vars	  uppgift	  är	  att	  skapa	  en	  distans	  

mellan	  linjärenheten	  och	  bordet,	  så	  att	  rätt	  position	  i	  vertikalt	  led	  
upprätthålls.	  
	  

2	  

1	  

3	  

1	  
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Figur	  48	  Press	  

	  
	  

1) De	  två	  enheterna	  skruvas	  ihop	  med	  hjälp	  av	  två	  skruvar.	  
2) I	  hålet	  placeras	  en	  gummihylsa	  för	  att	  dämpa	  eventuella	  snedkrafter	  

som	  kan	  uppstå	  när	  pressen	  stöter	  i	  bordet.	  
3) Pneumatikcylindern	  grepp	  passas	  med	  cylindern.	  	  
	  
Portarobot	  och	  bord	  
	  
Portalroboten	  kommer	  börja	  processen	  med	  förflyttningen	  av	  värdepåsen	  
när	  den	  får	  en	  signal	  från	  SCARA-‐roboten.	  Portalroboten	  och	  dess	  verktyg	  
kommer	  att	  förflytta	  sig	  till	  rätt	  position	  som	  är	  förprogrammerad.	  Vid	  
denna	  position	  kommer	  vakuumventilerna	  att	  starta	  som	  sitter	  på	  
verktyget	  för	  att	  kunna	  lyfta	  värdepåsen.	  Efter	  detta	  kommer	  portalroboten	  
förflytta	  sig	  till	  paketeringsbordet	  och	  placera	  värdepåsen	  på	  sin	  rätta	  
position.	  Samtidigt	  skickas	  en	  signal	  som	  säger	  till	  paketeringsbordets	  
vakuumventiler	  att	  starta.	  
	  
För	  att	  underlätta	  processen	  när	  paketeringsplattan	  skall	  åka	  in	  i	  
värdepåsen	  har	  portalroboten	  även	  till	  uppgift	  att	  öppna	  upp	  
värdepåsarnas	  flik.	  Detta	  gör	  den	  genom	  att	  stänga	  av	  de	  yttre	  
vakuumenheterna	  och	  istället	  aktivera	  de	  mittersta.	  När	  dessa	  är	  fullt	  
aktiverade	  förflyttar	  portalroboten	  verktyget	  och	  påsens	  flik	  uppåt	  till	  
given	  position.	  Paketeringsbordets	  vakuumventiler	  håller	  även	  påsens	  
underdel	  på	  plats.	  Genom	  att	  denna	  process	  utförs	  underlättas	  proceduren.	  	  
	  
När	  värdepåsen	  är	  lastad	  skickas	  en	  signal	  från	  linjärenheten	  till	  
portalroboten	  som	  återgår	  till	  sin	  begynnelse	  position	  och	  är	  redo	  att	  
utföra	  nästa	  order.	  	  
	  

3	  

2	  
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Figur	  49	  Portalrobot	  och	  bord	  

	  
	  
Montering	  
	  

	  
	  

	  
	  

Figur	  50	  Fäste	  för	  verktyg	  på	  portalrobot	  

	  
1) Vakuumverktyget	  skruvas	  fast	  med	  fyra	  M4	  sexkants	  hålskruvar	  i	  

portalrobotens	  befintliga	  hål.	  

1	  
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Figur	  51	  Portalrobotens	  bord	  underifrån	  

	  
1) Portalroboten	  skruvas	  fast	  i	  bordet	  underifrån	  med	  totalt	  åtta	  stycken	  M4	  

sexkants	  hålskruvar.	  Bordsbenen	  skruvas	  fast	  i	  bordet	  med	  två	  M4	  
sexkants	  hålskruvar.	  
	  

	  
	  

	  
	  

Figur	  52	  Portalrobotens	  verktyg	  fastmonterat	  

	  
	  

1) Vakuumverktyget	  stabiliseras	  med	  hjälp	  ut	  av	  en	  bockad	  plåt	  som	  
hålls	  fast	  av	  tyngdkraften.	  Den	  kan	  även	  skruvas	  fast	  vid	  behov.	  

2) Den	  bockade	  plåten	  skruvas	  fast	  i	  vakuumverktyget	  med	  en	  M3	  
sexkants	  hålskruv.	  

1	  

2	  

1	  
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Figur	  53	  Portalrobotens	  verktyg	  

	  
1) Den	  övre	  delen	  skruvas	  fast	  med	  ryggraden	  med	  hjälp	  av	  M6	  sexkants	  

skruvar.	  
2) Armarna	  sänks	  ner	  i	  en	  urfräst	  del	  i	  ryggraden	  för	  att	  på	  så	  sätt	  öka	  

stabiliteten.	  Delarna	  sitter	  ihop	  med	  en	  M6	  sexkants	  hålskruv.	  
3) Dessa	  fyra	  hål	  används	  för	  att	  fästa	  verktyget	  i	  portalroboten.	  

	  

	  
	  

Figur	  54	  Vakuumenheter	  för	  verktyget	  

	  
	  

1) Vakuumventilerna	  fäst	  med	  sina	  befintliga	  muttrar	  i	  ventilhållarens	  
anpassade	  hål.	  

2) Detta	  hål	  används	  för	  att	  fästa	  fast	  enheten	  i	  armarna	  för	  
vakuumverktyget.	  M6	  sexkants	  hålskruvar	  används	  för	  detta	  ändamål.	  

2	  

1	  

2	  
1	  

3	  
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Figur	  55	  Maskinfot	  

1) Bordets	  höjd	  kan	  regleras	  med	  hjälp	  av	  maskinfotens	  gängor.	  
2) Här	  kan	  maskinfoten	  skruvas	  fast	  i	  golvet	  för	  att	  säkerställa	  att	  bordet	  

står	  still.	  
	  
