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Sammanfattning
Detta examensarbete genomfördes för att undersöka hur materialhanteringen
runt avgradningssystemet Fladder kan utvecklas och automatiseras. Behovet
uppkom av dagens manuella hantering som är ineffektiv och tidskrävande och
behöver därmed optimeras.
Arbetet genomfördes med metodik från produktutvecklingsprocessen för att
erbjuda layout-förslag på hur materialhantering kan förbättras. Först gjordes en
förstudie där en datainsamling, litteraturstudie och nulägesanalys att identifiera
behovet. Koncept genererades baserat på kraven på systemet och genom olika
beslutsmatriser valdes två lösningar för vidareutveckling. Lösningarna
granskades och analyserades mer i detalj och beräkningar på deras effektivitet
och lönsamhet genomfördes.
Lösningarna förfinades och mynnade ut i två layouter på hur
materialhanteringen kan förbättras. Där slutkoncept 1 är ett enkelt system för
situationen idag och slutkoncept 2 är en mer avancerad lösning för framtida
investeringar.

Nyckelord: materialhantering, produktutveckling, automation, avgradning
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Abstract
The bachelor thesis was performed to investigate how material handling around
the deburring system Fladder can be developed and automated. The reason is
due to today's manual handling which is inefficient and time consuming and
therefore needs to be optimized.
The work was carried out with methodology from the product development
process to offer layout suggestions on how material handling can be improved.
First, a feasibility study was conducted in which a data collection, literature
study and current situation analysis were done to identify the needs. Concepts
were generated based on the requirements of the system and through various
decision matrices, two solutions were chosen for further development. The
solutions were reviewed and analyzed in more detail and calculations of their
efficiency and profitability were made.
The solutions were refined and resulted in two layouts on how the material
handling can be improved. The first concept is a simple system for the situation
today and the second concept is a more advanced solution for future
investments.
Keywords: material handling, product development, automation, deburring

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

iii

Produktionsoptimering av Fladderavgradningssystem
Framtagning av layout för materialhanteringen
runt avgradningssystemet

Mittuniversitetet
2019-07-16

Förord
Detta examensarbete är utfört för AQ Enclosure Sollefteå AB. Jag vill därmed
tacka min handledare på företaget Fredrik Hellström för tips, handledning och
råd under projektets tid. Stort tack även till hela företaget för gästvänligheten och
möjligheten till fri tillgång till verksamheten, vilket gynnat arbetet.
Niklas Sundelin, Maj 2019

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

iv

Produktionsoptimering av Fladderavgradningssystem
Framtagning av layout för materialhanteringen
runt avgradningssystemet

Mittuniversitetet
2019-07-16

Innehållsförteckning
Sammanfattning .................................................................................................ii
Abstract ..............................................................................................................iii
Förord ................................................................................................................ iv
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Introduktion ............................................................................................. 1
Bakgrund ................................................................................................ 1
Problembeskrivning ............................................................................... 1
Syfte ....................................................................................................... 2
Mål ......................................................................................................... 2
Avgränsningar ........................................................................................ 2

2
Metod ........................................................................................................ 3
2.1
Planering ................................................................................................ 3
2.2
Förstudie och produktspecificering........................................................ 3
2.2.1
Litteraturstudie
3
2.3
Konceptgenerering ................................................................................. 4
2.4
Konceptval ............................................................................................. 4
2.5
Modellering ............................................................................................ 4
2.6
Detaljkonstruktion.................................................................................. 4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Nulägesanalys ........................................................................................... 6
Företaget ................................................................................................ 6
Fladder-avgradningssystem ................................................................... 6
Materialhantering ................................................................................... 7
Kostnad ................................................................................................ 10
Effektivitet ........................................................................................... 10
Målspecifikation .................................................................................. 11

4
Litteraturstudie ...................................................................................... 13
4.1
Industrirobotar...................................................................................... 13
4.2
Gripdon ................................................................................................ 13
4.2.1
Vakuumgripdon
14
4.3
Säkerhet................................................................................................ 14
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Konceptgenerering ................................................................................. 15
Koncept 1 ............................................................................................. 17
Koncept 2 ............................................................................................. 18
Koncept 3 ............................................................................................. 19
Koncept 4 ............................................................................................. 20
Koncept 5 ............................................................................................. 21
Koncept 6 ............................................................................................. 22
Koncept 7 ............................................................................................. 23

6

Konceptval .............................................................................................. 24

7
7.1

Detaljkonstruktion ................................................................................. 29
Förbättringar Koncept 4 ....................................................................... 29
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

v

Produktionsoptimering av Fladderavgradningssystem
Framtagning av layout för materialhanteringen
runt avgradningssystemet

7.2

Mittuniversitetet
2019-07-16

Förbättringar Koncept A ...................................................................... 29

8
Resultat ................................................................................................... 31
8.1
Slutkoncept 1 ....................................................................................... 31
8.1.1
Materialtransport
31
8.1.2
Layout
32
8.1.3
Effektivitet
33
8.1.4
Kostnad
34
8.2
Slutkoncept 2 ....................................................................................... 35
8.2.1
Robot
35
8.2.2
Gripdon
36
8.2.3
Plåtseparation
37
8.2.4
Vändning
38
8.2.5
Materialtransport
39
8.2.6
Layout
39
8.2.7
Flöde
40
8.2.8
Effektivitet
42
8.2.9
Kostnad
43
9

Diskussion ............................................................................................... 44

10 Slutsats ......................................................................................................... 46
11 Referenser .................................................................................................... 47
Bilagor ............................................................................................................... 49

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

vi

Produktionsoptimering av Fladderavgradningssystem
Framtagning av layout för materialhanteringen
runt avgradningssystemet

Mittuniversitetet
2019-07-16

1 Introduktion
I detta kapitel introduceras arbetet för läsaren med bakgrund,
problembeskrivning, syfte, mål och avgränsningar.

1.1 Bakgrund
I dagens tillverkningsindustri ställs höga krav på en effektiviserad produktion.
Industriell robotteknik och automation används därför mer frekvent. Genom att
investera i modern automationsutrustning finns fördelar som att öka produktivitet, minska arbetskostnad, öka produktkvalitet, höja säkerhet, reducera ledtid
och minska påverkan vid manfall. Vissa produkter kräver också att robotar eller
maskiner utför arbetet, ett exempel är vid komplicerade geometrier eller där hög
precision efterfrågas. [1]
För att minimera risken att bli utkonkurrerad på marknaden är det därför nödvändigt att följa utvecklingen. Industriella företag bör därmed försäkra sig om
att varje enskild process i produktionskedjan arbetar optimalt. AQ Enclosure
Sollefteå AB vill därför optimera materialhanteringen runt deras avgradningssystem.

1.2 Problembeskrivning
Vid bearbetning inom metallindustrin bildas ofta grader, vilket är vassa kanter.
Därför sker ofta efterbearbetning av metallen. Ett exempel på efterbearbetning
är avgradning där graderna från materialet elimineras. Fladder är ett
automatiserat avgradningssystem som slipar och polerar tunna konstruktioner
som exempelvis plåt (se Figur 1). Materialhanteringen runt systemet idag sköts
manuellt och en mer optimerad produktionslösning är efterfrågad.

