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ABSTRACT 

 

Automated processes in the construction industry are made today by prefabricating the building 

items and then transport it to the building site. Instead of producing the building items and 

transport them to the building site there is an idea of bringing the automated process to the 

construction site is, as it would generate huge profits by reducing unnecessary resource waste. 

However, it is a difficult challenge to implement and therefore it has not got a big impact today.  

 

The standard method to build reinforcement cages today is a tiresome job for construction 

workers. The method to build this cages is by means of lashing reinforcements bar on sight or in 

be prefabricated in advance. To avoid this manual work on sight, an idea from the companies 

Skanska and Robotdalen is to build an automated facility that can perform this work. This idea 

based on today's technology can be a way to automate a process at the construction site. 

 

The objective of this facility is to enable this station to be able to be mounted and transportable. 

This work is based on investigating via a pre-study, how it would be possible to product realize 

this concept of mountable automation station for reinforcement cages. The problem that arises is 

that an automation station requires repeatable accuracy and very fine accuracy. That is, the 

automation system used to drive the station can find itself back to exactly the same position 

repeatedly. This places enormous demands on the design that it has to be extremely rigid in order 

not to be deformed. 

 

A smaller prototype of this automated station has shown that the concept works. This work is 

based on continuing the concept of this project and examining how a full-scale prototype of the 

construction can look as well as concepts for manufacturing and find solutions for possible 

design problems. 

 

To study this, the strategy for research been to carry out a case study for the development of this 

construction. The study has followed a product development model similar to the waterfall 

method. This means that the work has followed a step by step plan. Many steps and concepts 

along the way have been evaluated with interviews and with many experienced designers in the 

industry. Many design areas have been very special and specific, which means it has been 

difficult to find general data in those areas. This means that a lot of the conclusions have to been 

put together from the experienced interviewees. 

 

The end result of this work is a product realized model of the automation station. The model is 

in the form of a gantry. The gantry can be assembled into removable beams that can be placed in 

a 40 foot container. 

 

The conclusion of this work is that, although the concept of the design has been discussed with 

several parties there still remains some practical testing. The unevenness system for recurring 

accuracy remains to be seen if it works. The calculations that are made should also be double-

check aw well complete with calculations that may not be done in this work but are required to 

realize the concept. Even though there needs some testing, the concept is still considered feasible. 

This means that it could be a possible application to automate an on-site construction process. 
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SAMMANFATTNING 

 

Automatiserade processer inom bygg industrin görs idag via att prefabricera byggämnena och 

skickas till byggplatsen i efterhand. Tanken om att föra den automatiska processen till 

byggarbetsplatsen finns då det skulle ge stor vinning genom att minska onödigt resurs slöseri. 

Dock är det en svår utmaning att genomföra och därför har det inte fått stort genomslag i 

dagsläget. 

 

Den standardiserade metoden för att bygga armeringskorgar idag är ett slitsamt arbete för bygg 

arbetare. Metoden går idag ut på att naja ihop korgar med hjälp av ett najverktyg eller förhand. 

För att undvika detta manuella arbete finns en idé från Skanska och Robotdalen att bygga en 

automatiserad anläggning som kan utföra detta arbete. Denna idé baserad på dagens teknik kan 

vara ett sätt automatisera en process på byggplatsen.  

 

Projektmålet med denna anläggning är att kunna göra denna anläggning monterbar och fraktbar. 

Detta arbete bygger på att undersöka via en förstudie hur det skulle gå att göra för att 

produktrealisera detta koncept av monteringsbara automationsstation för armeringkorgar. 

Problemet som uppstår är att en automations stations kräver repeterbar noggrannhet. Det vill säga 

att automationssystemet som används för att driva stationen kan hitta tillbaka till exakt samma 

plats som ursprungsläget. Detta ställer ett enormt stort krav på konstruktionen att den måste vara 

enormt styv för att klara att inte deformeras. 

 

En mindre prototyp på denna konstruktion har visat att konceptet fungerar. Det här arbetet bygge 

på att ta vidare det konceptet i detta projekt och undersöka hur en fullskalig prototyp av 

konstruktion kan se ut samt koncept för tillverkning samt lösningar för eventuella konstruktions 

problem. 

 

För att studera detta har undersökningen har strategin för forskningen varit att utföra en fallstudie 

för utvecklandet av denna konstruktion. Studien har följt en produktutvecklingsmodell som 

liknar vattenfallsmetoden. Detta innebär att arbetet har följt en steg för steg plan. Många steg och 

koncept på vägen har utvärderats med intervjuer med många erfarna konstruktörer inom 

branschen. Många konstruktionsområden har varit väldigt specialiserade vilket innebär att det 

har varit svårt att hitta generell information inom området utan mycket har gått ifrån erfarenhet 

från de intervjuade. 

  

Slutresultatet av detta arbete är en produktrealiserad modell av automationsstationen. Modellen 

är i form av en gantry. Gantry:n kan monteras ihop i löstagbara balkar som kan läggas i en 40 

fots-container.  

 

Slutsatsen av detta arbete är att även om koncepten för konstruktionsdelarna har diskuterats med 

flera parter består en del att testa. Systemet för att ta upp ojämnheter för att få till repeterbar 

noggrannhet återstår att se om det fungerar. Det bör även dubbelkollas beräkningar samt 

komplettera de beräkningar som fattas. Utöver det som ska testas ses ändå konceptet ut att vara 

genomförbart. Detta innebär att det kan vara ett en möjlig applikation att automatisera en 

byggprocess på plats.  
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FÖRORD 
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Ordlista och förkortningar: 

 

Naja:    Knyta ihop knutpunkter av armeringsjärn med ståltråd. 

 

CAD:    Computer Aided Design. 

 

E-modul:    Elasticitets modul. 

 

Rational:    Engelskt uttryck för ”logiskt grundat” och ”förståndsmässig”,  

Rational  –  Används för att beskriva underlag för beslut. 

 

Löphjul:   Rulle som löper ovanpå en räls. 

 

Kamrulle:    Lager rullar som används för åkbanor. 

 

Ställskruv:    Justerbarskruv som visar en skala för hur mycket skruven dras åt. 

 

Gantry:    Variant av kranbalkssystem. 

 

Totalstation:    Även benämnt teodolit eller tracker, Ett elektroniskt mätinstrument 

 för läng och avstånd. 

 

Fläns:    Tunn skiva som löper längs med eller runt en detalj. Används ofta   

 som fästytor vid fogar. 

 

Plana:    Bearbeta en yta på en detalj så att den blir plan. T.ex genom att  

 använda ett fräsverktyg.  

 

Lastbehållare: Exempelvis en 40-fots container. 
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1. RAPPORTENS DISSOPSITION 

 

Detta kapitel visar hur rapportens struktur är uppdelad över projektet och kort sammanfattar 

varje kapitels innehåll. Se tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1 - Rapportens disposition 

Kapitel Innehåll 

 

Kapitel 2 Inledning Detta kapitel beskriver projektets 

bakgrund samt tar upp fokusområde för 

problem, mål och syfte med arbetet. 

Kapitel 3 Ansats och metod Kapitlet beskriver metodiken för hur 

arbetet har utförts för att genomföra 

projektet. 

Kapitel 4 Teoretisk referensram Avsnittet tar upp den teorin som är 

kopplat till projektet och som slutligen 

ligger till stor grund för arbetet.  

Kapitel 5 Tillämpad lösningsmetodik Beskriver hur metodiken tillämpades i 

praktiken. 

Kapitel 6 Resultat Redovisar resultatet för arbetet. 

Kapitel 7 Analys Berör analys av resultatet och hur 

arbetsmetoden påverkade resultatet samt 

hur väl resultatet kopplar till 

forskningsfrågorna som ställdes i början. 

Kapitel 8 Slutsats och rekommendationer Presenterar en slutsats för resultatet och 

arbetet i sin helhet. Tar även upp vidare 

rekommendationer för arbetets. 

Kapitel 9 Källförteckning Källor och uppgifter som har använts för 

projektet. 

Kapitel 10 Bilagor Tillkommande bilagor som en stor del av 

arbetet bygger på. 
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2. INLEDNING 

 

Detta kapitel beskriver projektets bakgrund samt riktlinjer för projektet. Det presenteras även 

vilka problem som ska fokuseras på i det här arbetet, Vilka frågeställningar som är intressanta 

för projektet samt syfte och målsättning med detta arbete. 

 

2.1. Bakgrund 

 

Inom byggbranschen idag produceras många konstruktioner på plats och görs ofta med ett 

manuellt arbete. Exempelvis stora segment till större byggnader. Alternativt till detta går det att 

producera dessa byggsegment i en fabrik på ett automatiserat sätt och sedan skicka iväg 

byggämnena till byggplatsen för att sedan placeras i sitt sammanhang i bygget. Det senare 

alternativet kallas för att prefabricera. Prefabrikat har en vinning i att det kan produceras med 

autonoma system och på så sätt går att producera i ett snabbare tempo som ej heller kräver hårt 

manuellt arbete. Dock medför denna metod stora logistiska problem och kostnader för 

byggprocessen. Exempel på problem kan vara väntetider, ej flexibelt till bygget och väldigt 

resurskrävande för byggprojektet att transportera (Rauch, Dominik, & Dallasega, 2015). 

 

Detta gör att enda alternativet i många fall att bygga byggnadssegment är på plats vid bygget. 

Det finns tankar och koncept av att använda sig av autonoma produktionssystem vid 

arbetsplatsen vilket skulle minska många av de logistiska problem som tillkommer vid 

prefabrikat men ett sådant produktionssystem skulle innebära att det skulle behöva vara 

transporterbart och kunna förflytta sig från arbetsplats till arbetsplats. Med andra ord innebär det 

att förflytta fabriken till arbetsplatsen där det som produceras används direkt. Detta finns det 

koncept för men då dessa koncept innebär en svår teknisk utmaning har det inte ansetts tillräckligt 

ekonomiskt hållbart att genomföra en satsning på utveckling för ett autonomt produktionssystem 

som befinner sig på plats vid byggarbetsplatsen som har fått genomslag ännu. Det har med andra 

ord inte tillkommit ett koncept för en viss applikation som anses lämplig med dagens teknik ännu 

(Rauch, Dominik, & Dallasega, 2015). Detta beskrivs närmare i kapitel: 4.2.4 Mobile Factory. 

 

Armerade betongkonstruktioner är idag ett av världens mest använda konstruktionsmaterial. Det 

används vid bygge av bostäder, broar, tunnlar vägar med mera. Dessa betongkonstruktioner görs 

i segment där det byggs en armeringskorg först och sedan gjutas betongen kring 

armeringskorgen. Denna grund av att bygga stora armeringskorgar är idag till stor del ett 

manuellt arbete som antingen kan göras på plats eller vara prefabricerade (Svenska Betong, 

2017) (Robotdalen, 2017). 

 

Skanska är ett bygg och anläggningsföretag som arbetar med samhällsutveckling. De jobbar 

således i stor utsträckning med armerade betongkonstruktioner och har för avsikt att automatisera 

processen att bygga armeringskorgar som ligger i grund till betongkonstruktionerna. De har då 

för att avsikt att göra detta vid arbetsplatsen och und1vika användning sig av prefabricerade 

metoder som redan är automatiserade till viss mån. Genom att automatisera processen av 

armeringskorgsbygge vid arbetsplatsen avser Skanska att minska byggtiden av 

betongkonstruktioner samt att underlätta tunga montagearbeten och på sådant sätt förbättra 

arbetsmiljön och öka säkerheten på arbetsplatsen. De kommer även att slippa det enorma 

resurskrävandet från logistiken som prefabrikat kräver. Tanken med att automatisera korgbygget 

innebär att använda sig av industrirobotar som sätter ihop korgen istället för människor. Dock 

finns det inga industrirobotar som har tillräckligt lång räckvidd för att bygga en stor 

armeringskorg och därmed är tanken att en åkbanekonstruktion ska hjälpa robotarna att förflytta 

sig så att de når till alla nödvändiga positioner. Att automatisera processen för att bygga dessa 
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korgar innebär således att bygga en station som med hjälp av industrirobotar fäster armeringsjärn 

mot varandra och najar ihop dem (Skanska, 2017). 