	  
Förvaringslåda	  för	  värdepåsar	  med	  lyftpelare	  
	  
I	  förvaringslådan	  ligger	  värdepåsarna	  staplade	  på	  en	  bricka	  som	  är	  fäst	  på	  
lyftpelaren.	  När	  portalroboten	  har	  tagit	  10	  värdepåsar	  kommer	  den	  att	  
skicka	  en	  signal	  till	  lyftpelaren	  att	  den	  skall	  åka	  upp	  till	  en	  given	  position.	  
Tanken	  är	  att	  värdepåsarna	  skall	  positioneras	  högt	  upp	  i	  förvaringslådan	  
hela	  tiden	  för	  att	  underlätta	  för	  portalroboten.	  Lyftpelaren	  styr	  sin	  rörelse	  
med	  en	  stegmotor	  vilket	  leder	  till	  att	  ingen	  sensor	  behövs	  för	  höja	  brickan	  
till	  den	  förprogrammerade	  sträckan.	  
	  

	   	  

1	  

2	  



	   46	  

Montering	  
	  

	  
	  
	  

Figur	  56	  Montering	  av	  värdepåse	  lådan	  

	  
	  
	  
1) Maskinfötter	  fäst	  i	  lådorna	  med	  två	  muttrar,	  en	  på	  varje	  sida	  om	  

bottenplattan.	  
2) Lyftpelaren	  skruvas	  fast	  i	  bottenplattan	  med	  hjälp	  av	  fyra	  M6	  sexkants	  

hålskruvar.	  
3) Maskinfötterna	  skruvas	  fast	  i	  golvet.	  
4) I	  detta	  hål	  leds	  kablarna	  ut	  som	  driver	  lyftpelaren.	  

	  
	  
Rullbandet	  
	  
Efter	  att	  värdepåsen	  har	  packats	  med	  myntenheter	  släpper	  ventilerna	  
greppet	  på	  värdepåsen	  från	  paketeringsbordet.	  Rullbandet	  utför	  sedan	  en	  
viktkontroll	  på	  värdepåsen,	  detta	  görs	  med	  hjälp	  av	  de	  fyra	  viktsensorerna	  
som	  är	  placerade	  och	  används	  som	  fötter	  på	  rullbandets	  ben.	  När	  
viktsensorerna	  har	  slagit	  samman	  en	  totalvikt	  skickas	  den	  informationen	  
till	  datasystemet	  som	  kontrollerar	  om	  informationen	  stämmer	  överens	  
med	  orderns	  information.	  Om	  vikten	  är	  den	  samma	  som	  utlovat	  då	  är	  
påsens	  innehåll	  korrekt	  och	  den	  är	  godkänd	  att	  skickas	  vidare.	  Rullbandet	  
startar	  då	  och	  skickar	  iväg	  värdepåsen.	  Om	  informationen	  inte	  
överensstämmer	  kommer	  maskinen	  ge	  ett	  varningsignal.	  
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Montering	  
	  
	  

	  
	  

Figur	  57	  Rullbandets	  Viktsensor	  fötter	  

	  
	  
1)	  Viktsensorerna	  skruvas	  fast	  i	  rullbandets	  befintliga	  M12	  gängor.	  	  
	  
	  
Lyftbordet	  
	  
Lyftbordets	  lyftrörelse	  utförs	  med	  hjälp	  av	  en	  pneumatikcylinder	  och	  
kommer	  lyftas	  automatiskt	  genom	  att	  de	  är	  anslutna	  och	  kommunicerar	  
med	  SCARA-‐robotarna.	  Efter	  att	  SCARA-‐robotarna	  har	  plockat	  en	  rad	  
myntenheter	  på	  lastpallen	  kommer	  lyftbordet	  att	  få	  en	  signal	  och	  höjas	  till	  
startpositionen	  för	  myntenheterna.	  Detta	  görs	  för	  att	  underlätta	  för	  
robotarnas	  räckvidd.	  	  
	  

	  
	  

Figur	  58	  Lyftbord	  

	  
	  

	  

1	  
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6.2 Hela	  automationslösningen	  
	  

I	  detta	  stycke	  presenteras	  bilder	  på	  hela	  konceptet	  	  
	  

	  

	  
	  

Figur	  59	  Automationslösning	  bild	  1	  

	  
	  

På	  denna	  bilden	  illustreras	  samtliga	  delar	  i	  konceptet.	  SCARA-‐	  roboten	  är	  
positioneras	  över	  lastpallen	  där	  den	  kan	  ta	  myntenheter	  för	  att	  sedan	  placera	  dem	  
på	  paketeringsplattan.	  
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Figur	  60	  Automationslösning	  bild	  2	  

	  
En	  bild	  på	  helhetslösningen	  snett	  uppifrån.	  Efter	  värdepåsen	  har	  godkänts	  på	  
transportbandet	  skall	  den	  föras	  vidare.	  Detta	  är	  något	  som	  inte	  har	  behandlats	  
eftersom	  det	  inte	  ansetts	  vara	  relevant	  för	  processen.	  Antingen	  transporteras	  
värdepåsen	  vidare	  på	  ytterligare	  ett	  transportband	  eller	  så	  åker	  påsarna	  ner	  i	  någon	  
form	  av	  förvaringslåda.	  Detta	  är	  något	  som	  företaget	  får	  bestämma	  utefter	  vad	  som	  
passar	  dem	  bäst.	  
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Figur	  61	  Automationslösning	  bild	  3	  

	  
	  
In	  zoomad	  bild	  på	  konceptet.	  	  	  	  
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Figur	  62	  Automationslösning	  bild	  4	  

	  
	  

En	  bild	  på	  konceptet	  snett	  uppifrån.	  
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6.3 Pseudokod	  
	  

Pseudokoden	  skrivs	  för	  att	  förenkla	  för	  senare	  datorprogrammering.	  De	  
olika	  stegen	  är	  i	  kronologisk	  ordning	  och	  ger	  en	  mer	  precis	  bild	  av	  hur	  
hela	  processen	  genomförs.	  Koden	  beskriver	  förloppet	  från	  inkommen	  
order	  till	  färdig	  order.	  
	  