Figur 1: Fotografi av Fladder-avgradningssystem.
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I detta examensarbete ska därför materialhanteringen runt systemet undersökas,
där företaget söker den bästa lösningen för processen. Arbetet ska
förhoppningsvis leda till ett viktigt beslutsunderlag för framtida investeringar.
Företaget är även intresserat av att veta när en hel-automatiserad lösning blir
mer lönsam än den manuella hanteringen som används idag.

1.3 Syfte
Syftet med projektet är att med hjälp av en litteraturstudie undersöka befintliga
lösningar av automationssystem och skapa underlag för att senare kunna
implementera ett optimerat produktionsupplägg för avgradningssystemet
Fladder med avseende på layout, arbetssätt och automatiseringsgrad.

1.4 Mål
Målet med projektet är att med hjälp av litteraturundersökning samt egna idéer
erbjuda minst ett förslag för att automatisera materialhanteringen i
produktionsprocessen inom avgradningssystemet Fladder. Förslaget ska vara
anpassad specifikt för verkstaden hos AQ Enclosure för att effektivisera och
optimera produktionsprocessen och undvika manuell hantering i största möjliga
mån. Överlämningen till företaget ska innehålla enklare lönsamhetsberäkningar
och en skiss där systemets konstruktion och funktion tydligt visas. Enklare
ritningar med ungefärliga mått ska om möjligt finnas med.

1.5 Avgränsningar
I arbetet kommer operationer före och efter gradningen bortses i lösningen.
Lösningen kommer även begränsas till ett fåtal av företagets produkter
(plåtkonstruktioner) då produktvariationen anses stor. Ifall en robotlösning
föreslås kommer en lämplig robot från ABB:s bibliotek väljas för att beskriva
funktion och uppskatta kostnader [2]. Denna avgränsning tillkom dels för att det
inte ansågs vara det viktigaste med projektet, dels för att företaget redan har
erfarenheter från ABB:s robotar, samt att ABB är företagets största kund.
Programmering ingår inte i uppdraget och lämnas till efter slutleveransen av
projektet. Kontrollsystem för att se om graden är borta och om inställningar på
maskinen behöver justeras kommer antas skötas manuellt. Även val av sensorer
lämnas till eventuellt säljande företag. Eftersom uppgiften enbart kommer
erbjuda en övergripande layout där hårdvara och installation antas komma från
externa tillverkare kommer ett säkerhetstänk finnas, men inte bedömas då det
uppfattas som ett omfattande arbete.
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2 Metod
I detta kapitel presenteras den metodik som används för resterande moment i
arbetet.
Produktutvecklingsprocessen kommer användas för att lösa denna uppgift då
systemet kommer betraktas som en produkt. Metodiken är baserad på boken
Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design av
Johannesson et.al. (2013) [3]. Processens delar presenteras i (Figur 2) och
beskrivs mer detaljerat nedan.

Figur 2: Produktutvecklingsprocessens olika faser.

2.1 Planering
I planeringsfasen kommer ett Gantt-schema (se Bilaga 1) som är ett enkelt
tidplaneringsverktyg [3] göras för att planera tiden för projektet.

2.2 Förstudie och produktspecificering
Förstudiefasen är en viktig del av processen där information om marknad,
design och teknik hämtas. En litteraturstudie kommer göras för att undersöka
metoder, tekniker och designer för att möjliggöra en bra slutprodukt.
Litteraturstudiemetodiken beskrivs mer i avsnitt 2.2.1.
För att förstå och identifiera förbättringsbehovet kommer insamling av data
genomföras genom observationer i verkstaden som det kommer vara fri tillgång
till under projektets period. Det kommer även göras intervjuer och diskussioner
med konstruktörer, handledare och operatörer i företaget. Johannesson med
flera (2013) beskriver vikten att i tidigt skede inkludera flera
kompetensområden i arbetet. Tidtagning av systemet kommer även ge viktiga
data för arbetet.
En nulägesanalys kommer göras baserat på datainsamlingen för att beskriva
dagens system, materialflöden och vilka brister dagens system har.
Nulägesanalysen ska även sätta grunden till en målspecifikation.
2.2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien som kommer genomföras innefattar teoretisk kunskap inom
automation där litteratur inhämtas från externa enheter. Vetenskapliga artiklar
samt öppna sökningar inom automation och materialhantering för likartade
problem, kommer också vara en bidragande del till litteraturstudien för att ge
kunskap till utvecklingsarbetet.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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2.3 Konceptgenerering
Ett koncept är i det konstruktionsvetenskapliga sammanhanget en första idé av
en lösning till de funktionella krav som ställs på produkten eller tjänsten [3].
Viktigt är att kraven är lösningsoberoende för att möjliggöra olika lösningar.
I detta arbete kommer data från datainsamlingen, samt itererande samtal med
konstruktör på företaget lägga grunden till vilka de viktigaste funktionella krav
eller önskemål det ska genereras dellösningar till. Dellösningarna kombineras
sedan för att sättas samman i totalkoncept.
För att generera dessa dellösningar kommer brainstorming användas vilket är
den mest vanliga metoden. Brainstorming är en kreativ metod där syftet är att
generera lösningar där kvantiteten är viktigare än kvaliteten. [3] Metoden väljs
för att den är väl beprövad och vid förenkling går att använda ensam.
Information från litteraturstudien samt öppna sökningar kommer också bidra till
konceptgenereringen, dessa är systematiska metoder som är väldigt användbara
då antalet unika delar i systemet minskas.

2.4 Konceptval
För att välja koncept kommer en elimineringsfas göras där koncepten
utvärderas och kvaliteten blir mer viktigt. Koncepten kontrolleras först mot de
ställda kraven. Vidare elimineras ytterligare koncept med hjälp av
beslutsmatriser där en referens väljs att bedömas mot. Bedömningen genomförs
med hjälp av önskemålen som är viktade 1–5. Slutligen väljs de bästa
koncepten för vidareutveckling. Metodiken för konceptvalet används för att
kunna avgöra de mest lämpliga koncepten, trots begränsad kunskap i skedet.
Elimineringsmatriserna möjliggör även för företaget att vara delaktig i
konceptvalet.

2.5 Modellering
Vid modellering av layout, fixturer och utrustning kommer programvaran
SolidWorks (Dassault systems, Michigan, USA) användas. Om en robotlösning
blir aktuell kommer roboten hämtas färdig från ABB:s hemsida [2]. Andra
enskilda komponenter kan eventuellt hämtas från SolidComponents [4].

2.6 Detaljkonstruktion
I detaljkonstruktionsfasen kommer analys av koncepten göras för att färdig
utveckla lösningarna. Effektivitet kommer därmed beräknas och även hur
lönsamma lösningarna är enligt Payback-metoden där återbetalningstiden
beräknas med ekvation (1) där T är payback-tiden (år), I är investeringen (kr), P
(kr/år) är årlig intäkt och K (kr/år) är årlig kostnad. [3]

𝑇=

𝐼

(1)

(𝑃−𝐾)
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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En FMEA som är en felriskanalys kommer göras för att identifiera möjliga fel
och risker med lösningarna. Den används i projektet för att säkerställa att
överlämningen till företaget inte har onödiga brister i konstruktionen. De
identifierade felen kommer sedan bedömas på en skala 1–10 av deras
allvarlighetsgrad, felsannolikhetgrad samt hur stor chansen att felen upptäcks.
Efter upprepande analyser och samtal med personer på företaget kommer sedan
de slutliga koncepten förfinas och modelleras.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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3 Nulägesanalys
I nulägesanalysen beskrivs företaget och hur systemet och dess
materialhantering sker idag.