 

Robotdalen är ett företag som arbetar med nyutvecklande lösningar inom automation. De har 

inom detta projekt visat en konceptuell tanke på hur denna automatiserade process av att bygga 

armeringskorgar kan fungera genom att använda sig av ett ramverk som förflyttar robotarna och 

bygger ihop korgen. Detta ramverk fungerar som en automatiserad station för armeringsbygget. 

Nedanstående figurer illustrerar hur konceptet för hur denna automationsstation kan tänkas 

fungera på en konceptuell nivå. Det vill säga att figurerna bara visar en tanke över 

automationsprocessen men inget som är slutgiltigt för hur det praktiskt ska fungera.  

 

 
Figur 1. Koncept för automationsstation 

Figur 1 ovan illustrerar det övergripande konceptet. Ramen som består av de blåa detaljerna på 

bilden är det som utgör den större delen av stationen. I ramen hänger 3 industrirobotar, ramen 

skapar rörligheten för robotarna så de kan positionera sig inom ramen. Vid sidan är tanken att 

armeringsjärnen ska matas in. Där ifrån är den konceptuella tanken att roboten ska hämta 

armeringsjärnen och sedan placera dem innanför ramen som är själva arbetsytan. 

  

 
Figur 2. Bygge av armeringskorg 
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Figur 2 visar hur robotarna har börjat bygga vidare på armeringskorgen som visas i mitten av 

stationen.  

 
Figur 3. Färdigställd armeringskorg som lyfts iväg av lyftkran 

Figur 3 visar ett slutskede då robotarna har byggt klart en armeringskorg. Då måste 

armeringskorgen lyftas iväg och ge plats för att skapa en ny. Figur 3 visar hur armeringskorgen 

lyfts iväg med hjälp av en kran i detta fall. Detta koncept har robotdalen även visat går att göra i 

liten i skala genom att bygga en nerskalad modell (Robotdalen, 2017).  

 

Trots att det går att göra en i en liten skala återstår det att se om det går att göra i en fullskala 

som klarar att bygga stora armeringskorgar. Figurerna visar konceptet i tänkt fullskala, i detta 

fall: 20 m x 12 m x 8 m (längd, bredd, höjd). Hur denna station ska arbeta under arbetsgång är 

rätt så tydlig. Dock återfinns frågan hur den ska förflytta sig från arbetsplats till arbetsplats som 

är nödvändig för detta koncept.  

 

Detta arbete är en del av detta projekt och grundar sig i att göra en förstudie för att undersöka 

möjligheterna att produktrealisera det ovanstående konceptet och studerar hur skulle en sådan 

här konstruktion se ut i fullskala samt vara transporterbar. Denna autonoma station faller in i 

kategorin för transporterbart autonomt produktionssystem som nämndes i början. De har som 

nämnt i början ansetts som en för stor teknisk satsning för att genomföra och få ekonomisk 

avkastning tillbaka. Dock med detta koncept och med denna applikation så tros det vara möjligt 

att genomföra samt att det skulle ge en stor vinst tillbaka rent tidsmässigt, ekonomiskt och 

arbetsbelastningsmässigt om det går att realisera. Genom att undersöka hur en sådan här station 

kan se ut kan det grunda sig i om det är ekonomiskt värt att genomföra detta arbete och på så sätt 

vara ett steg att påbörja autonom produktion på byggarbetsplatsen.  

 

Dock är detta ett utvecklingsprojekt med få gränsvärden som låser projektet vilket resulterar i 

väldigt många variabler som kan variera i arbetet. Riktvärdena är i princip att undersöka hur 

denna station kan befinna sig vid rätt plats vid rätt tidpunkt och fungera på exakt samma sätt 

varje gång den används samt vara rimligt realistisk att realisera.  
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Att inte ha några fasta gränsvärden kan ha en fördel då premissen för arbetet inte ska låser sig 

vid några fasta ramar vid utvecklingen utan det uppmuntras att studerar alla lösningar som är 

rimliga. Dock är nyckelorden här lösningar som är rimliga och det måste finnas en gemensam 

konsensus för rimligt realistiskt. Att undersöka alla typer av lösningar kan även vara enormt 

tidskrävande och det är svårt att sätta en gräns för rimligt realistiskt. Detta arbete har då valt att 

låsa vissa variabler för att inte dra ut på tiden som inom projektgruppen diskuterats för att falla 

in som då rimligt realistiska.  

 

En av dessa variabler är transportbarheten. Då inga fasta resursbegränsningar är satta angående 

transport är antalet lösningar i princip oändliga. För att hantera detta kommer arbetet låsa sig till 

att använda sig av standardiserad lastbehållare. Om stationen kan förflyttas från en plats i en 

standardiserad lastbehållare kommer det fylla kravet att anses som rimligt realistiskt och 

praktiskt att transportera. Även om det inte ger ett tidsspann eller vilka resurser som krävs för att 

flytta en lastbehållare, är det förstått att det kommer gå att förflytta den. Det kommer även att gå 

inom ett tidsspann som anses rimligt.  

 

För denna rapport kommer begreppet standardiserad transportlösning användas. Detta är inget 

vedertaget begrepp. Det kommer dock användas i denna rapport som ett sorts samlingsbegrepp 

för transportlösningar. Begreppet kommer innebära att det följer riktlinjerna för en vanlig 

transport och ingen transportdispens dyker upp. Det menas att det följer den svenska 

myndigheten transportstyrlens föreskrifter att lasta lagligt. Det innebär att även att ingen 

transportdispens ska behöva ansökas ifrån trafikverket för att utföra en transport. Det innebär 

även att det ska gå att lasta via lastbil, båt eller tåg. Genom att använda begreppet standardiserad 

transportlösning är ett sätt att förtydliga resonemanget rimligt sätt att transportera. I och med att 

om det faller inom lagsystemet, inget speciellt fordon eller intyg måste användas eller sökas för 

att transportera så ses det som ett rimligt sätt att utföra en transport. Exempel då på en 

standardiserad transportlösning är då standardiserade lastbehållare. Ett annat ord för 

standardiserade lastbehållare är ISO-containrar.  

 

Exempel på att transportera något som inte går att transportera innanför begreppet standardiserad 

transportlösning är de största armeringskorgarna som har dimensionerna 12 x 8 x 4 m (Längd, 

Bredd, Höjd). Detta går emot transportstyrelsens föreskrifter transport då de menar på att 

maxbredd för last är 2,6 meter (Transportstyrelsen, 2018) 

 

Då de största armeringskorgarna ej heller får plats i en de största ISO-containrarna och stationen 

i sig kräver en större storlek en armeringskorgarna leder det till att stationen i sin helhet ej 

kommer få plats i en ISO-container. Detta leder slutsatsen att stationen måste vara monteringsbar 

för att kunna få plats i en ISO-Container. På så viss påverkar standardiserad lastbehållare 

begreppet för transporterbar till att stationen istället ska vara monteringsbar och kunna få plats i 

en lastbehållare. Monteringsbar och få plats i en lastbehållare kommer alltså vara det som 

används som riktvärden för stationen.  

 

I och med att detta arbete grundar sig i att göra en förstudie för att produktrealisera en station 

som faller in i kategorin för mobil fabrik som jobbar för byggbranschen kan det vara intressant 

att använda arbetet som en fallstudie för att se hur en transporterbar station kan se ut. På det sättet 

kan det även vara intressant att se hur stationen kan användas för fler applikationer än bara 

armeringskorgar. Det har tidigare ansetts som det inte finns en ekonomisk vinning med att 

använda automatisk produktion på plats med de koncept som har utvecklats tidigare. Dock med 

denna applikation och detta koncept finns den chans för en stor vinning om detta koncept skulle 

vara praktiskt genomförbart. Det finns då en stor drivkraft att satsa på detta koncept. 
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Sammanfattningsvis är bakgrunden till detta arbete att det är en del av ett helhetsprojekt att 

utveckla en automationsstation för armeringskorgar. Denna armeringsstation har ett identifierat 

behov av att befinna sig vid byggarbetsplatsen och således ska stationen förflytta sig från 

arbetsplats till arbetsplats. Metoden att förflytta har valts att utnyttja standardiserade 

lastbehållare. Då stationen i sig påvisat sig vara större än behållaren för transportlösningen leder 

det till att stationen måste vara monteringsbar. Det har gjorts koncept och modeller på denna 

station och detta arbete är till för att gå vidare med koncepten och produktrealisera det för att 

studera hur en sådan här station kan se ut i fullskala.  

 

I och med att det finns ett intresse inom byggbranschen för autonoma produktssystem som kan 

förflytta sig mellan platser på ett praktiskt sätt kan detta arbete studeras från ett mer generellt 

perspektiv. Detta innebär att om det är möjligt att utveckla en sådan här station för armeringsjärn 

kanske det är möjligt att använda den till fler områden än bara just att bygga armeringsjärn. Att 

produktrealisera denna station agerar därmed lämpligt som en fallstudie för att studera hur ett 

autonomt transporterbart produktionssystem kan se ut.  

 

2.2. Problemformulering 

 

Den tekniska konstruktionen som studien kommer utgå ifrån kommer bestå av flera olika 

konstruktionsområden och delsystem som var för sig innebär olika utmaningar att lösa. Nedan 

här beskrivs de övergripande stora problemen med att bygga en sådan här konstruktion. Då 

detta redan har visat att det i grova drag redan går att genomföra i mindre skala i praktiken är 

den stora skillnaden i detta arbete själva storleken. Genom att skala upp stationen följer en del 

problem, exempelvis nämnt ovan är att det blir mer resurskrävande att transportera stationen. 

Väldigt förenklat sagt då är problemet för denna station att den är så väldigt stor. 

 

För att bygga en sådan här station krävs en väldigt fin precision för robotarna som utför den 

automatiska processen. Detta är för att robotarnas uppgift är att lokalisera en najningspunkt och 

knyta ihop den samt att lyfta och bära ett armeringsjärn på plats. Detta är möjligt genom ett 

kalibreringssystem som fungerar som så att en kalibrering sker först för att skapa en 

tredimensionell världsbild för robotarna. Denna kalibrering genomförs genom att en robot rör 

sig igenom hela arbetsmiljön samtidigt som en totalstation följer robotens position och sedan för 

in positionerna i ett digitalt system.  

 

När kalibreringen är genomförd har robotarna tolkat hela arbetsmiljön och utrymmet som de 

jobbar efter, de är med andra ord redo att börja bygga en armeringskorg. Det är därför en viktig 

egenskap av denna automationsstation att under processen som korgen byggs att denna station 

inte ändrar på sig förens en ny kalibrering har gjorts eftersom robotarna jobbar efter den 

världsbild som de har skapat under kalibreringsprocessen. Detta innebär att automationsstationen 

måste vara tillräckligt styv för att inte deformeras under arbetsgången eller sitta ihop så pass bra 

att ingen vitalkomponent har rört på sig. Att skapa denna noggrannhet ställer även krav på 

drivsystemet och styrsystemet för konstruktionen så att robotarna kan hitta till de kalibrerade 

positionerna. Ett annat sätt att beskriva detta på är genom repeterbar noggrannhet. Det betyder 

att samma moment ska kunna repeteras om och om igen på exakt samma sätt. Med andra ord 

innebär det att roboten ska kunna hitta tillbaka till samma position flera gånger. Hur nära samma 

punkt och hur noggrant roboten måste återkomma till samma punkt är svårt att säga exakt men 

de finns visa normvärden för detta (Robotdalen, 2017). För normvärden se kapitel 5 tillämpad 

lösnings metodik avsnitt 5.4.1 Val av kranbalkssystem. 

 



19  

Det som gör det svårt att säga exakt med vilken noggrannhet stationen måste arbete på är för att 

det beror på väldigt många olika faktorer. Dels beror det verktyget som najar ihop, Hur 

armeringsjärnen knytpunkter för najning ligger an mot varandra, Vilken robot det är som används 

etc.  

 

För att hantera detta introduceras begreppet ”effektivt använda robotarna”. Att effektivt använda 

robotarna betyder det att robotarna användas för att lokalisera och hitta najningspunkter och najar 

ihop knytpunkterna för armeringsjärnen. Det vill säga att det användas med rätt avsikt. Det 

innebär att stationen inte bara ger möjligheten för att transportera robotarna men robotarna kan 

även användas för avsiktlig arbetsuppgift, att naja ihop robotarna.  