• Ordern	  checkas	  in	  i	  datorn.	  
• Styrskåpet	  får	  information	  skickat	  från	  datorn.	  
• SCARA-‐robotarna	  tar	  emot	  en	  signal	  från	  styrskåpet.	  
• SCARA-‐robotarna	  kollar	  interna	  minnet	  om	  myntenheter	  tidigare	  

plockats	  från	  lyftbordet.	  
• Om	  myntenheterna	  är	  slut	  skickas	  ett	  meddelande	  till	  datorn	  och	  

robotarna	  väntar	  tills	  nya	  enheter	  tillkommit.	  
• SCARA-‐robotnara	  orienterar	  verktyget	  över	  rätt	  myntenhet.	  
• Robotarna	  för	  ner	  verktyget	  så	  kontakt	  uppstår.	  
• Vakuumventilerna	  startar.	  
• SCARA-‐robotarna	  höjer	  verktyget	  som	  greppar	  myntenheterna.	  
• SCARA-‐robotarna	  lagrar	  i	  interna	  minnet	  från	  vilken	  position	  den	  

tagit	  myntenheten	  från.	  
• Robotarna	  orienterar	  sig	  till	  paketeringsplattan.	  
• Myntenheterna	  förs	  ner	  på	  rätt	  position	  på	  paketringsplattan,	  som	  

paketeras	  i	  ett	  förprogrammerat	  mönster.	  
• Vakuumventilerna	  stängs	  av	  och	  myntenheterna	  släpps	  varsamt.	  
• SCARA-‐robotarna	  höjer	  verktyget.	  
• Om	  fler	  myntenheter	  behövs,	  enligt	  order,	  går	  robotarna	  tillbaka	  till	  

lyftbordet.	  
• SCARA-‐robotarna	  scannar	  av	  interna	  minnet	  för	  att	  förstå	  vilken	  

position	  den	  ska	  till	  vid	  hämtning	  av	  nästa	  myntenhet.	  	  
• Robotarna	  gör	  om	  föregående	  steg	  tills	  paketeringsplattan	  är	  full.	  
• Portalroboten	  tar	  emot	  en	  signal	  från	  styrskåpet.	  
• Portalroboten	  orienterar	  dess	  verktyg	  till	  rätt	  position	  över	  

förvaringslådan.	  
• Vakuumverktyget	  sänks	  ner	  så	  kontakt	  uppstår	  mellan	  verktyget	  

och	  värdepåsarna.	  
• De	  yttre	  vakuumventilerna	  startar	  på	  verktyget.	  
• Portalroboten	  höjer	  verktyget	  som	  greppar	  värdepåsen.	  
• Efter	  var	  10:onde	  värdepåse	  skickas	  en	  signal	  till	  lyftpelaren	  i	  

förvaringslådorna	  att	  starta.	  
• Om	  föregående	  sker	  höjer	  lyftpelaren	  sig	  en	  förprogrammerad	  höjd.	  
• Portalroboten	  orienterar	  vakuumverktyget	  till	  rätt	  position	  över	  

paketeringsbordet.	  
• Värdepåsen	  förs	  ner.	  
• Verktygets	  inre	  ventiler	  startar.	  
• Verktygets	  yttre	  ventiler	  stängs	  av.	  
• Vakuumventilerna	  på	  paketeringsbordet	  startar.	  
• Portalroboten	  höjer	  verktyget	  till	  en	  given	  position	  
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• Portalroboten	  skickar	  en	  signal	  till	  linjärenheten	  för	  
paketeringsplattan.	  

• Om	  paketeringsplattan	  är	  färdigpackad	  startas	  linjärenheten.	  
• Linjärenheten	  för	  paketeringsplattan	  in	  i	  värdepåsen.	  
• Linjärenheten	  skickar	  en	  signal	  till	  styrenheten	  för	  

pneumatikcylindern	  på	  skyffeln.	  
• Pneumatikcylindern	  för	  skyffeln	  framåt	  så	  att	  myntenheterna	  

skjuvas	  in	  i	  värdepåsen.	  
• Styrenheten	  för	  pneumatikcylindern	  skickar	  en	  signal	  till	  

linjärenheten.	  
• Pneumatikcylindern	  för	  skyffeln	  till	  sin	  startposition.	  
• Linjärenheten	  för	  paketeringsplattan	  till	  sin	  ursprungsposition.	  
• Linjärenheten	  skickar	  en	  signal	  till	  portalroboten.	  
• Portalroboten	  stänger	  av	  alla	  vakuumventiler	  på	  dess	  verktyg.	  
• Portalroboten	  orienteras	  sig	  till	  en	  förprogrammerad	  position.	  
• Portalroboten	  skickar	  en	  signal	  till	  styrenheten	  för	  pressen.	  
• Pneumatikcylindern	  för	  pressen	  nedåt	  mot	  värdepåsen.	  
• Pressen	  håls	  i	  kontakt	  med	  värdepåsen	  en	  förprogrammerad	  tid.	  
• Pneumatikcylindern	  höjer	  pressen	  till	  dess	  startposition.	  
• Pneumatikcylindern	  skickar	  en	  signal	  till	  vakuumventilerna	  på	  

paketeringsbordet.	  
• Vakuumventilerna	  stängs	  av.	  
• Vakuumventilerna	  skickar	  en	  signal	  till	  viktsensorerna	  på	  

rullbandet.	  
• Viktsensorerna	  mäter	  orderns	  vikt.	  
• Viktsensorerna	  skickar	  en	  signal	  till	  datorn.	  
• Datorn	  jämför	  viktsensorernas	  uppmätta	  vikt	  med	  datorns	  

teoretiska	  vikt.	  
• Om	  de	  inte	  överensstämmer	  visas	  ett	  felmeddelande	  att	  påses	  skall	  

avlägsnas.	  
• Vid	  tre	  fel	  i	  rad	  visas	  felmeddelande	  att	  kalibrering	  krävs.	  	  
• Om	  de	  överensstämmer	  skickas	  en	  signal	  till	  styrenheten	  för	  

rullbandet.	  	  
• Rullbandet	  startar	  och	  transporterar	  bort	  värdepåsen.	  
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6.4 Kostnadsberäkning	  
	  
Vissa	  priser	  är	  exakta	  beräknade	  medan	  andra	  är	  uppskattade	  i	  denna	  
kostnadstabell.	  