3.1 Företaget
AQ Enclosure Sollefteå AB är en del av koncernen AQ Group. Företaget
tillverkar främst tunnplåtskonstruktioner som inkluderar allt från enklare
detaljer till färdiga system. Kapslingar i aluminium är en av företagets främsta
kompetenser.

3.2 Fladder-avgradningssystem
Fladder är en automatisk slipmaskin som lämpar sig bra för avgradning inom
metallindustrin. Den fungerar för plana produkter av stål och aluminium, men
även för böjda produkter som är frästa med varierande höjd.
Den fungerar genom att ett slipverktyg bestående av lameller eller blad slipar
materialet genom rotationsrörelse (se Figur 3). Aggressiviteten på slipningen
korrigeras genom att frekvensen justeras på manöverpanelen. Där kan även
bandets hastighet justeras, samt positionen höjas respektive sänkas (se Figur 4).

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Figur 3: Bild av slipverktyget i maskinen.

Figur 4: Foto av manöverpanelen där inställningar justeras.

3.3 Materialhantering
Materialhanteringen idag sker manuellt av verkstadsoperatör. Första steget är
att hämta material från materiallagret. Detta görs med hjälp av truck. För att
förse arbetsstationen med material placeras en pall på matarsidan av maskinen
(se Figur 5).

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Figur 5: Placering av pall med material.

En speciallösning byggd av pallar har gjorts för att underlätta hanteringen när
materialet passerat maskinen (se Figur 6). Ytterligare en pall med krage
placeras i närheten av mottagarsidan där plåt som gradats på båda sidor läggs.

Figur 6: Speciallösning på mottagarsidan av gradningsmaskinen.

För att välja rätt parametrar på manöverpanelen genomförs en provslipning.
Därefter sker materialhanteringen vanligtvis på två olika vis beroende på
materialstorlek:
1. Vid mindre plåtar där krafterna inte blir stora
är flödet effektivare, eftersom det är möjligt
att slipa alla plåtar på en sida och sedan byta

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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sida på pallarna för att slipa resterande. Se Figur 7 för flödesschema av processen med
små plåtdetaljer.

Figur 7: Flödesschema för små plåtdetaljer.

2. Vid större plåtar slipas vanligtvis 1–3 detaljer per cykel beroende av
detaljens bredd. Detaljerna hämtas därefter tillbaka från mottagarsidan och
gradas på andra sidan. Processen blir därför ineffektiv då det kan bli onödigt
många cykler. Se Figur 8 för flödesschema av processen med större
plåtdetaljer.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

9

Produktionsoptimering av Fladderavgradningssystem
Framtagning av layout för materialhanteringen
runt avgradningssystemet

Mittuniversitetet
2019-07-16

Figur 8: Flödesschema för större plåtdetaljer.

3.4 Kostnad
År 2018 kördes maskinen 264 timmar vilket var betydligt mindre än företaget
förutspått. Handledare på företaget föreslog att beräkningar på skillnader mellan
300 och 2000 timmar/år kunde göras för att undersöka när förslagen skulle bli
mer lönsam än dagens hantering.
Kostnaden för drift uppskattas grovt till 300 kr/h inkl. alla avgifter.
Kostnadsberäkning redovisas i Tabell 1.
Tabell 1: Kostnadsberäkning

Drift (h)

Kostnad per
år (kr)

Kostnad 5 år
(kr)

300

90 000

450 000

500

150 000

750 000

1000

300 000

1 500 000

2000

600 000

3 000 000

3.5 Effektivitet
För ett jobb på en produkt med måtten 882 x 224 x 1,5 mm (längd x bredd x
tjocklek) beräknades totala tiden med hjälp av data från företaget (se Tabell 2).
Detta jobb valdes dels för att det passade in tidsmässigt, dels för att värdena
enkelt kan anpassas efter olika plåtstorlekar eftersom bandet arbetar med
konstant hastighet.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Tabell 2: Tidsåtgång för olika moment under ett gradningsjobb.

Ställtid

0,2 timmar

Drifttid

2,27 timmar

Total tid

2,47 timmar

För att undersöka cykeltiden för en plåt gjordes tidtagning under drift med
samma produkt som ovan. Tiden togs från inmatning till första kanten av plåten
var synlig på andra sidan. Tidtagningen presenteras i Tabell 3 nedan.
Tabell 3: Resultat från tidtagning.

Tidtagning 1

25,5 sek

Tidtagning 2

26,5 sek

Medeltid

26 sek

Medelhastigheten (m/min) på maskinens band beräknades med ekvation (2) [5]
där bandets längd är 1,71 meter. Medelhastigheten användes sedan för att
beräkna tiden för hela plåten att passera maskinen. Även effektivitet
(plåtar/timme) samt kostnad per plåt (kr) beräknades med hjälp av drifttid (se
Tabell 2) och driftkostnad (se Tabell 1). Resultatet av uträkningarna redovisas i
Tabell 4.

𝑣=

𝑠

(2)

𝑡

Tabell 4: Bandhastighet, effektivitet och kostnad per plåt.

Medelhastighet band
Tid per plåt
Plåtar per timme
Kostnad per plåt

3,95 m/min
38,73 sek
95
3,15 kr

3.6 Målspecifikation
Nulägesanalysen mynnade ut i en målspecifikation (se Tabell 5). I målspecifikationen viktades önskemålen 1–5, där 1 är mindre viktigt och 5 är mycket viktigt.
Tabell 5: Målspecifikation.

Kravspec
Kunna hantera minst 60 kg
Säkert system

Krav/Önskemål
𝐾𝑟𝑎𝑣
𝐾𝑟𝑎𝑣

Vikt

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Lönsamt efter senast 5 år
Minimera totalytan
Ergonomisk
Minimera detaljer
Produkten får inte skadas
Hantera plåtvariation mellan
100x100 mm – 1000 x 2000mm
Lätthanterlig för operatör
Kvalitetskontroll möjlig under drift
Enkel implementering
Vändningsförmåga
Förbättra materialtransport
Sorteringsfunktion
Förmåga att korrigera inställningar
Automatiserad matning
Automatiserad mottagare
Möjligt att köra manuellt
Öppen design
Livslängd på 15 år
Öka effektiviteten
Hantera tunn plåt

Mittuniversitetet
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Ö𝑛𝑠𝑘𝑒𝑚å𝑙
Ö𝑛𝑠𝑘𝑒𝑚å𝑙
𝐾𝑟𝑎𝑣
Ö𝑛𝑠𝑘𝑒𝑚å𝑙
𝐾𝑟𝑎𝑣
Ö𝑛𝑠𝑘𝑒𝑚å𝑙

4
3

Ö𝑛𝑠𝑘𝑒𝑚å𝑙
𝐾𝑟𝑎𝑣
Ö𝑛𝑠𝑘𝑒𝑚å𝑙
𝐾𝑟𝑎𝑣
Krav

4

Önskemål
Önskemål
Önskemål
Önskemål
Krav
Krav
Önskemål
Krav
Krav

3
3
3
5

2
4

3

2
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4 Litteraturstudie
I detta kapitel presenteras tekniker och material från litteratur och artiklar.