 

Nämnt i det föregående avsnitt är den bestämmande faktorn för hur stor stationen behöver vara 

storleken på armeringskorgar. Detta medför ett problem och det är att ju större en konstruktion 

är desto svårare är det att jobba med noggrannhet och precision. Detta är i och med att större 

detaljer innebär större deformation och så sätt svårare att kontrollera mer noggrant. Detta grundar 

sig i klassisk hållfasthet.  

 

För att skapa det utrymme som armeringskorgarna kommer den slutgiltiga stationen även bli för 

stor att få plats i ett stycke i en fraktcontainer och därför måste det även vara möjligt att göra 

stationen monteringsbar så det går att plocka isär stationen och sätta ihop den igen. Att den måste 

få plats i en fraktcontainer var givet för att hantera som transportmedel och kunna förflytta 

stationen från plats till plats. Detta gör att stationen får två läge. Ett transportläge och ett 

arbetsläge. I transportläget ska stationen få plats i en fraktcontainer och i arbetsläget ska stationen 

medge tillräckligt med utrymme för att bygga de flesta typer av armeringskorgar samt att ge 

utrymme för robotar att arbeta på. 

 

Att stationen ska vara monteringsbar går att diskutera i och med att i stort sett alla konstruktioner 

går att plocka isär i mindre bitar. Med det sagt går det att resonera att alla konstruktioner är 

monteringsbara. Då begreppet monteringsbar innefattar hur enkel en konstruktion är att montera 

handlar monteringsbarhet om ergonomi och resurser. Det vill säga vad som behövs för att 

montera den slutgiltiga sammanställningen och hur lång tid det får ta. I detta fall är tidsfaktorn 

resonerad att det får ta tre dagar att montera ihop denna konstruktion. Detta är enligt projekt 

anvisningar se kapitel 2.4. 

  

Det som spelar roll i detta sammanhang är då hur lång tid det går att sätta ihop detaljerna för 

sammanställningen samt hur enkelt det är. Med hur enkelt eller svårt de tar att plocka sätta ihop 

en sammanställning beror på hur väll delarna spelar och passar mot varandra samt hur mycket 

verktyg som behövs. Hur enkelt parterna passas in mot varandra gynnas av att toleranser är grova 

och att det är stort spel mellan detaljerna.  

 

Dessa två lägen kräver då egenskaper av denna automationsstation skär mot varandra. Att det 

ska skapas en väldigt fin precision som ej förändras under användning. Men det ska göras med 

av en väldigt stor konstruktion som är monterbar som kräver då väldigt grova toleranser.  

 

Denna station ska även finna en lösning som är rimlig att realisera. För detta arbete kommer 

rimliga att realisera innebära att den ska gå att konstruera med tillverkningsmetoder som är redan 

beprövade och har använts förut. Därmed ska samtliga lösningar för detta arbete kunna 

genomföras från en redan etablerad tillverkningsmetod.  
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Sammanfattat är problemet som ska undersöks i detta arbete är om det går att tillverka en så stor 

automationsstation som är monteringsbar med standardiserade tillverkningsmetoder idag som 

medger en effektiv användning av robotarna.  

 

Ett annat sätt att uttrycka problemet är med frågan: Går det verkligen att bygga en station som 

medger repeterbar noggrannhet och tillräckligt fin precisionen för effektivt användande av 

industrirobotar trots storleken och monteringsmomenten? 

 

2.3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka möjligheten att konstruera en fullständig 

automationsstation som är monteringsbar och visa att det teoretiskt går. Det innebär att komma 

så nära som möjligt en fullständigt teoretiskt produktrealiserad konstruktion. Konceptet som har 

valts att utgå ifrån kommer agera som fallstudie för att studera hur en sådan här konstruktion kan 

se ut.  

 

Konceptet för denna automationsstationen ska ersätta det manuella byggarbetet som krävs för att 

sätta ihop och naja ihop en armeringskorg på byggarbetsplatsen. Detta är för att få ett snabbare 

och mindre resurskrävande arbetssätt som ger lika mycket eller högre kvalité än dagens 

arbetssätt. 

 

En viktig aspekt i denna studie är att undersöka hur en sådan station ser ut i praktiken. Att 

undersöka detta innebär då om det går att tillverka denna station i full skala som kan bygga alla 

typer av armeringskorgar. Nämnt i föregående kapitel är den bestämmelse som avgör om det 

realistiskt att tillverka är om det går att använda sig av en tillverkningsmetod som redan har 

använts. Det vill säga att det avgränsar sig ifrån att behöva använda tillverkningsmetoder som ej 

har använts förut.  

 

Projektet handlar till stor del om det är möjligt att tillverka en sådan här konstruktion med de 

förutsättningar som har angivits och vad det skulle innebära. Fokus är alltså på om det går att 

automatisera processen, går det att effektivt använda robotarna i arbetsläget, går det att montera 

stationen, går den att i nermonterat läge få plats i en fraktcontainer? 

 

Då arbetet agerar som en fallstudie för att studera transporterbara automationsstationer på en 

generell nivå dyker följande frågeställning upp: 

 

F1.  Hur ser en automationsstation ut som kan transporteras med en standardiserade 

lastbehållare och effektivt använder de kraftigaste industrirobotarna samt 

framställer produkter som är för stora för kraven av en standardiserad 

transportlösning.  

 

Att frågeställningen använder sig av uttrycket de kraftigaste industrirobotarna är för  att täcka så 

många användnings områden som möjligt och förarbetet för projektet har lett till att en av 

hypoteserna innan är att just denna station kommer behöva använda sig av de kraftigaste 

industrirobotarna som går att få tag på.  
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2.4. Projektets riktlinjer 

 

Det här arbetet är en del av ett större projekt för hela utvecklingen av denna automationsstation. 

Inom projektet arbetar Skanska, Robotdalen, ABB med flera för att få ihop denna station. Inom 

arbetet har det tillkommit riktlinjer att förhålla sig till.  

 

1. Undersöka möjligheterna att bygga en automationsstation som ger möjlighet att bygga en 

armeringskorg samt utrymme för industrirobotar att röra sig i. 

2. Automationsstationen ska vara möjlig att monteras ihop och isär. 

3. Automationsstationen ska vara möjlig att monteras ihop på 3 dagar. 

4. Automationsstationen ska kunna väl nermonterad få plats i en standardiserad 

lastbehållare. 

5. Automationsstationen ska kunna monteras på en färdig betongplatta i en tälthall. 

6. Undersöka möjligheterna att tillverka automationsstationen. 

 

Dessa riktlinjer sätter krav på förstudien men är inte helt nödvändiga för att svara på 

forskningsfrågan. Exempelvis att montera stationen på en betongplatta i en tälthall. Dock är det 

en riktlinje för studien och kommer agera som krav för arbetet.  

 

2.5. Avgränsningar 

 

Detta arbete har genomförts som ett examensarbete i kursen examensarbete produktutveckling 

KPP502, Följande avgränsningar har gjorts för att genomföra detta projekt: 

 

Början av ett projekt och det inte behövs några avgränsningar utan det uppmuntrades att arbeta 

med fria tyglar. Detta skulle innebära ett enormt tidskrävande arbete och för att göra det mer 

hanterbart har följande avgränsningar sats:  

 

 Det här projektet är i samråd med många företagspartner. Bland annat är en 

företagspartner ABB. ABB förser automationsstationen med ett robotsystem. ABB är en 

av de lämpligaste leverantören av robotsystem i Sverige. En avgränsning för detta projekt 

är således att automationsstationens utformning kommer använda sig av ABB:s 

robotsystem. Således måste konstruktionen vara kompatibel med ABB:s robotsystem. 

Detta sätter begränsningar på konstruktionen i och med att ABB:s robotsystem har 

konstruktions begränsningar. 

 

 Inom det här projektet har det diskuterats att använda sig av olika material som ej är 

tradionella inom gantry bygge. Bland annat har det funnits en diskussion om att använda 

sig av kolfiber som bärande material. Detta har avgränsats ifrån att inte undersökas och 

är ett aktivt val då de material som används som grundstruktur är de som har gått på 

rekommendationer från kunnigt branschfolk. En annan anledning till att inte kolla på 

andra material än de rekommendationerna som har givits av branschfolk är att detta 

projekt innehåller många innovativa delar och risker och således finns argument för att 

ta säkra kort där de går att ta säkra kort. 

 

 Detta arbete har genomförts med hjälp av produktutvecklingsverktyg där de bland annat 

ingår att man bör kolla på miljöpåverkande aspekter och livscykelanalys för produkten. 

Dock har miljöpåverkan för konstruktionen ej studerats, Vissa beslut har tagit stöd av 

argument för konstruktionens livscykel men ingen aktiv del av livscykelanalys ar gjort 
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för konstruktionen. Detta är i och med att det ej har ansetts högt relevant i förhållande till 

forskningsproblemet.   

 

 De ekonomiska delarna av konstruktionen har ej tagits i beaktande då det inte har angivits 

någon budget för konstruktionen. De har bara kommit i beaktande då leverantörer och 

branschfolk har sagt att det är en begränsning för dem själva. 

 

 Till denna automationsstation har de bara kollats på hur konstruktionen ska se ut för att 

förflytta robotarna. Det har ej kollats på hur armeringsjärnen ska tillförses till arbetsytan 

eller hur verktygen som robotarna ska använda sig av ska se ut. Dock har de delar som 

tillförsel av armeringsjärn och arbetsverktyg som påverkar konstruktionen tagits i  

beaktande enligt anvisningar. Det har ej heller studerats hur grunden för armeringsjärn 

ska fästas på arbetsytan. 

 

 Tillförsel av el och tryckluft till systemet har ej kollats på  

 

 Industrirobotar som är tänkt att använda kommer i olika varianter. De varierar i hur starka 

de är och hur de kan användas. Det betyder hur mycket de kan lyfta och ha som arbetsvikt. 

I detta projekt kommer de vara tunga grejer relativt för vad en industrirobot kan lyfta. 

Hur stora de är påverkar även hur de kan monteras. Det vill säga en del robotar kan 

monteras på tak, väggar och golv. De största robotarna enbart golv-monteras och ej sättas 

mot fast mot tak och eller vertikalt. För att denna station inte ska begränsa sig i 

möjligheten för montering kommer de vara tvunget att använda sig av industrirobotar 

som kan monteras på alla sidor. Detta projekt kommer kalla dessa robotar för flersidigt 

monteringsbara robotar. Begreppet de kraftigaste industrirobotarna som används i 

forskningsfrågan kommer därmed syfte på de kraftigaste industrirobotarna som kan 

monteras på alla sidor.  

 

2.6. Mål 

 

För att uppnå syftet hur en automationsstation kan se ut har 6 mål sats upp. Då förutsättningen 

till en början är att undersöka vad som är realistiskt att göra från början har dessa mål sats upp 

som måttstockar för att mätas emot. 

 

1. Ett övergripande koncept för en konstruktion som medger rörelse för robotarna att röra 

sig inom ett utrymme för montering av de största armeringsjärn. 

2. Monteringen för automationsstationen ska vara monterbar på en betongplatta inom loppet 

av 3 dagar.  

3. Konceptet ska i nedmonterat läge få plats i en 40-fots container.  

4. Visa att med beräkningar att robot kan röra sig till en punkt inom kravet för precision i 

ihop monterat läge. 

5. Möjlig att tillverka med redan testade tillverkningsmetoder. 

6. Samtliga komponenter från leverantörer måste vara testade innan.  

7. En produktrealiserad CAD-modell som visualiserar tanken med konstruktionen som ska 

förflytta robotarna och linjerar med projektets riktlinjer och de övriga målen.  
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Innebörden av mål 2 och 3 fokuserar emot monteringsmöjligheterna för konstruktionen.  

 

Mål nummer 4 anspelar på att använda robotarna effektivt. Precision graden är som nämnt innan 

svår att exakt ge värde på, Se kapitel 5.4.2 för mer detaljerad info om detta.  