	  
Standardkomponenter	   Inköpspris	  	  

(Per/St)	  
Antal	  
(St)	  

Totalkostnad	  
(Kr)	  

Glödtråd	   10	   2	   20	  
Linjärenhet	   20.000	   2	   40.000	  
Lyftbord	   25.000	   2	   50.000	  
Lyftpelare	   7.475	   2	   14.950	  
Maskinfot	   150	   28	   4.200	  

MS02	  viktsensor	   890€	   8	   64.930	  
Pneumatikcylinder	  100	   578	   2	   1.156	  
Pneumatikcylinder	  200	   641	   1	   641	  
Pneumatikcylinder	  320	   758	   1	   758	  

Portalrobot	   45.000	   2	   90.000	  
Rullband	   17.500	   2	   35.000	  

SCARA-‐robot	   30.840€	   2	   562.520	  
Skruv	  och	  muttrar	   300	   -‐	   300	  
Vakuumventil	  bord	   100	   16	   1.600	  

Vakuumventil	  portalrobot	   100	   24	   2.400	  
Verktyg	  SCARA-‐robot	   300	   2	   600	  

Summa	   869.075	  kr	  
Konstruerade	  delar	   Tillverkningskostnad	  

(per/st)	  
Antal	  
(St)	  

Totalkostnad	  
(Kr)	  

Bord	  SCARA-‐robot	   8.000	   1	   8.000	  
Bord	  Paketering	   10.000	   2	   20.000	  
Bord	  Portalrobot	   8.000	   2	   16.000	  
Låda	  lilla	  värdepåse	   10.000	   1	   10.000	  
Låda	  stora	  värdepåse	   8.000	   1	   8.000	  
Paketeringsplatta	  lilla	   1.500	   1	   1.500	  
Paketeringsplatta	  stora	   2.000	   1	   2.000	  

Press	   3.000	   2	   6.000	  
Skyffel	  lilla	   1.000	   1	   1.000	  
Skyffel	  stora	   1.500	   1	   1.500	  
Summa	   74.000	  kr	  
Övrigt	   Totalkostnad	  (Kr)	  

Montering	   20.00	  
Programmering	   75.000	  

Summa	   95.000	  
Totalsumma	   1.038.075	  kr	  

	  
Tabell	  6	  Kostnadstabell	  	  
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Kostnads	  jämförande	  
	  
Automationslösningen	  skulle	  kosta	  ca	  1	  miljon	  för	  företaget	  att	  implementera.	  
Denna	  kostnad	  skulle	  kunna	  ses	  som	  en	  investering	  då	  en	  jämförelse	  med	  hur	  
mycket	  två	  anställda	  kostar	  på	  ett	  år	  kan	  göras.	  Två	  anställda	  kostar	  ca	  100	  000	  kr	  
per	  månaden	  för	  ett	  företag,	  beräkningen	  är	  inklusive	  sociala	  kostnader.	  
Automationslösningen	  kräver	  uppskattningsvis	  en	  person	  som	  jobbar	  15	  %,	  vilket	  
blir	  en	  kostnad	  på	  ca	  7.500	  kr	  per	  månaden.	  Automationslösningen	  skulle	  även	  
kräva	  en	  del	  reparations,	  underhållskostnader	  och	  eventuellt	  en	  kostnad	  för	  
vidareutveckling	  hos	  en	  konsultfirma.	  	  
	  
Exempel	  på	  5	  års	  tid	  skulle	  de	  anställda	  kosta	  5*12*100.000	  =	  6	  miljoner	  kronor	  
jämförelse	  mot	  automationslösningen	  som	  kostar	  5*12*7.50	  =	  450.000kr	  +	  en	  
engångskostnad	  på	  1.000.000	  +	  övriga	  kostnader	  så	  som	  underhåll	  och	  
reparationer.	  Automationslösningen	  anses	  vara	  en	  kostnadsbesparing	  på	  längre	  
sikt	  med	  denna	  överslagsberäkning.	   	  
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7 Diskussion	  
	  
Det	  färdiga	  konceptet	  på	  automationslösningen	  klarar	  av	  att	  paketera	  ner	  
olika	  myntenheter	  ner	  i	  värdepåsen	  och	  försluta	  den.	  Detta	  var	  huvudmålet	  
med	  detta	  projektarbete.	  Därför	  anses	  detta	  projektarbete	  vara	  lyckosamt.	  
	  
Automationslösningen	  är	  till	  största	  del	  uppbyggd	  av	  
standardkomponenter,	  vilket	  är	  till	  en	  fördel	  då	  bara	  ett	  fåtal	  komponenter	  
skall	  tillverkas.	  Genom	  att	  använda	  väl	  beprövade	  produkter	  säkerställs	  
kvaliteten	  på	  komponenterna	  samt	  att	  det	  blir	  billigare	  för	  företaget	  genom	  
att	  dyra	  utvecklingskostnader	  undviks.	  Därför	  har	  många	  
standardkomponenter	  prioriterats	  i	  detta	  arbete.	  	  
	  