4.1 Industrirobotar
Industriella robotar används fördelaktigt i dagens industri för att effektivisera och
förenkla olika arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter är svetsning, spraymålning, materialhantering och montering. För att klassas som en industrirobot
behöver den kunna programmeras i tre eller fler axlar, vara automatisk styrd, vara
omprogrammerbar samt fixerad eller rörlig för bruk inom automatiserade applikationer. En av fördelarna med en robot är dess flexibilitet där den med olika
verktyg kan utföra olika arbetsuppgifter. En annan fördel är att den kan arbeta i
farliga områden [1]. På dagens marknad är KUKA [6], ABB [2] och FANUC [7]
tre av de största tillverkarna [8]. Vid val av robot är de viktigaste parametrarna
antalet axlar som behövs, räckvidd samt vilket gripdon som krävs för den tilltänkta produkten [9].
En robot består av en arm och handled där ett verktyg monteras, armen består av
länkar och leder som används för att positionera verktyget och handleden används för att orientera verktyget.

Figur 9: Rendering av industrirobot, modell ABB IRB 4400.

4.2 Gripdon
Gripdon är verktyget som monteras på robotens handled och används för att
greppa och hantera objekt. Gripdon behöver vanligtvis vara specialdesignad på
grund av produktvariationer där storlek, vikt och former skiljer sig. De vanligaste
typer av gripdon som används inom industrin är mekaniska gripdon, vakuumgripdon och magnetiska gripdon [10]. Magnetiska och vakuumgripdon är de två
aktuella varianterna för detta ändamål, men på grund av att stål inte behöver vara
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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magnetisk kommer ett vakuumgripdon väljas. Paatz styrker också att det mest
lämpade gripdonet för plana och tunna produkter är vakuumgripdon [9].
4.2.1 Vakuumgripdon
Ett vakuumgripdon är ett verktyg till en robot som används mycket inom
automatiserad materialhantering. Gripdonet är särskilt bra vid produkter som
har plana ytor och då produktvariationen är stor. Vakuumgripdon använder
sugkoppar eller dylikt som möjliggör vakuum för att greppa produkter. Vakuum
skapas med hjälp av anslutna rör med undertryckanordningar för att lyfta
föremålet och för att lossa föremålet pumpas luft in [11].
Lyftkraft
För att beräkna lyftkraften som krävs av verktyget behöver först produktens
massa (m) beräknas enligt ekvation (3) där L är längden, B är bredden, H är höjden och ρ är densiteten [11]:

𝑚 =𝜌∗𝐿∗𝐵∗𝐻

(3)

För att beräkna lyftkraft när materialet förflyttas både vertikalt och horisontellt
används ekvation (4) där g är tyngdaccelerationen, a är lyftets acceleration, 𝜇 är
friktionskoefficienten mellan gripdon och plåt och S är säkerhetsfaktorn [12].

𝐹 =𝑚∗(

𝑔+𝑎
𝜇

)∗𝑆

(4)

4.3 Säkerhet
För att uppfylla de hälso- och säkerhetskrav som finns på maskiner och
maskinlinjer inom EU måste systemet eller produkten CE-märkas.
Det är främst tillverkarna som konstruerar och tillverkar maskiner eller delvis
fullbordade maskiner som ansvarar för att maskinerna överensstämmer med
kraven i maskinföreskrifterna, men det är förstås även viktigt att den som köper
in en maskin eller maskinlinje har den kunskap som behövs [13].
Olika typer av utrustning som finns för maskinsäkerhet inom robotceller är
säkerhets-PLC, staketsystem, säkerhetsgivare, brytare, lås, ljusskydd, nödstopp,
tryckknappar, manöverdon, klämlister och en rad tillbehör. [14]

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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5 Konceptgenerering
I detta kapitel presenteras de första framtagna koncepten som kommer vara
grunden till resultatet.
Efter diskussion med handledare identifierades fyra lösningsoberoende krav
eller önskemål som ansågs viktigast att innovera kring. Dessa är:
1.
2.
3.
4.

Vändningsförmåga
Automatiserad mottagare
Sorteringsfunktion
Förbättra materialtransport

Utifrån dessa krav och önskemål generades lösningar genom systematiska
metoder, som innefattar litteraturstudie och öppna sökningar av befintliga
system på marknaden. För kreativa metoder användes som nämnt i
metodkapitlet brainstorming för respektive krav/önskemål. Se Tabell 6–7.
Tabell 6: Lösningar för delfunktioner genom systematiska metoder.

Delfunktion

1

2

3

4

Automatiserad
mottagare

Bandtransportör

Robot

Hängande
robot

Vända plåten

Robot

Manuellt

Hängande
robot

Sortera
materialet

Robot

Manuellt

Pusher

Band i annan
riktning

Materialtranspo
rt

Bandtransportör

Rullband

Robotbana

Manuellt

Tabell 7: Lösningar för delfunktioner genom kreativa metoder.
Delfunktion

8

9

Automatiserad mottagare

Hissbord

Vända plåten

Tilt

Loop

Sortera materialet

Justerbara klaffar

Våg

Materialtransport

Lutande rulltransport

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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De mest lovande dellösningarna kombinerades slumpvis efter att lösningar som
inte är anpassade till systemet sållats bort. Exempelvis valdes AGV
(självkörande truck) bort för att den är anpassad för längre sträckor och
varierade arbetsuppgifter. Även loopvändning valdes bort på grund av storleken
på plåten. Dellösningarna sattes sedan samman till sju olika totalkoncept (se
Tabell 8) för att få med intressanta dellösningar på någon front. Det är viktigt
att bära med sig att kombinationerna kan komma att förändras senare i
projektet, och val av kombination inte är det viktigaste i detta stadie.
Dellösningar som inte tagits med kan även återkomma senare.
Tabell 8: Totalkoncept
Koncept

Mottagning

Sortering

Materialtransport

Vändning

1

Robot

Robot

Robotbana

Robot

2

Hissbord

Justerbara klaffar

Bandtransport

Tilt

3

Bandtransport

Pusher/sensor

Bandtransport

Robot

4

Bandtransport

Manuell

Rullbana

Manuell

5

Bandtransport

Våg

Palltransport

Tilt

6

Robot

Robot

Rullband

Robot

7

Rullbana

Häng Robot

Takbana

Häng Robot

Totalkoncepten modellerades upp i Solidworks och beskrivs nedan.
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5.1 Koncept 1

Figur 10: Layout Koncept 1.

Funktion
Koncept 1 (se Figur 10) bygger på att en robot matar ett transportband som
sitter i anslutning till avgradningsmaskinen. Materialet transporteras in och
genom maskinen. Roboten flyttas med hjälp av en robotåkbana till andra sidan
för att hämta materialet. Materialet vänds av roboten med hjälp av ett vändbord
där roboten lägger materialet och sedan orienterar sig för att greppa materialet
på andra sidan. Därefter tar roboten tillbaka materialet till matarsidan för att
mata plåten en andra gång. När plåten passerat maskinen den andra gången åker
roboten till andra sidan och lägger plåten på en separat pall.
Fördelar:
• Få komponenter
• Hel-automatiserat
• Kan hantera varierande plåtar
Nackdelar:
• Lång cykeltid / ineffektiv
• Behöver stängsel runt hela stationen vilket försvårar för operatör att
korrigera inställningar och kontrollera kvalitet
• Små plåtar kan bli svåra att vända
• Roboten behöver själv vända plåten, vilket tar tid

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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5.2 Koncept 2

Figur 11: Layout Koncept 2.