 

Mål 5 och 6 är avsedda på sådant sätt att det ska undersökas om det är rimligt att tillverka denna 

konstruktion. Tillverkningsmetoder kan exempelvis vara bearbetnings maskiner som fungerar 

och kan ta in de detaljer som ska bearbetas. Det ska inte behövas utvecklas en ny maskin för att  

kunna tillverka denna konstruktion. Om ingen beprövad tillverkningsmetod finnes för att kunna 

tillverka konstruktionen anses det som att det är utanför gränsen att rimligt realistiskt genomföra 

denna konstruktion. Det vill säga att det inte finns utrymme att använda sig av nya inventioner 

av tillverkning eller användning av helt nya komponenter på marknaden.  

 

Det sista och första målet i sig är ämnat för att visualisera och skapa ett övergripande medel för 

att på ett sammanhängande vis kunna redovisa resultatet. Dessa mål i sig anser författaren själv 

är svaga då det är väldigt lätta att mäta och svåra att misslyckas med. Dock anses de ändå 

nödvändiga för att kunna på ett enhetligt sätt visa upp de övriga målen. 
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3. ANSATS OCH METOD 

 

Detta kapitel redogör vilken metodik och arbetssätt som detta arbetet bygger på. Kapitlet 

beskriver även på vilket sätt som data har hanterats för att utvärdera och dra slutsatser ifrån.  

 

3.1. Metodik 

 

Syftet för detta arbete anspelar på att studera hur något kan se ut som en färdig produkt 

kommersiell produkt och till stor del av direktiven är till för att funderingar finns för att se hur 

det ska fungera i verkligheten. Överlag är detta arbete en del av ett större arbete som präglas 

starkt av att ses som ett forsknings och utvecklings projekt inom produktutveckling. 

 

Forskning inom detta område är till för att samla in ny kompetens för nya produkter, tjänster, 

produktionssystem. Undersökningar inom detta brukar även kännetecknas genom att genomföras 

med hjälp av fallstudie (Wiktorsson, 2017) Upplägget av arbetet ansågs därmed lämplig att 

genomföras som en fallstudie.  

 

Björn Fagerström sammanfattar valet av forskningsmetod genom att det beror på vilket synsätt 

forskningen har. Ett Analytiskt, Systematisk eller tolkande synsätt. Han förklarar detta med hjälp 

av en tabell där analytsiak synsätt erhåller forskningsfrågor som tyder på orsak – verkan samband 

och leder till studier som kan ses experimentella och bedrivas med mätningar och enkäter . 

Systematiska synssätt och tolkande synsätt behandlar forskningsfrågor präglade av komplexa 

samband, beskrivande och utforskande som leder till en strategi att utforma metodologin i form 

av fallstudier, observationer, intervjuer (Fagerström, 2017). De 

 

Då detta arbete riktar till att undersöka just hur en konstruktion kan se ut i slutändan faller detta 

in mer mot de synsätt som adresserar mot fallstudier, observationer och intervjuer. Detta är för 

att det anses finnas alldeles för många variabler som är svåra att låsa och mäta. Forskningen och 

syftet präglas inte heller av något orsakssamband som går att mäta eller experimentera. Detta 

faller även in med det Magnus Wiktorsson förklarar i föreläsning om forskning inom 

produktutveckling att en lämplig strategi för forskningen när den präglas av en fråga som grundar 

sig i hur något kan se ut och har fokus på samtida event så är en lämplig strategi just fallstudie 

(Wiktorsson, 2017). 

 

Det har då uteslutits att en fallstudie har lämpat sig som den övergripande metoden att arbete 

ifrån. Då ämnet i sig är väldigt nytt är det svårt att hitta redan befintlig relevant forskning inom 

området. Detta har medföljt att ingen omfattande litteraturstudie har gjorts då det ansetts att inget 

större mervärde till arbetet har medfördes. Dock har litteratur använts som bidragande stöd till 

arbetet inom områden där det ansetts relevant. Valet av att göra detta till en fallstudie även är 

center till valet av metod är för att behovet att göra en förstudie för att produktrealiseringen av 

detta arbete och arbetsmetoden lämpar sig bra till att undersöka detta arbete.  

 

Fallstudien har i slutändan då lämpat sig som den övergripande metoden genom arbetet. Detta 

faller även naturligt med det syftet arbetet och den bakgrunden som arbetet har. Studien i sig har 

präglats starkt av produktutvecklingsmetoder. Detta är med argumentet att det är del av ett 

utvecklingsarbetet som går ut på att gå ifrån ett etablerat koncept till en verklig konstruktion. 

Studien kan från ett perspektiv ses som en förstudie för hur konceptet kan produktrealiseras. För 

att genomföra denna studien har en produktutvecklingsmetodik valts. Dels för de är till för att 

effektivisera ett produktframtagande Det är även ett lämpligt sätt att systematiskt arbeta och 

dokumentera arbetet. Då kunden är i centrum för produktutveckling och inte detta fall handlar 
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det mycket om att undersöka möjliga lösningar har produktutvecklingsprocessen som valts 

anpassat efter vad som ansetts bidra med mervärde till arbetet. På så sätt har produktutveckling 

fungerat som stöd till hela processen då de systematiska arbetssättet anses som en lämplig strategi 

för arbetet och de verktyg som används inom produktutveckling uppfattas relevanta (Ullman, 

2010).  

 

Sammanfattat är strategin för fallstudien att använda produktutvecklingsmetodik som beskrivs 

nedan: 

 

3.2. Produktutvecklingsmetodik 

 

Det finns flera produktutvecklingsprocesser att arbete utifrån beroende på vad som ska 

utvecklas. Då detta arbete behandlar mekanisk konstruktion kommer arbetet riktiga in sig mot 

en kvalitetssäkrad metodik tillriktad mot mekaniska konstruktioner. Processen som har valts 

presenteras av David G Ullman som beskriver en steg för steg arbetsgång. Detta innebär att 

dela upp hela utvecklingsprocessen i olika faser där varje fas följer varandra. Denna metod 

visas nedan i figur 4. 

 

 
Figur 4 - Produktutvecklingsprocessen presenterad av Ullman (Ullman, 2010) 

Nedan följer mer ingående vad varje fas inbegriper och hur den har modifierats för att anpassas 

till arbetet. 
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3.2.1. Projektplanering 

 

Under projektplaneringsfasen som är den inledande fasen av projektet menar Ullman att här ska 

det allokeras vad som behövs göras för utföra projektet samt tidsramen för följande moment. Det 

behövs att bestämma vad för resurser som finns i dagsläget samt projektets tidsram för att hinna 

med utsatta mål (Ullman, 2010). 

 

För detta arbete innebar det till största del att kartlägga arbetet. Resurserna för arbetet och vilka 

verktyg som behövs för arbetet. Detta innefatta att dela upp projektet i etapper och vilka etapper 

som klaras av för att uppnå ett tillfredställande resultat. 

 

Till denna fas bestämdes även då de resurser och verktyg som skulle kunna lämpa sig bra för 

arbetet. Följande noterbara verktyg var centrala i arbetet: 

 

 3D-CAD 

 

o 3D-CAD var ett centralt verktyg att jobba ifrån. Samtliga konstruktionslösningar 

och koncept under arbetets gång grundade sig i programvara Solidworks. Det 

använde för att dokumentera koncepten och på så sätt kunna medla mellan olika 

inblandade parter i projektet samt redovisa resultat.  

 

 FEM-Analys 

 

o Som stöd till 3D-CAD användes FEM-Analyser som datorstödsprogram till 

beräkningar. Dessa användes till att användes att göra hålfasthetsanalyser till 

konstruktionen och verifiera beräknat data. Även Fem-Analyserna gjordes i 

Solidworks programvara. 

 

 Produktutvecklingsverktyg 

 

o Stöd till processen för att ta arbetet vidare, se teori för dessa i kapitel 4 avsnitt 4.1. 

För följande beskrivning av de verktyg som användes. Verktygen i sig fungerar 

till stor som tankeverktyg för att bidra med ökad tydlighet i dokumentation och 

hjälpa till med tankebanor och utveckling.  

 

3.2.2. Problemförståelse 

 

Problemförståelse som även är kallad för produktdefinition. Målet med denna fas är att få en 

tydlig förståelse för de problem som ligger till grund för projektet och omvandla dessa till krav 

för vad produkten ska uppnå. Det gäller således att identifiera alla kravställare på produkten och 

översätta dessa önskemål till tekniska specifikationer som är möjliga att möta (Ullman, 2010). 

 

Då denna fas egentligen är riktad mot kunder och en etablerad marknad var denna fas tvungen 

att urskilja sig lite mot enligt beskrivning. Detta är i och med att kravställarna för projektet är i 

huvudled bakgrundsarbetet och det som projektet har identifierat i ett tidigare skede.  
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Utöver bakgrundsmaterialet till projektet användes en hel del av metoderna för datainsamling. 

Fokus för denna fas var på att förstå problemet, typ av transport att förlita sig på, storlek på den 

slutgiltiga konstruktionen, hur styv konstruktionen skulle vara etc. För utförlig beskrivning av 

datainsamlingen se näst kommande avsnitt längre ner. Denna fas resulterade i att generera en 

funktionsanalys för de funktioner som konstruktionen skulle uppnå. Detta i sin tur genererade en 

kravspecifikation som fallstudien bygger på.  

 

3.2.3. Konceptgenerering 

 

Med data ifrån problemförståelsefasen ska detta resultera i att kunna arbete med koncept för att 

lösa problemet. Under konceptgenereringen finns många möjligheter att jobba med 

arbetsmetoder och produktutvecklingsverktyg för att generera så många koncept som möjligt för 

att möta kraven. Under konceptgenereringen förespråkas det att jobba med dessa verktyg internt 

inom projektgruppen eller gå utanför gruppen och studera omvärlden för lösningar. Den 

övergripande tanken är att se ett brett perspektiv på lösningar och alternativ att jobba med  

(Ullman, 2010). 

 

Denna del av fallstudien följ i linje med hur Ullman beskriver processen. En hel det koncept 

utvecklades genom att ta inspiration från tidigare lösningar till olika delsystem som hade 

identifierats vid datainsamlingen samt så uppkom andra koncept i diskussion och möten med 

andra projektmedlemmar. 

 

3.2.4. Konceptutvärdering 

 

Konceptutvärderingen faller som det naturliga steget efter konceptgenereringen. Koncepten som 

har tagits fram i föregående steg ska utvärderas och kritiskt granskas.  De ska granskas mot de 

krav som formulerades i problemförståelse fasen. Tanken är att väga koncepten mot varandra 

och se vilka som passar bäst mot de krav som ställdes i början av projektet och ta fram ett 

toppkoncept. På detta sätt trattas de alternativ som kollades på i föregående fas (Ullman, 2010). 

 

Även denna del användes såsom enligt Ullmans beskrivning. Då stor del av syftet och 

undersökning för detta arbete är till för att undersöka hur en sådan här station kan se ut ansågs 

denna fas väldigt central i studien då de koncept som valdes här påverkar väldigt mycket 

resultatet.  

 

Detta innebar mycket att de verktyg som nämndes ovan med CAD-ritning och FEM-analyser 

kom till stor användning vid konceptutvärderingen. Då detta är en mekanisk konstruktion som 

förlitar sig på mekaniska egenskaper gjordes hållfasthetsberäkningar för att verifiera koncepten. 

Majoriteten av hållfasthetsberäkningarna grundar sig i klassisk hållfasthet där mycket fokus 

riktades mot balkböjning. I enlighet med målen beräknades detta system emot att vara så styvt 

som möjligt. 

 

3.2.5. Produktrealisering 

 

Produktrealiseringen innebär att gå in på detaljnivå för valt koncept. Detta innebär att förfina 

konceptet och studera produkten på komponent och detaljnivå. Produkten ska i detta steg ses 

över för att gå från ett koncept till realistiskt möjligt. Under denna fas spelar andra yttre faktorer 

in såsom miljön, kostnad och tillverkning (Ullman, 2010). 
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Även denna fas hade en central del av arbetet av samma anledning som föregående fas. Då de 

yttre faktorerna som spelade roll då var tillverkning och hur monteringen skulle ske, hur frakten 

skulle kunna se ut samt platsen som stationen monteras på.  

 

3.2.6. Produktutvärdering 

 

Slutligen ska produkten utvärderas mot de krav som fastslogs i problemförståelsefasen. Det ska 

ske en generell bedömning utav produkten och om det är det bästa alternativet som har valts, 

dessutom ska de lärdomar som går att dra ifrån arbetets gång dokumenteras (Ullman, 2010). 