De	  komponenter	  som	  har	  varit	  tvungna	  att	  special	  anpassas	  till	  sitt	  ändamål	  
har	  till	  stor	  del	  konstruerats	  ur	  tillverkningssynpunkt,	  delarna	  skall	  vara	  
lätta	  att	  tillverka	  eftersom	  ingen	  serieproduktion	  skall	  ske.	  De	  komponenter	  
som	  skulle	  kunna	  konstruerats	  annorlunda	  ur	  tillverkning	  synpunkt	  är	  
aluminiumborden.	  I	  nuläget	  skall	  borden	  gjutas	  vilket	  kan	  anses	  vara	  
onödigt,	  då	  bockning	  skulle	  vara	  billigare.	  Gjutning	  gjordes	  på	  grund	  utav	  
att	  en	  robust	  konstruktion	  prioriterades.	  
	  
En	  automationslösning	  som	  ersätter	  ett	  manuellt	  arbete	  på	  ett	  företag	  
bidrar	  till	  många	  fördelar,	  bland	  annat	  blir	  det	  utförda	  arbetet	  av	  högre	  
kvalitet	  som	  idag	  anses	  vara	  en	  av	  de	  viktigaste	  faktorerna	  för	  ett	  företag.	  
Om	  Loomis	  väljer	  att	  gå	  vidare	  med	  detta	  projekt,	  så	  skulle	  på	  sikt	  stora	  
kostnadsbesparingar	  kunna	  göras	  genom	  att	  personal	  friställs	  och	  
ledtiderna	  minskar.	  Den	  viktigaste	  faktorn	  är	  att	  arbetsmiljön	  förbättras	  
genom	  en	  automationslösning.	  
	  
Det	  som	  kan	  vara	  svårt	  att	  veta	  är	  om	  denna	  lösning	  skulle	  fungera	  i	  
verkligheten	  då	  inga	  praktiska	  tester	  har	  utförts.	  I	  ett	  sånt	  här	  omfattande	  
projekt	  skulle	  flera	  omfattande	  tester	  behövas	  göras,	  till	  exempel	  hur	  bra	  
paketeringsplattan	  klarar	  av	  att	  transporteras	  in	  och	  ur	  värdepåsen.	  Flera	  
utvärderingar	  och	  praktiska	  tester	  bör	  utföras	  för	  att	  säkerställa	  att	  
produkten	  klarar	  av	  sina	  ändamål.	  Detta	  har	  varit	  en	  svårighet	  i	  detta	  
projekt	  då	  kunskapen	  om	  enheterna	  har	  fungerat	  i	  praktiken	  inte	  funnits.	  	  
	  
Något	  som	  hade	  planerat	  att	  göra	  var	  en	  produktions	  och	  funktionsanalys.	  
När	  detta	  väl	  genomföres	  ansågs	  metoden	  inte	  vara	  lämplig	  då	  den	  inte	  
fungerade	  som	  planerat,	  och	  därför	  presenterades	  inget	  av	  detta	  i	  
rapporten.	  Det	  var	  svårt	  att	  hitta	  en	  huvudfunktion	  då	  alla	  delfunktioner	  
skall	  samarbeta	  med	  varandra.	  Denna	  metod	  passar	  förmodligen	  på	  enklare	  
problem.	  
	  
Det	  som	  skulle	  kunna	  gjorts	  annorlunda	  i	  detta	  projekt	  är	  bland	  annat	  att	  
visa	  dela	  skulle	  kunna	  konstruerats	  billigare,	  bland	  annat	  genom	  att	  välja	  
ett	  billigare	  material	  istället	  för	  aluminium.	  I	  vissa	  fall	  har	  dock	  aluminium	  
varit	  nödvändigt	  för	  att	  hålla	  ner	  vikten	  på	  delen.	  Ett	  alternativ	  till	  
portalroboten	  hade	  varit	  att	  byggt	  upp	  rörelsen	  med	  två	  linjärenheter,	  detta	  
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hade	  blivit	  billigare	  men	  mer	  specialanpassning	  hade	  krävts.	  Men	  
portalroboten	  valdes	  till	  slut	  eftersom	  den	  ansågs	  ha	  fler	  fördelar	  så	  som	  att	  
det	  externa	  företaget	  står	  för	  kvaliteten	  på	  produkten	  samt	  produkten	  
beprövad.	  	  
	  
Förmodligen	  skulle	  automationslösningen	  kunna	  utformas	  på	  en	  mängs	  
olika	  sätt	  för	  att	  optimera	  processen.	  Lean	  produktion	  är	  ett	  vanligt	  
tankesätt	  då	  olika	  produktionslinor	  utformas	  på	  så	  sätt	  att	  varje	  station	  
genomför	  en	  enskildprocess	  och	  produkten	  transporteras	  mellan	  de	  olika	  
stationerna.	  Detta	  var	  inte	  nödvändigt	  i	  detta	  projekt	  då	  den	  nuvarande	  
kapaciteten	  är	  mer	  än	  tillräckligt	  för	  att	  uppfylla	  de	  ställda	  kraven,	  men	  
även	  för	  att	  bemöta	  framtida	  behov.	  En	  annan	  nackdel	  är	  att	  lean	  filosofin	  
kräver	  mer	  utrymme	  eftersom	  varje	  process	  behandlas	  enskilt.	  	  	  
	  
Automationslösningen	  klarar	  av	  att	  utföra	  processen	  i	  teorin	  något	  som	  vi	  
är	  nöjda	  med	  att	  ha	  åstadkommit.	  Frågan	  återstår	  hur	  väll	  lösningen	  klarar	  
av	  att	  utföra	  processen	  i	  praktiken,	  detta	  är	  något	  som	  bör	  studeras	  vidare.	  	  	  	  
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8 Rekommendation	  
	  

För	  att	  gå	  vidare	  med	  denna	  automationslösning	  och	  för	  att	  den	  ska	  få	  
möjligheten	  att	  fungera	  i	  praktiken	  föreslås	  följande	  anvisningar.	  
	  

• Ett	  konstruktionsföretag	  bör	  kontaktas	  för	  att	  se	  över	  det	  koncept	  
som	  presenteras.	  De	  behöver	  testa	  konceptet	  i	  praktiken	  och	  
eventuellt	  utveckla	  det	  vidare.	  