Funktion
Koncept 2 (se Figur 11) bygger på att en “pusher” puttar på material på ett
transportband som sitter i anslutning till avgradningsmaskinen. Ett lyftbord
används för att sänka/höja pallen så att “pushern” kan putta på nästa. Materialet
transporteras in och genom maskinen. Där justeras en “fällklaff” som fungerar
som ett stopp beroende på om materialet ska färdas tillbaka till inmatningssidan
eller om plåten är klar. Om det färdas tillbaka vänds materialet med ett
”tiltbord” innan den kommer tillbaka och matas på nytt. Om materialet är
färdigt lyfts fällklaffen och materialet far ut på en pall som kan sänkas för att
inte plåtar ska kollidera.
Fördelar:
• Kräver ingen robot
• Öppen design
• Mindre säkerhetsutrustning än med robot
• Hel-automatiserat
Nackdelar:
• Mycket programmering
• Många komponenter
• Vändbordet är en unik komponent
• Plåten kan skadas vid kollision med fällklaffen

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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5.3 Koncept 3

Figur 12: Layout Koncept 3.

Funktion
Koncept 3 (se Figur 12) bygger på att en robot matar material på ett
transportband som sitter i anslutning till avgradningsmaskinen. När materialet
slipats används en ”pusher” för att knuffa materialet till ett transportband som
tar tillbaka materialet till roboten. Roboten vänder materialet på ett vändbord
likt koncept 1 och matar materialet på nytt. Vid slipning av andra sidan gör
”pushern” ingenting och materialet transporters ut på en pall likt koncept 2.
Fördelar:
• Kan hantera varierande plåtar
• Hel-automatiserat
Nackdelar:
• Roboten behöver vända själv vilket tar extra tid
• Små plåtar kan bli svåra att vända

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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5.4 Koncept 4

Figur 13: Layout Koncept 4.

Funktion
Koncept 4 (se Figur 13) bygger på att en operatör applicerar material på ett
band intill avgradningsmaskinen. När materialet slipats transporteras materialet
tillbaka till operatören med ett odrivet rullband som lutar.
Fördelar:
• Standardkomponenter
• Liten investering
• Enkelt system
• Öppen design
Nackdelar:
• Manuell hantering, vilket ger en dyrare driftkostnad
• Beroende på lutning som behövs kan det bli oergonomiskt för
operatören

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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5.5 Koncept 5

Figur 14: Layout Koncept 5

Funktion
Koncept 5 (se Figur 14) bygger på att en robot matar avgradningsmaskinen. När
materialet slipats transporteras det till en pall på ett lyftbord som sänks
eftersom. När roboten matat alla plåtar byter pallarna plats med hjälp av en
pallbana. Roboten matar sedan alla plåtar för slipning av andra sidan.
Fördelar:
• Relativt enkelt system
• Hel-automatiserat
Nackdelar:
• Tar mycket plats
• Svårt att hämta, lämna pall med truck
• Behöver vändbord för att vända plåtar

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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5.6 Koncept 6

Figur 15: Layout Koncept 6

Funktion
Koncept 6 (se Figur 15) bygger på att två robotar används där ena matar samt
vänder plåten och den andra plockar materialet och lägger på ett transportband
som för materialet till matarroboten.
Fördelar:
• Enkel och smart systemlogik
• Hel-automatiserat
Negativt:
• Kräver programmering av två robotar
• Behöver en stor mängd säkerhetsutrustning
• Dyr investeringskostnad

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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5.7 Koncept 7

Figur 16: Layout Koncept 7

Funktion
Koncept 7 (se Figur 16) bygger på att två enklare robotar applicerade i en
”takbana” används där ena matar samt hämtar tillbaka plåt och den andra
plockar materialet och ger matarroboten materialet där plåten vänds.
Fördelar:
1. Sparar utrymme
2. Enklare robotar behövs
Nackdelar:
• Lång cykeltid / Ineffektivt

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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6 Konceptval
I detta kapitel väljs de mest intressant koncepten ut genom olika beslutsmatriser
för att vidareutvecklas.
Genom en elimineringsmatris (se Tabell 9) kontrollerades de sju olika koncepten att de möter kraven på systemet. Det visade sig att 2,3,4 och 6 klarar kraven,
dock med en notering på koncept 4 där ergonomin kan behöva förbättras. Koncept 1 kommer innebära en för långsam arbetskapacitet och samma gäller koncept 7. Koncept 5 elimineras på grund av att roboten inte kan vända plåten. Alla
koncept finns dock kvar och delar från alla kan kombineras senare till en optimal lösning.
Tabell 9: Elimineringsmatris för att kontrollera att koncepten klarar kraven.
Krav

Koncept
1

Koncept
2

Koncept
3

Koncept
4

Koncept
5

Koncept
6

Koncept
7

Kunna hantera minst 60
kg

G

G

G

G

G

G

G

Säkert system

G

G

G

G

G

G

G

Ergonomisk

G

G

G

?

G

G

G

Produkten får inte skadas

G

G

G

G

G

G

G

Kvalitetskontroll möjlig
under drift

G

G

G

G

G

G

G

Vändningsförmåga

G

G

G

G

U

G

G

Förbättra
materialtransport

G

G

G

G

G

G

G

Möjligt att köra manuellt

G

G

G

G

G

G

G

Öppen design

G

G

G

G

G

G

G

Öka effektiviteten

U

G

G

G

G

G

U

Hantera tunn plåt

G

G

G

G

G

G

G

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Godkänd

För att reducera koncepten ytterligare användes Pughs relativa beslutsmatris där
koncepten istället ställs mot önskemålen i kravspecifikationen (se Tabell 10–
12). Tre omgångar fullbordades. Den bästa lösningen i omgång 2 och 3 kommer
vidareutvecklas.
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Tabell 10: Omgång 1
Önskemål

Vikt

Koncept
2

Koncept
3

Koncept
4

Koncept
6

Lönsamt inom 5 år

4

R

?

?

?

Minimera totalytan

3

E

-

+

-

Minimera antalet detaljer

2

F

0

+

0

Kunna hantera plåtstorlek mellan 2x100x100mm 2x1000x2500mm

E

0

0

+

4

Lätthanterlig

4

R

-

+

-

Enkel att implementera

3

E

0

+

0

Sorteringsfunktion

3

N

0

0

0

Förmåga att korrigera

3

S

0

0

0

Automatiserad matning

3

0

-

0

Automatiserad mottagare

5

0

0

0

Livslängd på 15 år

2

0

0

0

Summa +

0

12

4

Summa -

7

3

7

Nettovärde

-7

9

-3

3

4

1

2

Nej

Nej

Ja

Nej

Rangordning
Vidareutveckling

Efter första omgången kombinerades alla eliminerade koncept för att skapa två
nya starka koncept för omgång 2 (se Figur 17–18).
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Koncept A

Figur 17: Layout Koncept A.

Funktion
Koncept A (se Figur 17) bygger på att en robot matar materialet medan ett
”tiltbord” vänder plåten för att effektivisera systemet och tillåta stor
plåtvariation. Ett transportband som kan drivas i två riktningar används på
mottagarsidan för att avgöra om plåten ska tillbaka eller om den är färdig och
ska ut på en pall.
Koncept B

Figur 18: Layout Koncept B.