 

För detta projekt var det ej tillämpbart att använda detta sista steg enligt beskrivning då detta är 

till stor del en förstudie av vad som ska tas fram och arbetet kommer inte resultera i att en 

slutgiltig produkt kommer att tas fram. Därmed finns ingen produkt att utvärdera ifrån. Däremot 

användes det för att utvärdera slutresultatet gentemot forskningsfrågan som beskrevs innan.  

 

Att genomföra projektet med denna metod ansågs som ett lämpligt sätt att besvara 

forskningsfrågan och att använda sig av en modifierad produktutvecklingsmetod för fallstudien 

var ett tillämpbart sätt att systematiskt genomgå arbetet. Se tillämpad lösningsmetodik för att se 

hur metoden användes i praktiken.  

 

Arbetet avslutades med att redovisa slutresultatet för själva fallstudien som ett delresultat. Sedan 

beaktades det om resultatet av fallstudien uppnådde de målen som upprättades i början av 

projektet.  

 

Vidare studeras om fallstudien lyckades svara på den generella forskningsfrågan och en analys 

gjorde om det går att använda fallstudien och applicera den för flera applikationer. 

 

3.3. Datainsamling  

 

Det finns två stycken kategorier inom insamling och analysering av data. Kategorierna benämns 

kvalitativt och kvantitativt. Att arbeta efter kvantitativa metoder innebär att insamla information 

på ett formellt och strukturerat sett, informationen brukar vara av numerisk karaktär. Den 

kvalitativa metoden kännetecknas av att jobba nära källan och samla data med generella 

frågeställningar. Övergripande går det att säga att man jobbar med mjuk- och hårddata där 

kvalitativa metoder grundar sig i observationer, intervjuer och litteraturstudier medan 

kvantitativa metoder bygger på tabeller och grafer (Holme & Solvang, 1996). 

 

Detta arbete har använt sig till största del av kvalitativa metoder då det har handlat om att 

undersöka något nytt utvecklingsområde där mycket tidigare erfarenheter har spelat stor roll för 

att ta till sig vad som fungerar och inte. Mycket information som påverkar utformningen av 

resultatet är besittande information hos människor som har jobbat med liknande produkter förut. 

Detta är även eftersom att ämnet att konstruera en sådan här konstruktion som arbetet centrerar 

sig runt är väldigt litet och nischat. Insamling av data skedde succesivt under hela 

arbetsprocessen då det hela tiden krävdes ny information.  

 

De främsta metoderna som använts till detta arbete har skett via intervjuer med konstruktörer 

eller samtal med leverantörer som ansetts lämpliga för ändamålet. En del kompletterande fakta 

har funnits i litteratur och handböcker som stöd. 
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3.3.1. Intervjuer 

 

Stor del av arbetet skedde via intervjuarbete. Intervjuarbetet skedde antingen via telefon, 

mötesform eller via mail och detta skedde kontinuerligt under arbetets gång. Ett problem med 

arbetet har varit att det är ett nytt område och många variabler som påverkar utformningen av 

konstruktionen olika mycket. Det vill säga att vilken kompetens och frågor som behövdes tas 

reda på var inte helt känt ifrån början.  

 

Det resultera i att intervjuerna fick en utformning utav att vara ostrukturerade eller semi -

strukturerade. Intervjuerna fick därmed en utformning av att utgå ifrån diskussionspunkter som 

var relevanta för vilken fas som projektet befann sig i och sedan sammanfatta nyckeldelarna från 

intervjuerna i efterhand.  

 

Den kompetens som ansågs att eftersökas var inte heller alltid aktuell och det var tvunget att 

anpassa sig efter behov. Därmed skedde uppkom en del oplanerade intervjuer då det lämpade sig 

bäst med de personer som fann sig tid att kunna besvara frågeställningarna.  

 

Intervjuer var en central del av arbetet då de användes i slutändan inte enbart som metod för 

datainsamling utan även som metod för att verifiera vissa slutsatser och koncept. Då vissa 

slutsatser och koncept har tagits fram användes sedan intervju-objekt som innefattade kunskap 

inom specifikt område för att verifiera om slutsatsen är korrekt dragen och att det fungerar på det 

sättet som det gör. Intervju objekten som valdes var samtliga personer som arbetade med 

utveckling inom efterfrågat område. De satt alla därmed antingen inom utvecklingsavdelning för 

företaget som kontaktades eller jobbade med utveckling rent aktivt inom teknik. 

 

Undantag för detta var då maskinverkstäder kontaktades då de inte arbetar med nyutveckling i 

sig utan är mer inriktade att tillverka produkter. De som kontaktades inom maskinverkstäderna 

var de som agerade som verkstadsansvariga. 

 

Sammanslagen information för centrala intervjuer har sammanställts i bilaga 11. Dock är detta 

inte sammanställt från exakt alla frågeställningar och möten som har gjorts under projektet. I 

slutändan var det svårt att redovisa exakt varenda fråga som har ställts. Vissa anteckningar är 

även inte tillräckligt tydliga för att anses redovisningsbara och bidra till mervärde. Det som 

sammanställts i bilaga 11 är diskussionsmöten som och konversationer som har haft stor inverkan 

på projektet. Ger även en tydlig bild över hur frågeställningarna har gått till och genomförts. 

 

3.3.2. Tekniskt dataunderlag 

 

Då arbetet förlitar sig på att studera hur det går att praktiskt genomföra konceptet har det använts 

stor del av dataunderlag från leverantörer som anses relevanta till utformningen av 

automationsstationen. Detta innebar teknisk information från leverantörer som levererar 

dataunderlag i form av produktblad till sina komponenter. Det tekniska underlaget kom från 

bolagen: ABB, Stålbyggnadsinstitutet, SKF, ATLANTA, Be Group och Skanska.  
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3.3.3. Litteraturstudie 

 

Som stöd till arbetet användes littereratur för att öka förståelsen inom området. Litteraturen 

fungerade som komplement till studien och gav grund inom visa problemområden för arbetet. 

Litteratur som har begrundats har varit internet källor, böcker och artiklar från data baser. 

Litteraturen var inriktad mot automation och mekaniska tekniska konstruktioner. De databaser 

som har använts för att hitta artiklar inom ämnet har varit: Google Scholar, Academic Search 

Elite, Cinahl plus och Science Direct 

 

Sökorden för dessa databaser har varit: transportable factory, automation construction, mobile 

automation, precision within automation, effective assembly, production within construction, 

mounting assembly station. 

 

Att studera den forskning som finns inom området för dessa sökord har visat att det finns 

förhållandevis lite studier om mobila produktionssystem som kan användas som jämförelse. 

Studierna pekar mot att detta att det är goda koncept som skulle vara användbara i praktiken men 

än så länge inte fått något genomslag.  

 

Litteratur och faktaböcker som har använts för arbetet har berört: Automation, Robotik, Teknisk 

konstruktion, stålbyggnationer, teknisk hållfasthet. Produktutveckling och effektiv montering. 

 

3.3.4. Omvärldsanalys 

 

Utvecklandet av koncepten för konstruktionen har delvis använt sig av att studera befintliga 

lösningar i olika varianter. Metoden för att studera befintliga lösningar har till mestadels förlitat 

sig på internetsökningar via sökmotorn Google.  

 

Den övergripande konstruktionen i sig består av många delsystem som integrerar ihop med 

varandra. Vissa delsystem var enklare att hitta varianter på en andra. Exempel på system som 

gav många träffar och sökningar på var styrningar och drivning. 

 

Andra system som var svårare att hitta befintliga lösningar på var till  exempel 

helhetskonstruktionen för konceptet. Till detta studerades då företag som arbetade med liknande 

konstruktioner. De företag som studerades mest var Andon Robotics och Kranendonk. Dessa 

företag arbetar med att konstruera ställningar för automationsarbete. Andon Robotics var till stor 

del en stor datakälla som användes i detta arbete.  

 

Många delsystem studerades befintliga lösningar med leverantörer för tekniska lösningar. Det 

var många leverantörer som studerades för arbetet men huvudleverantörerna som erbjöd tekniska 

lösningar var: Mekanex, SKF, EIE Mechanics och Acumo. 

 

3.4. Kvalitetssäkring 

 

Att ha en systematisk process för produktutvecklingen och informationsinsamlingen ligger till 

grund för att säkerställa kvalitén för arbetet. Nedan diskuteras hur kvalitén och värdet av 

resultatet kan påverkas av metodvalet. 

 

 

 

 



31  

3.4.1. Primära och sekundära källor 

 

Hur tillförlitlig information är kan skilja sig om källan är sekundär eller primär . Om data har 

tagits direkt som en förstahandsstudie räknas den som en primär källa och är en direkt 

observation av verkligheten. En sekundär källa grundar sig från en primär källa där den 

återberättas i någon form. Ofta å brukar det vara i form av litteratur eller intervju (Bell, 2009). 

 

Till stor del har detta projekt präglats av frågeställningar och intervjuer med folk som ansetts 

kunniga inom området. Detta kan påverka tillförlitligheten inom viss information då människor 

som arbetar med detta kan ha andra avsikter än att bara tillförse med information. Därmed har 

det vid tillfälle gjorts en avvägning om det går att dubbelkolla informationen med flera olika 

parter. Vid vissa tillfällen har detta inte gått i och med att de personer som har tillfrågats tillförsett 

information som är sällsynt och svårt att få att tag på från någon annan. Exempelvis leverantörer 

av vissa speciella produkter. Denna sällsynta information har då ansetts tillräckligt tillförlitlig att 

gå vidare med i och med de källor som har angivit denna information har visat stor kunskap inom 

området.  

 

3.4.2. Reliabilitet och validering av information 

 

Detta projekt har använt en stor mängd sekundära källor och använt sig av många 

rekommendationer från erfarnare konstruktörer och experter inom specifika områden. Därmed 

finns en risk att alltför stora generella slutsatser kan ha tagits vid tillfällen för att fylla igen vissa 

luckor. En strävan efter att upprätthålla objektivitet och rimliga antagande för att fylla igen dessa 

luckor har upprätthållits igenom hela projektet men i och med att stor del av resultatet bygger på 

sekundära källor finns risken att vissa områden bör dubbelkollas. Dessa områden beskrivs i det 

avslutande kapitlet slutsats och rekommendationer. 

 

Även en del av målen har verifierats och mäts av med hjälp av intervjuer och frågeställningar till 

personer som anses besitta informationen för att validera att vissa koncept och lösningar 

stämmer. Då koncepten måste valideras av en annan part har ansatsen gjorts för att försöka få så 

många perspektiv som möjligt till frågeställningen. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Den teoretiska referensramen är samlingen av de viktigaste delarna av datainsamling. Till 

största del ligger teorin i detta kapitel som grund till utförandet av arbetet.   

 

4.1. Produktutvecklings verktyg 

 

I produktutvecklingen har produktutvecklingsverktyg använts som stöd för att föra projektet 

framåt. 

 

4.1.1. Funktionsanalys 

 

Detta verktyg bygger på de marknadskrav som har samlats in. För att säkerställa och tolka kraven 

rätt använts detta verktyg för att analysera hur produkten ska fungera. Tanken med en 

funktionsanalys är att identifiera produktens huvudfunktioner som produkten som måste kunna 

göra för att möta marknadskraven. Dessa huvudfunktioner delas upp i mindre så kallade 

underfunktioner. Underfunktionerna definieras som vad som behövs uppnås för att 

huvudfunktionen ska fungera. Denna undergrupp möter alltså inte marknadskravet direkt men 

står i relation till huvudfunktionen och måste uppnås för att huvudfunktionen ska kunna fungera. 

Slutligen finns så kallade sub-funktioner som skiljer sig från de vitala funktionerna. Dessa 

funktioner räknas till som mindre viktiga för att produkten ska fungera och står inte högt bland 

marknadskraven. Dessa funktioner är ej nödvändiga heller att uppfyllas för att huvudfunktionen 

av produkten ska fungera. När funktionerna med dess undergrupper har definierats och 

kopplingen mellan dem är kartlagd kan det liknas vid ett funktionsträd, se figur 5 nedan (Bark, 

2009) (Ullrich & Eppinger, 2012). 