• Ett	  mjukvaruföretag	  bör	  sökas	  upp	  som	  kan	  utföra	  
programmeringen	  för	  kommunikationen	  mellan	  de	  berörda	  
komponenterna.	  Som	  även	  utvecklar	  ett	  användargränssnitt	  som	  är	  
lätt	  hanterligt.	  

• Utbildning	  för	  att	  styra	  maskinerna	  kommer	  behövas	  för	  den	  
berörda	  personalen,	  förslagsvis	  utför	  konstruktionsföretaget	  denna	  
utbildning.	  

• Maskinen	  behöver	  uppskattningsvis	  en	  person	  som	  kontrollerar	  
maskinen	  till	  15	  %	  av	  den	  aktiva	  driftstiden.	  	  
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Bilaga	  1:	  Portalrobot	  som	  förlyttar	  värdepåsarna	  
Modell:	  MAX	  P12	  H41BR-‐C31BC	  
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Presentation,
characteristics

Lexium Linear Motion
Lexium MAX P linear positioners

Presentation (1)
Lexium MAX P linear positioners 1 are multi-axis systems for linear motion in 
directions X and Z:

They consist of two axes with:
A Lexium MAX H double portal axis providing motion in direction X 2
A Lexium CAS 4 or Lexium CAS 3 cantilever axis providing motion in direction Z 3

Each carriage is driven by a toothed belt, available with either a roller guide or a ball 
guide.

Lexium MAX P linear positioners operate above or below the working area. They 
offer a reliable solution to dynamic load handling. Depending on the model, loads of 
up to 50 kg can be moved as far as 5500 mm in direction X and 1200 mm in direction 
Z.

These linear positioners offer different confi guration options for each axis, including 
length, choice of different sizes and types of profi le, choice of different types of guide, 
etc. (see next page).

Schneider Electric offers numerous drive elements for driving Lexium MAX P linear 
positioners. 
Since the choice and combination of these drive elements is specifi c to each 
application, you will need to contact our Customer Care Centre.

b
b

Applications
Applications requiring dynamic load positioning 

Material handling 
Pick & Place 
Etc. 

b
b
b

Special product features
Numerous adaptation possibilities thanks to its modular design
Maximum payload for Lexium MAX P positioners: 50 kg

b
b

Mechanical characteristics (1)
Type of linear positioner Lexium MAX P12 – MAX P22 –

H41BR –
C31BC

H41BR –
C41BR

H42BR –
C32BC

H42BB –
C32BC

H42BR –
C42BR

H42BB –
C42BB

Type of drive X and Z axes Toothed belt

Type of guide X axis Rollers Ball Rollers Ball
Z axis Ball Rollers Ball Rollers Ball

Typical payload kg 2 4 5 6 15

Maximum stroke X axis mm 3000 4000
Z axis mm 200 400 300 600

Type of linear positioner Lexium MAX P32 – MAX P42 –
H43BR –
C34BC

H43BB –
C34BC

H43BR –
C43BR

H43BB –
C43BB

H44BB –
C44BB

Type of drive X and Z axes Toothed belt

Type of guide X axis Rollers Ball Rollers Ball
Z axis Ball Rollers Ball

Typical payload kg 14 18 9 25 50

Maximum stroke X axis mm 5500
Z axis mm 500 800 1200

(1) All technical data (characteristics, dimensions, etc.) for Lexium MAX P linear positioners is available on our website www.schneider-electric.com and on the 
documentation CD-ROM supplied with this catalogue.

1

2
3

Lexium MAX Pp2p – H4pBppppp – CppBppppp

2 3
1

Z

X



	  

Bilaga	  2:	  SCARA-‐robot	  
Roboten	  har	  en	  räckvidd	  på	  850	  mm	  och	  300	  mm	  i	  z-‐led.	  

	  
	   	  



	  

Bilaga	  3:	  Linjärenhet	  

	   	  

Line Tech Linjärmodul LM3

Med skenstyrning stl.15 K1 och kulskruvsdrivning dia.16 samt täckband i stål.
Modulsnitt 65x85mm. Lämplig förflyttningsvikt upp till ca:20kg.

Artikelnummer

LM3.2.0400BR005.0.01.0N
Benämning

Linear Module LM3

Typ LM3
Skydd Med Skydd
Drivning Kulskruv
Stroke length per revolution 16x5
Axelposition Fri axel
Slaglängd (OBS! Inklusive överlöp) 400
Motorpaket Ja
Drivsida
Motortyp HF-KP 23
Bälgkoppling BKL10-10-14

Created: 2012-04-18 14:22:41

Address: item profiili oy
Sienitie 27
00760 Helsinki
Finland

Phone:
Fax:
Web:

+358 9 854 56 50
+358 9 854 56 544
www.itemprofiili.fi



	  

Bilaga	  4:	  Rullband	  
	  

	  
	   	  

Bandtransportörer, ECDR40, med trummotor och returrulle i diameter 45mm.
Drivning med trummotor vilket ger en bandtransportör som är smidig och lätt att bygga in i mindre utrymmen.

Bredder från 200 upp till 600mm.

Model-No.

ECDR40-500x655-2M8 U0-V-U0-80I/0.07/1:54.73-4P--BR-L-AL-nor-norp
Produkt type

Conveyor Belt ECDR40

Enhet Europe (mm)
Längd (A) 655
Bredd typ Standard
Bredd (B) 500
Produkt vikt Kg/pcs (pounds/pcs) 0
Produkt längd 1
Antal produkter på bandet 1
Produkt material Plastic
Omgivning Dry
Position på transportband Straight
Ben Type L AL
Starthöjd transportband 900
Sluthöjd transportband 900
Lutningsvinkel 0
Nätfrekvens 50Hz
Volt 400V

Created: 2012-04-11 14:05:54

Address: Easy Conveyors Sweden AB
Ekvändan 14
254 67 Helsingborg
Sweden

Phone: 010-209 33 10



	  

	   	  



	  

Bilaga	  5:	  Lyftbord	  
Model	  ML-‐020080-‐D2	  med	  platform	  1400x1200	  
	  

	   	  



	  

Bilaga	  6:	  Lyftpelare	  
	  

	   	  

Teleskoperande lyftpelare - Movoact TC16

• Teleskoperande rörelse
• Snabb, tyst och låg vikt
• Modern aluminiumprofildesign
• Fördelaktig relation mellan slaglängd och inkörd längd 
• Last upp till 2000 N, hastighet upp till 19 mm/s, slag upp till 400 mm.