Funktion
Koncept B (se Figur 18) bygger på att en robot matar materialet medan ett
rörligt bord i en pallbana transporterar tillbaka materialet till roboten.
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Tabell 11: Omgång 2
Önskemål

Vikt

Koncept
4

Koncept
A

Koncept
B

Lönsamt inom 5 år

4

R

?

?

Minimera totalytan

3

E

-

-

F

-

-

Minimera antalet detaljer

2

Kunna hantera plåtstorlek mellan 2x100x100mm
- 2x1000x2500mm

E

0

+

4

Lätthanterlig

4

R

-

-

Enkel att implementera

3

E

-

-

Sorteringsfunktion

3

N

+

+

Förmåga att korrigera

3

S

0

0

Automatiserad matning

3

+

+

Automatiserad mottagare

5

0

0

Livslängd på 15 år

2

0

0

6

6

12

12

-6

-2

1

2

2

Ja

Nej

Nej

Summa +
Summa Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

Koncept 4 är enligt beslutsmatriserna fortfarande det bästa konceptet och därför
gjordes omgång 3 enbart med Koncept A och B för att se vilket som är det näst
bästa konceptet.
Tabell 12: Omgång 3
Önskemål

Vikt

Koncept A

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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Lönsamt inom 5 år

4

R

?

Minimera totalytan

3

E

0

Minimera antalet detaljer

2

F

-

Kunna hantera plåtstorlek mellan 2x100x100mm - 2x1000x2500mm

4

E

0

Lätthanterlig

4

R

-

Enkel att implementera

3

E

0

Sorteringsfunktion

3

N

0

Förmåga att korrigera

3

S

0

Automatiserad matning

3

0

Automatiserad mottagare

5

0

Livslängd på 15 år

2

0

Summa +

0

Summa -

6

Nettovärde

-6

Rangordning

1

2

Vidareutveckling

Ja

Nej

Efter diskussion med handledare på företaget drogs slutsatsen att fortsätta med
koncept A samt 4. Valet att fortsätta med två koncept bygger på att ge företaget
möjlighet att själv välja om de vill ha en enklare lösning eller en mer avancerad
lösning. Underlaget är till för att ge flera möjligheter beroende på mängden jobb
som ska köras i avgradningssystemet. Vändbordet i koncept A kommer göra
programmeringen enklare, ställa mindre krav på robot, vara mer effektiv då
roboten hela tiden kan fokusera på att mata ny plåt. Koncept 4 var överlägset
bäst genom beslutsmatriserna vilket beror på flexibilitet, kostnadseffektivitet, få
komponenter samt tar mindre plats då säkerhetsutrustning inte behöver
införskaffas.
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7 Detaljkonstruktion
I detta kapitel presenteras de förbättringar som gjorts i utvecklingsarbetet.
Detaljförbättringar gjordes efter valet att gå vidare med koncept 4 och koncept
A. Dessutom vidtogs åtgärder efter resultatet från FMEA-analysen (se Bilaga
2–3).

7.1 Förbättringar Koncept 4
Förbättringar av koncept 4 listas nedan:
1. Drivna rullbanor valdes istället för att förbättra ergonomin för
operatören genom att både ingående och utgående material kommer på
samma nivåskillnad från marken. Med drivna rullbanor minskar även
risken att plåtar fastnar i hörnen.
2. Rullbanan gjordes längre samt att en 45 graders rullbana lades till för att
materialet ska komma hela vägen till operatören och tillåta operatören
att kunna stå på samma plats och minimera tidsspill när plåten behöver
hämtas.
3. Hjul på rullbanorna lades till för att möjliggöra flytt av systemet för att
större plåtbitar ska kunna köras manuellt.
4. Ett stopp implementeras på pallen för att säkerställa att detaljerna inte
kan utgöra någon skada.

7.2 Förbättringar Koncept A
Förbättringar av koncept A listas nedan:
1. Ett vändbord byttes mot en snurra som reducerar komplexiteten på
vändaren. Detta då antingen en speciallösning med vakuumkoppar eller
magnetisk funktion på vändbordet krävs. Med snurran kan endast en ”ficka”
anpassad för plåten göras och ingen annan funktion för att hålla kvar plåten
krävs.
2. Slutpallen togs bort och ansåg onödig och ett stopp lades till på sista
rullbanan för att underlätta positionering och orientering för roboten när den
ska lyfta materialet. Detta minimerar också risken för plåten att repas.
3. Byte av robot från ABB 4400 till ABB 4600 gjordes efter diskussion med
konsult. Anledning är att den senare betraktades som aningen billigare samt
har nog kapacitet för att hantera uppgiften. ABB 4400 är en äldre version
och mer robust vilket inte behövs med dessa produkter. [2]
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4. För att åtgärda risken att roboten tar fler än 1 plåt från stacken valdes en separator som kan hantera både magnetiska och icke-magnetiska material. En
separator säkerställer en delning mellan plåtarna.
5. För att säkerställa att rätt lyftkraft fås beräknades lyftkraft med säkerhetsfaktor för att garantera att roboten inte riskerar tappa plåten.
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8 Resultat
I resultatkapitlet beskrivs två slutkoncept med hjälp av layout-ritning,
funktionsbeskrivning och kostnads- och effektivitetskalkyler.
Efter konceptgenereringen och detaljkonstruktionsfasen blev resultatet två olika
slutkoncept.

8.1 Slutkoncept 1
Slutkoncept 1 (se Figur 19) vilket är en vidareutveckling av koncept 4 (se Figur
13) är en semi-automatiserad lösning där operatör krävs för matning av plåten.
Matning sker liknade dagens hantering, men med fördelen att plåten automatiskt
färdas tillbaka till matningssidan för att effektivisera och förenkla för operatör.
Hjul finns monterade på rullbanornas ben vilket gör lösningen flexibel och möjlig
att flytta på om manuell körning önskas. Detta vid exempelvis längre plåtar än 2
m, då systemet är anpassad för en plåtvariation mellan 100 x 100 mm och 1000
x 2000 mm (bredd x längd).

Figur 19: Bild av Slutkoncept 1

8.1.1 Materialtransport
Drivna rullbanor sköter materialtransporten för arbetsstationen. En 180- samt 90
graders rullbana används för att detaljerna ska kunna komma tillbaka till operatören. Med mått som presenteras i figur 22 kommer den största plåtdetaljen definierad i målspecifikationen klara svängen (se Figur 20).
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Figur 20: Plåt med bredden 1000 mm och längden 2000 mm som svänger 180 grader.

För att säkerställa att de minsta plåtdetaljerna från kravspecifikationen kan färdas
på banan och inte ramla mellan krävs att delningen mellan två rullar är maximalt
5 centimeter för att detaljen ska hålla kontakt med minst två rullar samtidigt (se
Figur 21). Detta kräver rulldiameter på maximalt 5 centimeter och då ligger rullarna precis intill varandra. För att lösa detta i kurvor kan rullarna behöva vara
konformade.

Figur 21: Ritning som visar maximal delningen mellan rullar.

8.1.2 Layout
Figur 22 visar hur arbetsstationens utformning ser ut, med den vänstra sidan öppen för att enkelt komma åt manöverpanelen.
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Figur 22: Layout Slutkoncept 1

8.1.3 Effektivitet
Beräkning gjordes för att ta reda på hur många plåtar med olika längder som
hinner gradas per drifttimme. Tre olika produkter gjordes det beräkningar på (se
Tabell 13). Maskinens bandlängd är 1,7 m och totallängden på rullbanan är 10,9
m och både maskinens band och rullbanan drivs i beräkningarna med
hastigheten 4 m/min.
Tabell 13: Produkternas mått.