 

 

 
Figur 5 – Funktionsträd: En schematisk bild på hur en funktionsanalys kan se ut (Bark, 2009) 

4.1.1. Kravspecifikation 

 

Kravspecifikation används som verktyg för att kartlägga de krav som marknaden ställer på 

produkten. Detta är ett avgörande dokument som har stor betydelse för hela utvecklingsarbetet. 

Metoder för att samla informationen för marknadskraven kan variera. Poängen med detta verktyg 

är att samla de varierande kraven och översätta dessa till renodlade produktkrav som är mätbara 

(Bark, 2009) (Ullrich & Eppinger, 2012) 
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4.1.2. DFX 

 

DFX är ett tankeverktyg för att se över och säkerställa att designen på produkten möter 

utvecklingsaspekter som är lätt att i många avseende förbise och inte tänker på under 

utvecklingsfasen. En sådan förbisedd aspekt kan göra att produkten inte går att genomföra. 

Exempelvis om en konstruktör utveckling konstruktion som ej går att tillverka och då har ej 

undersökt hela tillverkningsprocessen. DFX är ett tre bokstävers akronym som står för ”Design 

for X” där X:et står för en varierande bokstav beroende på vilken aspekt eller perspektiv som 

studeras. Exempelvis DFE som står för ”Design for Environment” vilket innebär att studera 

miljöpåverkan av produkten genom att exempelvis göra en livscykelanalys. DFX kan således 

fungera som en checklista för att se över de flesta utvecklingsaspekterna som är lätta att förbise  

vid utveckling av en produkt såsom kostnad, tillverkning, miljöpåverkan med mera (Ullman, 

2010). 

 

4.1.3. DFA 

 

DFA står för “Design for assembly” som är en av grenarna till DFX verktyget. Fokus med DFA 

är att studera produkten från monterings- och sammanställningsperspektiv. Målet är att få en så 

enkel produkt som möjligt att monteras ihop. Det är dock svårt att mäta monteringsenkelhet men 

DFA använder sig av olika riktlinjer som förespråkas och kan användas för att monteringen ska 

gå snabbare och gå rätt till samt spara kostnader. På detta sätt ska en generell bild av 

monteringsenkelhet uppnås. Dessa riktlinjer är: 

 

 Minimera antalet detaljer 

 Minimera antalet unika fästelement 

 Designa produkten med en baskomponent som andra komponenter fäster mot 

 Baskomponenten ska inte förflytta sig under montering 

 Försök effektivisera sammanställningen genom att hitta minst antal steg att montera ihop 

produkten 

 Undvik monteringsmetoder som är svåra att göra bakvänt eller återanvända (exempelvis 

knytning) 

 Designa produkten med tanke på vem eller vad som ska montera ihop produkten 

 Designa produkter som är symmetriska 

 Se till att använda sig av fasningar och styrningar för att underlättande införande och 

inriktningar av detaljer 

 

Detta är riktlinjer som går att följa och ta tills sig olika mycket beroende på vad det är som 

designas och ska monteras (Ullman, 2010). 

 

4.1.4. DFM 

 

DFM står för ”Design for manifacture” och innebär att utvärdera en produkt mot 

tillverkningsaspekten. Huvudsyftet är att säkerställa att det går att tillverka och om möjligt även 

optimera produkten för att minska produktionskostnaderna. För att säkerställa att produkten går 

att tillverka innebär det ofta en dialog med tillverkare eller experter inom tillverkningsteknik. 

Genom att ändra detaljen och komponentens form går det att anpassa produkten efter 

tillverkningsteknik. Optimering av tillverkning innebär att hitta en metod som tillför så lite 

moment som möjligt, så lite efterbearbetning som möjligt och så lite spill som möjligt (Ullman, 

2010). 



34  

4.2. Robotsystemet 

 

4.2.1. Industrirobot IRB-4600 

 

Industriroboten IRB-4600 är utvecklad av ABB och är en lämplig robot för olika typer av 

montering. Den är utvecklad för att ha lång räckvidd jämfört med andra industrirobotar och hög 

flexibilitet då den erhållet 6-axlar att jobba med och kan monteras vertikalt, horisontellt och upp 

och ner. Roboten kan lyfta upp till 60 kg och väger 435 kg och är således den kraftigaste 

industriroboten som kan monteras på både tak, väggar och golv (ABB, 2018). Figur 6 nedan visar 

roboten: 

 

 
Figur 6 - Robotmodell:  IRB 4600 (ABB, 2008) 

4.2.2. Drivsystem 

 

För att driva en eller flera industrirobotar som körs i samma i system krävs ett tillhörande 

drivsystem eller även kallat styrsystem. Detta drivsystem kan ses som hjärnan som håller koll på 

rörelseteknologin för robotarna. Till ett tillhörande drivsystem går det även att koppla in flera 

drivmoduler och rörelseenheter för att bygga ett stort robotsystem med flera robotar och 

drivandemoduler (ABB, 2018).  

 

4.2.3. Robotsystem inom byggindustrin 

 

Automation innebär kort att antingen en process, teknik eller metod blir automatiserad och på så 

sätt reducerar mänskligt arbete (technopedia, 2018).  

 

Automation är ett ämne som har vuxit kraftigt och implementerats med växande fart inom 

flertalet olika produktionssystem. Dock har genomslaget av automation inte haft en 

världsomfattande förverkligande inom byggbranschen. Detta är något som är på framfart och det 

finns incitament till att utveckla detta men att det finns i dagsläget väldigt lite automation inom 

byggbranschen men det är något som ses ändras på i framtiden. (Pan, Linner, Pan, Cheng, & 

Bock, 2018) 

 

4.2.4. Mobile factory 

 

Ett förflyttningsbart produktionssystem även kallat mobile factory är ett produktionssystem eller 

minifabrik som med rimliga medel kan förflytta sig till olika platser för att agera som en 

produktion nära förbrukningen av varan som tillverkas. Erwin Rauch beskriver konceptet för 
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dessa transportera fabriker i artikeln Mobile Factory Network (MFN) – Network of Flexible and 

Agile Manufacturing Systems in the Construction Industry då de än så länge bara är ett koncept. 

Detta koncept av mobila fabriker dras slutsatsen av att byggbranschen skulle ha extrem nytta av 

dessa då det är en bransch präglad av höga logistik kostnader. De höga logistiska kostnaderna 

skulle kunna minskas med hjälp av att skippa prefabricerade tillverkningar som måste skicka 

delar till en tillverkningsplats. Några av de fördelar han menar på att en mobil fabrik skulle ha 

för byggindustrin följande: 

 

 Slippa lång distans mellan där prefabricerade bitar tillverkas och byggplatsen 

 Rationell förkortning av tillverkningskedjan 

 Bidra till mer kontroll över tillverkade detaljer och på så sätt ha en mer kvalitativ leverans 

av byggämnen 

 Förbise transport som är omöjlig eller väldigt svår av stora, tunga, komplicerade 

byggnadsmoduler 

 Lättare att anpassa detaljerna om de är nära byggplatsen 

 Behöver inte bygga upp onödigt lager av prefabricerade bitar utan tillverkning kan ske 

på beställning 

 Kan anpassas lättare efter hur bygget går 

 Delarna anses kunna vara lättare att levereras ”just-in-time” och på så sätt effektivisera 

bygget genom att minska väntetider eller bygga upp lager.  

 

En så länge beskrivs dessa mobila fabriker enbart som ett koncept och inget exempel från 

verkligheten. Rauch menar dock på att ISO-Containrar kan vara ett lämpligt verktyg att använda 

sig av för att göra fabriken transporterbar. (Rauch, Dominik, & Dallasega, 2015) 

 

4.3. Precisionsgrad för CNC-Maskiner 

 

CNC-maskiner är typ av automatiserad processen som kan efterlikna ett autonomt 

produktionssystem.  

 

CNC står för Computer Numerical Code och en CNC-maskin är alltså en maskin som drivs av 

NC-kod genererad av en dator. Dessa maskiner är till för att kunna automatisera 

tillverkningsmetoder med hög precision (Autodesk CAM, 2014). 

 

Centrala begrepp för CNC maskiner är positions precision och repeterbara noggrannhet. Det 

första begreppet är hur noggrant en maskin kan hitta till en given position och det andra begreppet 

innebär att hur ofta den kan hitta tillbaka till samma punkt (Kuric, Kosinar, & Cisar, 2012) (Rago, 

2011). 

 

Denna precision kan påverkas av en serie av faktorer. Av dessa är de vanligaste:  

 

 Elastisk deformation av maskinen 

 Termisk deformation 

 Slitage skada på verktygen 

 Förvridning och oförutsedd förflyttning av arbetsstycket 

 Defekter av geometriskt oregelbunden konstruktion. Med andra ord en dålig 

konstruktion. 

 Självsvängning i det tekniska systemet 
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Det påpekas även på att ju större en konstruktion är desto svårare blir det att upprätthålla 

precisionen och den repeterbara noggrannheten (Kuric, Kosinar, & Cisar, 2012) (Rago, 2011). 

 

Även om precisionen är väldigt viktigt är den svår att mäta hur noggrann en maskin är. Ett par 

av metoder för att mäta är att använda sensorer inom det tekniska systemet, Ett annat sätt är att 

använda en mätklocka och ett tredje sätt är att använda sig av ett mätlaser instrument (Olexa, 

2005) 

 

4.4. Totalstation och tracker 

 

Totalstationer och trackers är portabla mätinstrument som används för att mäta in konstruktioner. 

De fungerar som så att de mäter in mot en reflektor eller prisma för att få dess position med en 

mycket hög precision. Dessa mätutrustning ger alltså väldigt hög flexibilitet för att mäta in 

positionen för olika typer av konstruktioner (Hedin, 2018). 

 

4.5. Najning och tillverkning av armeringskorgar 

 

I alla typer av betongkonstruktioner finns någon form av armering. Det vanliga sättet att armera 

i dagsläget är medhjälp av stål och syftet med armeringen är att förstärka betongkonstruktionens 

hållfasthetsegenskaper. Betongkonstruktioner byggs upp såsom att armeringskonstruktionen 

tillverkas först och sedan gjuts betongen runt det (BE group, 2012). 

  

Hur armeringskonstruktionen kan se ut varierar lite olika men de benämns som korgar och består 

av seghärdat stål som bindssamman med hjälp av olika tekniker. Det finns två primära tekniker 

idag som används för att binda ihop och skapa dessa armeringsnät. Denna metoden är att de 

svetsas ihop. En annan metod är att så kallat naja ihop armeringen. Det innebär att använda sig 

av ståltråd och knyta ihop armeringen vid knutpunkter och på så sätt bygga upp en korg (SBUF 

& Skanska, 2012). Figur 7 och 8 nedan visar en armerings korg och en najningspunkt. 

 

 
Figur 7. Armeringskorg (Celsa-group) 

 
Figur 8. Najningspunkter vid en armeringsskorg (Spiksäkert, 2010)  
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4.6. Hållfasthet 

 

Hållfastheten för en konstruktion beror på den geometriska utformningen av konstruktionen och 

materialegenskaperna hos materialet.  

 

4.6.1. Materialegenskaper 

 

Med materialegenskaper syftar till största del till de mekaniska egenskaperna sträckgräns, 

brottgräns och Elasticitets-modulen. Dessa mekaniska egenskaper har ett samband som 

illustreras bäst med en sträckkurva, se figur 9 (Dahlberg, 2001). 

 

 
Figur 9 – Sträckkurva (Viebke, 2003). 

Sambandet som kurvan illustrerar visar ett materials egenskap att ta upp last. Töjningen på X-

axeln visar hur materialet formändras från sitt ursprungsläge medan dragspänning på Y-axeln 

visar hur spänningen stiger i materialet när de formändras. Den övre sträckgränsen visar gränsen 

för då materialet plastisk deformeras och efter denna formändring ej kan återgå till sin 

ursprungliga form. Innan denna punkt befinner sig materialet i den så kallade elastiska området 

där deformation på materialet kan ske och materialet återgår till sin ursprungsform. Brottgränsen 

visar när materialet går sönder. Deltat på grafen som befinner sig i det elastiska området kallas 

för E-modulen som beskriver ett materials benägenhet att formändras och deformeras (Dahlberg, 

2001) (Viebke, 2003).  