Artikelnr.

Movoact-TC16-24T12M400400E_tollo
Benämning

Movoact-TC16

Typ TC16
Slaglängd (mm) 400
Inbyggnadslängd (mm) 400
Vikt (kg) 11.822 Kg
Option Encoder

Created: 2012-04-16 14:32:37

Address: Tollo Linear
Box 9053
291 09 Kristianstad
Sweden

Phone:
Web:

044 - 24 67 00
www.tollo.com



	  

Bilaga	  7:	  Viktsensor	  0.5kN	  

	   	  



	  

Bilaga	  8:	  Maskin	  sko	  
Längd	  70	  mm	  

	  
	   	  



	  

Bilaga	  9:	  Vakuumventil	  paketeringsbord	  
	  

	   	  



	  

Bilaga	  10:	  Vakuumventil	  SCARA-‐robot	  
Model	  VSA	  78	  

	  
	   	  



	  

Bilaga	  11:	  Vakuumventil	  till	  portalrobotens	  verktyg	  
Model	  ZPT32	  med	  M8x1	  
	  

	  
	   	  



	  

Bilaga	  12:	  Fäste	  för	  linjärenhet	  

	  
	   	  

Spännelement

Våra spännelement används för att fästa fast linjärmodulerna, och ger en möjlighet att grovjustera linjärmodulen i
längsled.
Vi rekomenderar att spännelementen monteras 700mm c/c längs modulen.

Modell

LM3
Benämning

Clamp Line Tech

A 65
B 81
C 95
D 40
E 50
F 78
G 19,5
H 11
I 6,5
J 13,2

Created: 2012-04-18 14:21:48

Address: item profiili oy
Sienitie 27
00760 Helsinki
Finland

Phone:
Fax:
Web:

+358 9 854 56 50
+358 9 854 56 544
www.itemprofiili.fi



	  

Bilaga	  13:	  	  Pneumatik	  cylindrar	  
	  

	  
	   	  



	  

Bilaga	  14:	  	  M4	  skruv	  till	  pressen	  

	  
	   	  

MC6LS låg skalle och styrhål Obeh M4 - M12

Artikelnummer

691208 4 20
Benämning

Insexskruv MC6LS 8.8 Obeh M4X20

d 4
l 20
b 14
k 2,8
s 3
dk 7

Created: 2012-04-26 15:42:37

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com



	  

Bilaga	  15:	  	  M6	  skruv	  till	  pressen	  

	   	  

Sexkantskruv M6S 8.8 FZV M6-M18

Artikelnummer

093138 6 25
Benämning

Sexkantskruv M6S 8.8 FZV M6X25

d M6
l 25
b -
k max 4
s 10
DIN X
ISO X

Created: 2012-04-26 15:31:59

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com



	  

Bilaga	  16:	  	  M8	  mutter	  till	  SCARA-‐robot	  
	  

	   	  

Sexkantsmutter 100 M

Bumax 109-M6M
A4-SS 2343-316L HiMo
EN 24032, ISO 4032

Artikelnr

Bumax 109-M6M M8
Benämning

SEXKANTSMUTTER

Gängtyp M
d 8
Gängstigning 1,25
s max 13
m max 6,8
Hållfasthetsklass 100
Vikt/100 st 0,52
Antal per förpackning 100

Created: 2012-04-23 15:49:36

Address: BUFAB Sweden AB



	  

Bilaga	  17:	  	  M8	  skruv	  till	  SCARA-‐robot	  
	  

	  
	   	  

Sexkantsskruv 100 M

Bumax 109-M6S
A4-SS 2343-316L HiMo
En 24014, ISO 4014

Artikelnr

Bumax 109-M6S M8x50
Benämning

SEXKANTSSKRUV 100

Gängtyp M
d 8
Gängstigning 1,25
l 50
s 13
k 5,3
e 14,38
b 22
Vikt/100 st 2,6
Antal per förpackning 50
Mutter Typ Bumax 109-M6M M8

Created: 2012-04-23 15:42:33

Address: BUFAB Sweden AB



	  

Bilaga	  18:	  M4	  skruv	  till	  borsbenen	  
	  

	  
	   	  

Unbrako 12.9 EN ISO 10642

Skallskruv försänkt MF6S (12.9) obehandlad.
Material: Unbrako höglegerat stål
Dimensionsområde M3-M24
Hårdhet: HRC 39-44

Artikelnr.

MF6S-1103316-colly
Benämning

MF6S-1103316

Gänga M4
Längd 25

Created: 2012-04-13 12:08:11

Address: Colly Components
Box 76
Raseborgsgatan
164 94 Kista
Sweden

Phone:
Web:

08 - 703 01 00
www.colly.se



	  

Bilaga	  19:	  M4	  skruv	  till	  paketeringsplattan	  
	  

	  
	   	  

Unbrako 12.9 EN ISO 10642

Skallskruv försänkt MF6S (12.9) obehandlad.
Material: Unbrako höglegerat stål
Dimensionsområde M3-M24
Hårdhet: HRC 39-44

Artikelnr.