Produkt

1

2

3

Plåtstorlek Längd (m)

0,1

0,882

2

Plåtstorlek bredd (m)

0,1

0,2

1

Värden vid beräkningar presenteras i Tabell 14 nedan.
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Tabell 14: Effektivitetsberäkning för att beräkna antalet plåtar som hinns med under en
drifttimme.

Arbetshastighet
(m/min)

Effektivitet en plåt åt gången

1. Matning ca. 2 sek/plåt

Produkt Produkt
1 (sek) 2 (sek)

Produkt 3
(sek)

2

2

2

2. Plåt genom Fladder

4

27

38,73

55,5

3. Plåt tillbaka till operatör

4

163,5

163,5

163,5

192,5

204,23

221

1,8

0,22

0,50

Plåtar per timme (1sida)

1363

239

109

Plåtar per timme (båda sidor)

682

119

55

Totaltid
Tid för Fladder att ge plats för nästa plåt

Produkt två motsvarar samma storlek som används i nulägesanalysen. Detta
innebär att på 2,27 drifttimmar bör 270 plåtar hinnas med vilket är en ökning
med 24 %. Detta när en plåt matas in åt gången och ställtiden anses som
samma.
8.1.4 Kostnad
När en plåt körs åt gången beräknas kostnad per plåt till 2,52 kr/plåt.
Payback-metoden
Efter mailkontakt med konsult inom automationsbranschen grovuppskattades
konceptet till 46 000 kr exklusive moms, frakt och emballage. Med frakt och
emballage uppskattas den totala investeringskostnaden för hårdvaran till 50 55 000 kr
Med driftkostnad per timme på 300 kr och årlig intäkt med 24% redovisas
packback-tiden i Tabell 15 räknat på investeringen 55 000 kr.
Tabell 15: Beräkning av Payback-tid.

Drifttimmar
(h/år)

Driftkostnad (kr/h)

Intäkt
(kr/år)

Payback-tiden (år)
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300

300

21 600

2,5 år

500

300

36 000

1,5 år

1000

300

72 000

0,8 år

2000

300

144 000

0,4 år

8.2 Slutkoncept 2
Slutkoncept 2 (se Figur 23) är en hel-automatiserad lösning där en robot med ett
vakuumverktyg styr materialhanteringen.

Figur 23: Bild över Slutkoncept 2

8.2.1 Robot
Tekniska data på robotmodellen ABB 4600 finns i Tabell 16 nedan.
Tabell 16: Robotens specifikationer.

Version

Räckvidd

Lastkapacitet

IRB 4600–60/2.05

2,05 m

60 kg
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Figur 24: Rendering av ABB 4600 med ett vakuumgripdon.

8.2.2 Gripdon
Baserat på värden i Tabell 17 beräknades den lyftkraft som krävs för gripdonet
med ekvation 3–4 (se Tabell 18). Värdena är baserade på Schmalz rekommendationer när plåten är ren [12].
Tabell 17: Värden för beräkning av lyftkraft.

ρ
μ
g
a
S

7900 kg/m3
0,5
9,82 m/s2
5 m/s2
2

Tabell 18: Lyftkraften som behövs vid olika plåtstorlekar.

Plåt (T x B x L)
0,003 x 1 x 2 m
0,0015 x 1 x 2 m
0,003 x 0,1 x 0,1 m
0,0015 x 0,1 x 0,1 m

Volym (m3)
0,006
0,003
0,00003
0,000015

Massa (kg)
47
24
0,24
0,12

Lyftkraft (N)
2810
1405
14
7
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Tabell 19: Vmeca:s G 200 Serie.

Från Tabell 19 ovan valdes ett vakuumgripdon med skumdyna från Vmeca som
klarar den erforderliga lyftkraften vid 60 % vakuum. Skumdynan möjliggör ett
säkert grepp och fungerar bra till en stor produktvariation. Systemet fungerar likt
sugkoppar fast där backventiler används för att täta och möjliggöra vakuum. För
att lossa produkten tillåts luft passera ut från ventilerna. Modellen är Vmeca Airtec G 200 x 1000 L8 ES type. [15]

Figur 25: Rendering av vakuumgripdon med modellen Vmeca Airtec G 200 x 1000 L8 ES
Type.

8.2.3 Plåtseparation
För att undvika risken att roboten lyfter två plåtar, används ”Air Knife Fanners”
som består av en magnet samt luftknivar som kan separera både magnetiska och
icke-magnetiska plåtar (se Figur 26) [16]. I systemet behöver separatorerna
kunna förflyttas för att hantera den plåtvariation som finns (se Figur 27).
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Figur 26: Plåtseparator med både magnet och luftknivar [16].

Figur 27: Illustration av separationsdelen i Slutkoncept 2.

8.2.4 Vändning
Vändningen av plåt sker med hjälp av en specialdesignad vändmaskin (se Figur
28). Vändmaskinen består av ”fickor” där plåten ska ligga för att vändas. I detta
fall är ”fickorna” 550 mm djup för att plåtens tyngdpunkt ska ligga innanför kanten, där resterande material tillåts vara utanför för att minimera storleken på maskinen. Detta baserat på maximala plåtbredden 1000 mm där tyngdpunkten anses
ligga i mitten. Längden på ”fickan” har valts till 1500 mm baserat på den maximala plåtlängden 2000 mm, där 500 mm tillåts vara utanför. Vändningen är motordriven och väntas rotera 45 grader innan ny plåt kan åka in i nästa ”ficka”.
Detta möjliggör att vändaren kan hantera två plåtar samtidigt. Det finns hål i
”fickan” för att göra plats för remmar som ska transportera detaljerna in i vändaren.
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Figur 28: Design av vändmaskinen.

8.2.5 Materialtransport
Materialtransporten består av odrivna rullbanor samt en specialanpassad rullbana
med integrerade remmar för att kunna driva detaljer åt två håll. Dels för att positionera, dels för att driva material in i vändaren (se Figur 29).

Figur 29: Design av specialanpassad transportör.

8.2.6 Layout
Figur 30 visar utformningen av Slutkoncept 2.
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Figur 30: Layout och ritning över Slutkoncept 2

8.2.7 Flöde
Första arbetsmomentet är att roboten plockar en plåt och matar den till avgradningsmaskinen (se Figur 31).

Figur 31: Inmatning

När detaljen slipats positioneras den med hjälp av en rullbana för att sedan färdas
in i vändmaskinen med hjälp av integrerade drivremmar som sitter mellan rullarna (se Figur 32).
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Figur 32: Steg innan vändning.

Plåten vänds sedan med hjälp av vändaren för att sedan transporteras ut på samma
sätt som när den åkte in i vändaren (se Figur 33).

Figur 33: Steg efter vändning.

Plåten transporteras tillbaka till matarsidan med hjälp av ett lutande rullband. För
att sedan plockas av roboten (se Figur 34). Plåten matas antingen på nytt eller
placeras på separat pall.
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Figur 34: Illustration av robot som placerar plåt på separat pall.