 

4.6.2. Geometrisk utformning 

 

Den geometriska utformningen av en konstruktion spelar även roll för dess hållfasthet. Den 

geometriska egenskapen brukar även kallas för formfaktorn. Hur formfaktorn påverkar 

konstruktionen beror på hur lastfallet ser ut som konstruktionen tar upp. Olika utformningar tar 

upp laster på olika sett. Det strävas efter att göra en utformning som använder så lite material 

som möjligt. Detta brukar betecknas som en optimal konstruktion då så lite material har använts 

för att ta upp lasten. Detta benämns även som lättviktskonstruktion då förhållandet mellan vikt 

och lastupptagningsförmåga är så lite som möjligt. Som riktlinjer för optimal utformning finns 

det klassiska utformningar för de vanligaste lastfallen, se figur 10 (Carlsson J. , 2015). 
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Figur 10 - Optimal utformning för vanliga lastfall (Carlsson J. , 2015) 

De figuren ovan visar är kort beskrivet följande:  

 

(a) Drag – fungerar ett massisivt tvärsnitt 

(b) Böjmoment – använd ett tunt liv i mitten och tjocka flänser vid toppen och botten 

(c Vridmoment – tunnväggigt rör är den optimala utformningen. 

 

Det som utgör formfaktorn och är intressant är utformningen för tvärsnittet. Dessa är optimala 

med avseende på att de tar upp lasten på bäst sätt och sparar mest material vid denna typ av 

utformning (Carlsson J. , 2015). 

 

4.6.3. FEM-Analyser 

 

Finita Element Metoden som förkortat blir FEM är ett datorbaserat analysverktyg för att 

studera fysikaliska element. Analysverktyget bygger på att skapa en beräkningsmodell som 

sedan delas upp i mindre delar, så kallade finita element. Dessa uppdelade element beräknas 

sen med numeriska lösningar av partiella matematiska ekvationer inom fysik och teknik. När 

alla element är beräknade skapas en simulering av hela beräkningsfallet som sattes i början. 

Med hjälp av denna metod går det att simulera komplicerade fysikaliska fenomen som kan vara 

tidskrävande med andra konventionella metoder (Nationalencyklopedin, 2018).  
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5. Tillämpad lösningsmetodik 

 

Detta avsnitt behandlar hur fallstudien har genomförts. Kapitlet beskriver hur teorin har 

tillämpats om produktutvecklingsmetodiken för att nå ett resultat. 

 

5.1. Projektplanering 

 

Projektet planerades inom tidsramen för 20 veckor som är den avgränsande tiden för ett 

examensarbete. Målsättningen var att nå så långt som möjligt mot en färdig produkt. Detta gav 

en stor flexibilitet i början då målsättningen saknade tydliga mål och var relativt flytande till en 

början. Det gjorde att en del faser som planerades in till en början ej behövdes göras medan andra 

faser tog längre tid resulterande i att utfall av hur arbetet gjordes ej stämde överens alla gånger 

med hur det planerades från början. Planeringen över de aktiviteter som skulle genomföras 

dokumenterades i ett Gantt-schema, se bilaga 2. 

 

5.2. Problemförståelse 

 

5.2.1. Intervjuer 

 

Inledningsvis för att förstå problemet gjordes intervjuer mot robotdalen som agera beställare av 

projektet. De gav tillräckligt med information för att förstå de övergripande problemet. Detta 

skedde i form av diskussion tidigt i projektets uppstart.  

 

Till en början räckte det att ha en dialog mot robotdalen för att förstå problemet, men under 

projektets gång har andra parter varit tvunget att kontaktas för att ta reda på mer information. 

Intervjuer har således skett löpande mot flera olika parter där de kan ha skiljt sig ifrån att vara 

långa och utrymme för flera frågor har funnits till att vara väldigt korta där syftet har varit att få 

svar på en specifik fråga eller ett specifikt problem. Intervjuer har skett i form av dialog, 

telefonsamtal och mejlkonversationer.  

 

Upplägget för alla intervjuer har varit semi-strukturerade eller ostrukturerade. De längre 

intervjuerna har utgått ifrån diskussionspunkter som de har frågats runt. Anledning för denna 

struktur av intervjuer är i och med att detta är ett ämne som bygger på att studera något nytt och 

studera hur det kan se ut bygger det på att skaffa sig nya insikter har då varit svårt i processen 

veta exakt vilka frågor som ska ställas på förhand. I och med att projektet även präglas av många 

variabler som påverkar varandra är det även svårt att formulera en fråga där ett direkt svar kan 

ges. Därför sågs det hellre att intervjuerna grundar sig i diskussioner och möten där det går att 

diskutera runt frågorna.  

 

5.2.2. Omvärldsanalys 

 

En omvärldsanalys över området skedde genom att använda sig av olika källor. Det bestod av 

litteratur inom givna områden och sökning på internet. Till en början användes en 

omvärldsanalys för att studera hur robotar arbetar och tillvägagångssätt för att arbeta med 

konstruktioner av större karaktär. En stor del av analysen i början fokuserade även på att studera 

olika typer av kranbalkssystem och liknande användningsområden för att skapa sig en förståelse 

kring ämnet.  
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Under hela projektets har en kontinuerlig omvärldsanalys skett och rådfrågning kring 

problemområdet har tagits till som metod för att lösa uppstådda problem.  De har således 

kontinuerligt samlats in data vid behov. Därmed är resultatet av omvärldsanalysen utspridd över 

de aktuella delarna där de har påverkat arbetet.  

 

5.2.3. Marknadskrav 

 

Den data som samlades in tidigt i projektet samlades in som marknadskrav för vad denna 

automationsstation ska kunna klara av. Kravställarna för marknadskraven benämns som 

projektdirektiv då det är direktiv inom det stora projektet som ställer kraven på produkten, det är 

alltså en blandning av de krav som Skanska, Robotdalen och övriga intressenter inom projektet 

ställer. Se tabell 2 nedan för marknadskrav. 

 
Tabell 2 - Marknadskrav 

Krav: Kravställare 

Kunna vara transporterbar Projektdirektiv 

Kunna vara modulbaserad Projektdirektiv 

Tillräckligt Styv Projektdirektiv 

Vara tillräckligt stor för korgarna Projektdirektiv 

Skapa utrymme för kablagedragningen Projektdirektiv 

Utrymme för öppning av hämtning för armeringsjärn Projektdirektiv 

Jämn drivning Projektdirektiv 

 

Dessa marknads krav som har angivits är önskemål som automationsstationen ska kunna uppfylla 

men med avseende på de fokus och avgränsningar som har angivits i projektet, se tidigare avsnitt 

avgränsningar och projektdirektiv. 

 

5.2.4. Funktionsanalys 

 

Marknadskraven analyserades vidare och det uppställdes en funktionsanalys som beskriver hur 

konstruktionen ska fungera för att uppnå marknadskraven. Funktionsanalysen ger en överskådlig 

bild över vad konstruktionen ska göra och vad som krävs för att uppfylla sitt syfte, se bilaga 3. 
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5.2.5. Kravspecifikation 

 

Då en grundläggande förståelse av problemet hade uppnåtts upprättades en kravspecifikation 

som bygger på funktionsanalysen och marknadskraven, se tabell 3. Kravspecifikationen är 

resultatet av problemförståelsen och resterande arbete bygger på denna specifikation.  

 
Tabell 3 - Kravspecifikation 

Krav Mål Godkänt Enhet Rational 

Ska kunna möjliggöra ett arbetsutrymme som är tillräckligt 
stort för en armeringskorg och 3 robotar 

20 x 12 x 6 20 x 10 x 4 m Projektdirektiv 

Stationen ska kunna använda sig av x antal industri robotar  3 3 st Projektdirektiv 

Ska kunna använda de flexibla kabellängderna som ABB:s 
drivsystem kan arbeta med 

Ja Ja Positivt/ 
Negativt 

Projektdirektiv 

Drivsystemet för stationen ska använda sig av ABB:s 
drivsystem 

Ja Ja Positivt/ 
Negativt 

Projektdirektiv 

De modulära komponent delarna till stationen får inte vara 
större än hänvisade mått 

11700 x 
2250 x 
2200 

11700 x 
2250 x 
2200 

mm För att få plats i en 
40 fots-container 

Måste uppge repeterbarhet med nogrannhet av x mm ej fastställt ej fastställt mm Projektdirektiv 

Ska kunna medge rörelser för robotarna i x-antal 

rörelsedimensioner 

3 3 st Projektdirektiv 

Ska kunna förflytta robotarna i en viss hastighet 0,5 < 0,5 m/s Rekommenderad 
hastighet 

Ska kunna monteras ihop på x antal dagar 2 3 Antal Projektdirektiv 

Ska kunna få plats i en tälthall Ja Ja Positivt/ 
Negativt 

Projektdirektiv 

Ska kunna gå att montera på en betongplatta Ja Ja Positivt/ 
Negativt 

Projektdirektiv 

Ska kunna ge utrymme för att en bockningsstation och 

tillförsel av armeringsjärn ska kunna stå vid sidan 

ej fastställt ej fastställt mm Projektdirektiv 

Ska ej använda sig av några fasta förband Ja  Ja Positivt/ 
Negativt 

Tillkommer för 
monterbarhetens 
skull 

Robotarna ska kunna röra sig oberoende av varandra i X- 
Y och Z-led 

Ja Till så stor 
grad att de 
mekaniska 
delarna ej 

krockar 
med 
varandra 

Positivt/ 
Negativt 

Projektdirektiv 

 

I kravspecifikationen finns en del krav som ej är fastställda hur stort värde som ska uppnås för 

att uppfylla kravet. Dock har dessa krav tagits i speciellt beaktande och diskuterats mot 

kravställare och branschfolk för att se om de är rimligt och att de antagligen kommer att uppfylla 

önskvärd funktion.  

 

Det ena kravet som ej är fastställt är hur stort utrymme för bockningsstationen som ska ges. Detta 

är svårt att säga eftersom hur bockningsstationen ska komma att se ut är det ingen som vet. Det 

är än så länge på ett konceptuellt bas. Dock finns det en koncensus inom projektgruppen att om 

det går att bygga en automationsstation som uppfyller det första kravet och en sida håls fri ska 

det vara möjligt att bygga en bockningsstation för denna konstruktion. Därmed har kravet för 

bockningsstation behandlats på det viset att en sida ska hålas fri och att det utrymmet anses vara 

tillräckligt.  
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5.2.6. Precisions grad 

 

Det andra kravet som ej är fastställt är precisionsgraden för hur noggrann robotarna måste 

använda sig av. Detta är som sagt svårt att fastställa då det beror som tidigare nämnt på väldigt 

många olika variabler. Utifrån föregående kapitel som beskriver precisions grad för CNC-

Maskiner i avsnitt 4.3 så var bland annat dessa punkter omnämnda som faktorer som spelar roll 

för precisionsgraden. 

 

 Elastisk deformation av maskinen 

 Termisk deformation 

 Slitage skada på verktygen 

 Förvridning och oförutsedd förflyttning av arbetsstycket 

 Defekter av geometriskt oregelbunden konstruktion. Med andra ord en ojämn och oprecis 

konstruktion. 

 Självsvängning i det tekniska systemet 

 

Andra faktorer som spelar stor roll över precisionsgraden är utformningen på verktyget som 

roboten använder och typ av robot. Alla dessa system inverkar på precisionsgraden och 

repeterbara noggrannheten på olika sätt. I och med att detta är en konstruktion av ett nytt slag är 

det även svårt att hitta adekvat data att grunda sig i som ger ett bestämt värde för 

precisionsgraden.  

 

Detta är ett problem för detta arbete då det är svårt att sätta ett värde för detta men det anknyter 

till stor del även till själva kärnan av arbetet. Att undersöka hur denna konstruktion kan se ut då 

det är svårt att säga exakt värde. Precisions graden behandlas därmed mer istället för att 

undersöka hur fin precision som krävs vänds det snarare till att bli hur fin precisions grad går att 

uppnå med angivna avgränsningarna. 

 

Det system som anses har störts inverkan på hur väl precisions graden för konstruktionen är 

styrningar för systemet. Styrningarna uppgift i systemet är till för att vara den komponent som 

medger rörelseriktningen och ju mer oprecis styrning som använts desto ojämnare blir 

körningarna. 