MF6S-1103311-colly
Benämning

MF6S-1103311

Gänga M4
Längd 10

Created: 2012-04-25 11:02:37

Address: Colly Components
Box 76
Raseborgsgatan
164 94 Kista
Sweden

Phone:
Web:

08 - 703 01 00
www.colly.se



	  

Bilaga	  20:	  M4	  skruv	  till	  portalrobot	  
	  

	  
	   	  

Unbrako 10.9 DIN 7984

Skallskruv låg MC6LS (10.9) obehandlad.
Material: Unbrako höglegerat stål
Dimensionsområde M4-M20
Hårdhet: HRC 33-39

Artikelnr.

MC6LS-1106257-colly
Benämning

MC6LS-1106257

Gänga M4
Längd 20

Created: 2012-04-13 13:09:50

Address: Colly Components
Box 76
Raseborgsgatan
164 94 Kista
Sweden

Phone:
Web:

08 - 703 01 00
www.colly.se



	  

Bilaga	  21:	  M6	  mutter	  till	  portalrobotens	  verktyg	  

	  
	   	  

M6M-8 Obeh - DIN 934

Sexkantmutter
Sexkantmutter Stål,Klass 8,DIN 934,Obeh

Artikelnummer

093408 6
Benämning

Sexkantmutter M6M-8 Obeh M6

d M6
s 10
m 5

Created: 2012-05-07 11:14:53

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com



	  

Bilaga	  22:	  M6	  mutter	  

	  
	   	  

M6M Sexkantmutter syrafast, A4-80, DIN 934

Artikelnummer

093448 6
Benämning

M6M Hex nut A4

d M6
s 10
m 5

Created: 2012-04-18 14:34:40

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com



	  

Bilaga	  23:	  M12	  mutter	  till	  linjärskenan	  

	  
	   	  

M6M Sexkantmutter syrafast, A4-80, DIN 934

Artikelnummer

093448 12
Benämning

M6M Hex nut A4

d M12
s 19
m 10

Created: 2012-04-16 15:41:12

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com



	  

Bilaga	  24:	  Bricka	  till	  linjärskena	  
	  

	  
	   	  

Rundbricka

Hårdhet HV ca 300

Bumax 109-HRB
A4-SS 2343-316L HiMo
DIN 125, ISO 7089

Artikelnr

Bumax 109-HRB 6,4
Benämning

RUNDBRICKA

d 6,4
D 12
t 1,6
För M-gänga 6
För tum-gänga
Vikt/100 st 0,1
Antal per förpackning 200

Created: 2012-04-16 16:51:58

Address: BUFAB Sweden AB



	  

Bilaga	  25:	  M6	  skruv	  
	  

	  
	   	  

Unbrako 12.9 EN ISO 4762 M2-M8

Skallskruv standard MC6S (12.9) obehandlad.
Material: Unbrako höglegerat stål
Dimensionsområde M2-M8
Hårdhet: HRC 40-43

Artikelnr.

MC6S-1400512-colly
Benämning

MC6S-1400512

Gänga M6
Längd 15

Created: 2012-04-23 14:24:29

Address: Colly Components
Box 76
Raseborgsgatan
164 94 Kista
Sweden

Phone:
Web:

08 - 703 01 00
www.colly.se



	  

Bilaga	  26:	  M6	  skruv	  
	  

	  
	   	  

Unbrako 12.9 EN ISO 4762 M2-M8

Skallskruv standard MC6S (12.9) obehandlad.
Material: Unbrako höglegerat stål
Dimensionsområde M2-M8
Hårdhet: HRC 40-43

Artikel nr

1103046
Benämning

Skallskruv standard MC6S 12.9

Dim x L M6x22
Lagervara >>
p (Stigning) 1
dk Dia (max) 10
da Dia (max) 6,8
k Höjd (max) 6
s nyckel (nom) 5
t (nom) 3
b Gänglängd (nom) H

Created: 2012-04-16 16:25:10

Address: Colly Components
Box 76
Raseborgsgatan
164 94 Kista
Sweden

Phone:
Web:

08 - 703 01 00
www.colly.se



	  

Bilaga	  27:	  M6	  skruv	  
	  

	  
	   	  

Unbrako 12.9 EN ISO 4762 M2-M8

Skallskruv standard MC6S (12.9) obehandlad.
Material: Unbrako höglegerat stål
Dimensionsområde M2-M8
Hårdhet: HRC 40-43

Artikel nr

1122087
Benämning

Skallskruv standard MC6S 12.9

Dim x L M6x45
Lagervara >>
p (Stigning) 1
dk Dia (max) 10
da Dia (max) 6,8
k Höjd (max) 6
s nyckel (nom) 5
t (nom) 3
b Gänglängd (nom) 24

Created: 2012-04-18 14:27:16

Address: Colly Components
Box 76
Raseborgsgatan
164 94 Kista
Sweden

Phone:
Web:

08 - 703 01 00
www.colly.se



	  

Bilaga	  28:	  M6	  skruv	  
	  

	  
	   	  

Unbrako 12.9 EN ISO 4762 M2-M8

Skallskruv standard MC6S (12.9) obehandlad.
Material: Unbrako höglegerat stål
Dimensionsområde M2-M8
Hårdhet: HRC 40-43

Artikelnr.

MC6S-1119937-colly
Benämning

MC6S-1119937

Gänga M6
Längd 25

Created: 2012-05-07 11:03:20

Address: Colly Components
Box 76
Raseborgsgatan
164 94 Kista
Sweden

Phone:
Web:

08 - 703 01 00
www.colly.se



	  

Bilaga	  29:	  M3	  skruv	  

	  
	   	  

Sexkantskruv M6S 8.8 Obeh M3 - M10

Sexkantskruv
Sexkantskruv Stål,8.8,DIN 931/933,ISO 4014/4017,Obeh

Artikelnummer

093108 3 8
Benämning

Hex screw steel M6S 8.8 Plain M3X8

d 3
l 8
b
k max 2
s 5,5
DIN X
ISO X

Created: 2012-05-15 11:34:24

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com



	  

Bilaga	  30:	  Ritningar	  
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Bilaga	  32:	  Ritningar	  
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