8.2.8 Effektivitet
Beräkning av effektivitet gjordes med samma indata som i slutkoncept 1. Produkterna och dess mått finns beskrivna i Tabell 13. Resultatet redovisas i Tabell
20 nedan.
Tabell 20: Beräkning av effektivitet vid matning av en plåt åt gången.

Arbetsmoment

1. Robot tar och matar plåt 3–5 sek
2. Plåt genom Fladder
4. Plåt in i vändare
5. Vändning 45 grader uppskattat till ca
3 sek
6. Plåt ut ur vändare
7. Plåt från bana 2 till 3
8. Plåt från bana 3 till pall
9. Mata eller lägga på pall ca 3–5 sek

Arbetshastighet
m/min

4
20

20
10
10

Totaltid (sek)

Tid till nästa arbetsuppgift för produkt 1,2,3
(sek)
1
3
27
3

2
3
38,73
2,814

3
3
55,5
1,65

3

3

3

4,2
0,6
15
3

3,828
5,292
15
3

1,5
12
15
3

58,8

74,664

94,65

Tid innan nästa produkt kan komma
Tid för Fladder att ge plats för nästa
produkt

6

18,6

42

1,8

13,2

30

Plåtar per timme (1sida)
Plåtar per timme (båda sidor)

621
311

181
91

83
42
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Systemet kan hantera 91 plåtar/h av produkt 2 som tidigare beräkningar gjorts
på. Detta innebär att på 2,27 drifttimmar bör 206 plåtar hinnas med vilket är en
minskning med ca. 4 % från dagens manuella hantering. Detta när en plåt matas
in åt gången och ställtiden anses som samma.
8.2.9 Kostnad
När en plåt körs åt gången beräknas kostnad per plåt till 3,30 kr/plåt.
Payback-metoden
Efter mailkontakt med ett företag och ett samtal med ytterligare ett företag inom
automationsbranschen beräknades ett uppskattat pris på lösningen av respektive
företag. Företag 1 gjorde en mycket grov uppskattning till 500 – 700 000 kr
inkl. programmering och installation. Företag 2 gjorde en mer detaljerad
uppskattning men fortfarande ospecifik då många detaljer fortfarande saknas i
lösningen. Företag 2 beräknade hårdvaran inkl. installation, programmering,
dokumentation, utbildning, CE-märkning med mera till 3 000 000 kr vilket är
en betydlig större summa.
Driftkostnaden uppskattas till samma som dagens lösning men utan
personalkostnaden som anses vara 300 kr/h inkl. avgifter. Ställtiden uppskattas
till samma som i nuläget, 12 min. Detta ger en årlig intäkt på 100 % av
årskostnaden i dag. Packback-tiden för respektive investeringskostnad från
företag 1 och företag 2 redovisas i Tabell 21 nedan.
Tabell 21: Packback-tid för Slutkoncept 2.

Drifttimmar
(h/år)

Driftkostnad
(kr/h)

Intäkt (kr/år)

Payback-tiden
vid investeringskostnad på
700 000 kr (år)

Payback-tiden
vid investeringskostnad på 3
000 000 kr (år)

300

0

90 000

7,8 år

33,3 år

500

0

150 000

4,7 år

20 år

1000

0

300 000

2,3 år

10 år

2000

0

600 000

1,2 år

5 år
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9 Diskussion
Eftersom arbetets huvudfokus varit att erbjuda grundläggande layout-förslag på
materialhanteringen runt avgradningsmaskinen, så har inte komponenterna i
systemet konstruerats på detaljnivå. Det hade även känts onödigt att göra då
projektet fortfarande är i tidigt stadie och drifttiden är väldigt låg. En
bedömning och val av säkerhetsutrustning och sensorer har även lämnats till
säljande företag som har mer kompetens inom området.
Förslagen som lagts fram skiljer sig enormt, vilket gör dem svåra att jämföra.
Huvudsakligen är Slutkoncept 1 betydligt simplare och ett billigare system
anpassat för situationen idag. Slutkoncept 2 är mer komplext och ligger längre
fram i tiden. Det är ett hel-automatiserat system som innebär att operatören kan
göra andra arbetsuppgifter under tiden, vilket är en fördel som inte bedömts i
resultatet. Anledningen varför det inte bedömts är för att det huvudsakligen
skulle gynna kostnadsberäkningen. Detta känns fel när det finns flera faktorer
som exempelvis kostnad för drift av robot och försäkringar som heller inte är
medräknade, då relevanta värden har varit svår att finna.
Val av robot kan också diskuteras då en 6-axlig robot möjligen är en överdrift.
En 3-axlig portalrobot hade också fungerat. Men efter samtal med konsult
visade det sig inte vara någon större prisskillnad mellan robotarna. Det gjorde
att valet av en 6-axlig robot behölls. Fördelar med 6-axliga robotar är att de är
lätta att flytta, flexibla med andra system samt skulle kunna vända detaljerna
själv som några av koncepten från konceptgenereringsfasen byggde på. En 6axlig robot och ett vändbord för att vända plåten är också en möjlig
vidareutveckling i framtiden för Slutkoncept 1.
Effektivitetsberäkningarna som gjorts innebär matning av en plåt åt gången
vilket ofta inte är fallet. Vid smalare arbetsstycken kan flera detaljer köras
samtidigt vilket skulle göra Slutkoncept 1 mer effektivt och lönsamt.
Vakuumgripdonet som används i Slutkoncept 2 har även den möjligheten.
Kostnad och lönsamhetsberäkningarna som gjorts är osäkra uppskattningar då
både investeringskostnader samt driftkostnader är osäkra. En noggrannare
beräkning hade dock varit svår att genomföra då det är många moment som
måste inkluderas för att få en heltäckande kalkylering.
Att plåtsepareraren ska kunna hantera både magnetiska och icke-magnetiska
material är enbart en säkerhetsåtgärd för att kunna hantera alla produkter. De
flesta plåtar anses dock vara magnetiska vilket skulle innebära att den
magnetiska funktionen hade varit fullt tillräcklig.
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Val av gripdon baserades på den stora plåtvariationen som systemet kräver. Att
plåtarna ofta har hål och olika mönster i sig har heller inte beaktats i arbetet.
Beroende av detta ansågs ett vakuumgripdon med skumdyna vara ett säkrare val
än med sugkoppar. Beräkning av lyftkraft har dock inte justerats av denna
ändring då lyftet anses identiskt.
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10 Slutsats
Syftet med projektet var att undersöka olika system på marknaden och skapa ett
framtida investeringsunderlag för materialhanteringen runt avgradningssystemet
Fladder med avseende på layout, arbetssätt och automatiseringsgrad. Målet var
att erbjuda minst ett förslag för att automatisera hanteringen av plåt i
produktionsprocessen inom avgradningssystemet Fladder.
Två förslag togs fram som underlag för framtida investeringar där det ena
konceptet (Slutkoncept 1) är delvis automatiserad och skulle kunna vara en
enkel och smart lösning för att förbättra dagens arbetssätt och effektivitet,
medan det andra (Slutkoncept 2) i stort sett är en hel-automatiserad lösning som
kan komma bli mer relevant i framtiden. Då en prisuppskattning fåtts från
externa tillverkare inom automation kan investeringskostnaderna vara ett bra
riktmärke för företaget i framtiden. Däremot bör den stora prisskillnaden från
leverantörerna i Slutkoncept 2 undersökas vidare. Båda lösningar bedöms
förbättra dagens hantering vilket borde betyda att målet uppnåtts.
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