 

Hur fin precisionsgrad som går att uppnå kommer således grunda sig i valet av styrningar och 

vilken typ som går att använda. Därmed kommer faktorerna elastisk deformation och termisk 

deformation vara beräknade efter de styrningarna som väljs för systemet. 

 

Vilken typ av verktyg och slitage på verktyg kommer ej tas i beaktande då det är angivet i 

avgränsningar att det är inget som kommer ta till större beaktande i detta arbete.  

 

Faktorn för defekter av geometrisk oregelbunden konstruktion anspelar på vilka 

konstruktionsförutsättningar som påverkar valet av styrning. Exempel på faktorer som spelar roll 

för geometrisk oregelbundenhet är skarvar och tillverkningsprecisionen för detaljerna. Hur väl 

detta genomförs påverkar således valet av styrningar och vilket styrningssystem som är möjligt 

att använda.  

 

Detta är även en stor anledning varför arbetsläget och transportläget förkonstruktionen skiljer sig 

emot varandra. Då arbetsläget vilka minska geometrisk ojämnhet men transportläget kräver då 

att det ska finnas skarvar och grova toleranser.  
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Faktorn för förvridning och oförutsedd förflyttning är omöjlig att mäta förens efter det finns en 

färdig konstruktion. En självklar del i utvecklingen av konstruktionen är att ta i beaktande att 

konstruktionen ska kunna röra sig som ämnat att göra. 

 

Självsvängning av systemet är tyvärr en faktor som ej kommer kunna studeras för detta arbete. 

Detta är för att delvis så har det med en tidsbrist att göra, dels saknades kompetens för 

beräkningar inom detta område och delvis saknades även resurser för studien att skaffa de 

verktyg och programvaror för att analysera detta som ger adekvat data. Även självsvängning i 

sig är en faktor som beror på många faktorer: Exempelvis typ av drivsystem, styrningar, 

utformningen av övergripande konstruktionen, robotar etc. Detta gör att det är enormt 

tidskrävande. Denna punkt har återigen tagits upp i kapitlet för slutsats och diskussion.  

 

Sammanfattat så är precisionsgraden svår att sätta ett krav på. Arbetet kommer att försöka studera 

hur fin precisionsgrad som går att uppnå med de avgränsningar som har satts. Den primära 

faktorn som kommer bestämma hur fin precisionsgraden blir är vilka styrningar som väljs.  

 

5.2.7. Konstruktionsuppdelning 

 

För att underlätta överblicken av produkten gjordes en uppdelning av olika konstruktionsdelar 

som studerades var för sig och hur de skulle integrera med varandra för att när de är ihopsatta 

uppnå kraven i kravspecifikationen. Dessa delar ansågs nödvändiga för att konstruktionen skulle 

fungera. Konstruktionsdelarna blev följande:  

 

 Robotsystem 

Vilken typ av robot som ska användas för konstruktionen 

 

 Övergripande ramverk 

Vilken typ av kransystem som ska användas samt hur ramverket med tillhörande balkar 

ska utformas 

 

 Styrning 

Vilken typ av styrning som ska användas som medger rörelser i X- Y- och Z-led 

 

 Inpassning 

Olika typer av inpassningar som kan användas för att montera ihop konstruktionen lättare 

 

 Drivning 

Vilken typ av drivning som ska användas till tillhörande robotsystem. Det innebär att 

studera effekten på motorer, tillhörande växellåda och varianter att driva systemet.  

 

 Inmätning 

Vissa delar bör mätas in för att uppnå rätt montering, här studerades hur denna inmätning 

bör gå till för konstruktionen ska möta kraven.  

 

 Fogar och ihopsättning 

Hur utformningen av fogar kan se ut för att uppnå monteringskraven och 

monteringsmöjligheter. 
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 Kabeldragning 

Vilka typer av kablar som ska användas och hur kabeldragningen kan se ut för systemet. 

Här studerades till största del signalkablarna och de nödvändiga kablarna som används i 

ABB:s drivsystem.  

 

5.3. Konceptgenerering 

 

Konceptgenereringen skedde för var och en av de konstruktionsuppdelningarna som hade 

upprättats i föregående avsnitt.  

 

5.3.1. Robotsystem 

 

Valet för variant av industrirobot var ett av de första momenten som skedde i arbetet då 

frihetsgraderna för vad som är möjligt ej var särskilt många. Till en början ska roboten som 

används vara möjlig att montera på ett sådant sätt att det ska finnas möjlighet att transportera den 

genom systemet. Det innebär att det ska vara möjligt att montera den på en vägg eller upp och 

ner. Det ska också vara en robot från ABB enligt projektets riktlinjer. För att kunna arbeta med 

att montera ihop armeringsburar krävs även en stark robot.  

 

Enligt Lars Petterson ska denna automationsstation klara att bygga armeringskorgar som 

använder sig av armeringsjärn av diametern upp till 25 mm. Tabell 4 visar data över armeringsstål 

där det går att läsa ut hur mycket det väger. Data i tabell 4 är hämtad från BE Group. 

 

Armeringskorgarna ska vara 12 x 8 x 4 meter stora. Med den data går det att ta antagandet att det 

tyngsta armerings järnet som roboten kommer att bära är ett 25 mm i diameter armeringsstål som 

är 12 meter långt. Detta går att avläsa från tabellen väger 46,2 kg. Roboten ska alltså klara att 

jobba med en sådan last exklusive vikten från verktygen (Petterson, 2018).  

 
Tabell 4 - Data för armeringsstål (Begroup, 2012) 

 
 

Med denna data begränsar det valet av robotar till modell IRB-4600. Detta är för att 

Robotmodellen som är i lastklassen under IRB-4600 ej kan lyfta mer än 20 kg och robotklassen 

som befinner sig över IRB-4600 ej kan monteras på sådant sätt att det går att förflytta den med 

den mobilitet som krävs. 

 

IRB-4600 kan lyfta 60 kg, se teorikapitlet avsnitt 4.2.1. för mer data för denna robot. Detta ger 

marginal till att lyfta stänger som är aningen längre än 12 meter men det är beroende på vikten 

för verktyget. En av anledningarna till att stationen ska kunna jobba med tre robotar är även för 

att det ska vara möjligt att använda sig av flera robotar för att lyfta en typ av järn. Vilket ger 

ytterligare marginal till att lyfta tyngre stänger.  
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Valet av industrirobot behövdes således inte gå igenom några fler faser i och med att kraven och 

anvisningarna var såpass begränsande att det sållades ner till ett alternativ att jobba med.  

  

5.3.2. Övergripande kransystem 

 

Att se över det övergripande kransystemet har studerats olika koncept att utforma ramverket som 

utgör automationsstationen. Via brainstorming och diskussion med projektgruppen utformades 

olika typer av system för hur den övergripande strukturen skulle se ut. Under denna process 

tillkom även avgränsningen att inte fokusera allt för mycket på hur armeringsjärnen skulle 

placeras på marken samt önskemålet att robotarna ska kunna röra sig oberoende av varandra.  

 

Primärt studerades två koncept. Utifrån omvärldsanalysen var de koncepten de mest framstående . 

En lösning är att ställa upp åkbanesystemet för robotar är att utforma systemet som en Gantry. 

Detta system låter robotarna hänga i en axel som kan röra sig i  alla tre rörelseriktningar. Detta 

visas i figur 11. Det andra konceptet bygger på att en större del av ställningen rör sig med marken. 

Det liknar stora portal som förflyttar sig, se figur 12.  

 

  
Figur 11. Gantry-system (AZoRobotics, 2018) 

 

 
Figur 12. Portalkonstruktion (Andon Robotics, 2018) 
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Detta ledde till de två koncepten för övergripande kransystemen som arbetades primärt med blev: 

 

Koncept 1 - Gantry:  

 

 
Figur 13 - Koncept 1 - Gantry 

Figur 13 ovan visar Koncept 1 även kallat gantry:n som är baserat på ett ramverk där robotarna 

transporteras av traversbalkar och är luftburna. Detta koncept bygger på att drivning och styrning 

är ovanpå ramstrukturen. Detta koncept liknar även det konceptet som har testats i mindre skala 

och grundar sig även i de konceptuella tankarna för hur automationsstationen ska arbeta ifrån det 

arbete som har gjort tidigare i projektet. 

 

Koncept 2 – Portalsystemet: 

 

 
Figur 14 - Koncept 2  - portal 

Figur 14 illustrerar koncept 2 som kallats för portalsystemet. Konceptet bygger på att drivningen 

och styrningen för den långa leden förflyttas till marken. Istället byggs även portaler som 

förflyttar sig snarare än traversbalkar som förflyttar sig.  

 

Båda koncepten presenterar lösningar för hur robotarna kan förflytta sig i alla tre led och kan 

alltså befinna sig i alla positioner för ett rum. När koncepten hade tagits fram blev de olika 

rörelseriktningarna benämnda följande: 
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 Höjdled: Z-Led 

 Långsträckan: Y- Led 

 Kortsträckan: X-Led 

 

Båda koncepten var svåra att avgöra på än gång vilket som passade bäst. Detta innebär att både 

koncepten togs vidare till konceptutvärderingsfasen. För att avgöra vilket koncept som passar 

bäst behövdes noggrannare beräkningar för de kritiska lastfallen samt undersöka de övriga 

konstruktionsdelarna.  

 

5.3.3. Styrning 

 

Systemet som för styrning är som tidigare nämnt väldigt viktig för precisionsgraden. Inom 

projektet diskuterades mycket vilket system lämpade sig. Det studerades även väldigt omfattande 

efter olika befintliga lösningar för styrningssystem som finns idag. Detta gjordes genom 

omvärldsanalys på internet, studerades alternativ från olika mekanik leverantörer och fördes 

dialog med Andon Robotics, SKF och projektmedlemmar från Robotdalen över vilket alternativ 

av styrning som lämpade sig bäst. Utifrån detta formades tre koncept. 

 

Koncept 1 – kättingtelfern 

 

 
Figur 15 - koncept 1 - styrning för kättigtelfer (PMH, u.d.) 

Detta koncept som visas i figur 15 är ett vanligt sätt att medge rörelser för traverskranar. Det 

består av ett löphjul som ligger an mot en fläns på traversbalken. Dessa löphjul medger rörelsen 

för att detaljen som ska transportera sig.  

 

Koncept 2 - Linjär styrning 

 

 
Figur 16 – Koncept 9: linjär styrning (SKF, u.d.) 
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Figur 16 visar ett koncept där linjär styrning används. Linjärstyrningar kännetecknas av att de 

erhåller mycket fin precision för linjära rörelser. De består av en vagga och en skena som vaggan 

åker på. Innanför vaggan befinner sig kulor som fungerar som lagerelement för en så jämn 

operation som möjligt (SKF, u.d.). 

 

Koncept 3 - Bearbetat räls med tilläggande kamrullar och löphjul. 

 

 
Figur 17 - Koncept 3: Bearbetad räls med kamrullar och löphjul 

Detta koncept bygger på att en räls bearbetas och planas på sidorna och med hjälp av kamrullar 

och löphjul styrs konstruktionen på plats. Detta illustreras i figur 17. Det figur 17 visar är 

följande:  

 

1: Ställskruv 

2: Löphjul 

3: Kamrulle 

4: Stödhjul 

5: Bearbetad räls 

 

Tanken med detta koncept är att kamrullarna ska styra in konstruktionen då de ligger an mot den 

bearbetade rälsen. Med hjälp av ställskruvarna ska de kunna ställas in mot kanten av rälsen och 

spännas in hårdare. Till detta koncept går det även att göra ställskruven fjäderbelastad vilket 

betyder att den ligger an mot en fjäder. Detta gör att styrningen kan ta emot eventuella avvikelser 

om så skulle ske. Löphjulet är till för att fungera för att ta upp lasten i den vertikala riktningen 

och även den ligga an mot en bearbetad yta mot rälsen. Stödhjulen är till för en försäkran att ta 

upp laster om konstruktionen tippar. Detta koncept har kommit fram via mejlkonversation med 

SKF och tidigare erfarna konstruktörer inom ämnet (SKF, 2018) (Holst, 2018). 

 

5.3.4. Fogar, Monteringsmöjligheter och Förband 

 

I och med att konstruktionen ska vara möjlig att plocka isär och monteringsvänlig har olika 

möjligheter att foga ihop konstruktionen studerats. Monteringsvänlighet på plats innebär att det 

ej går att använda sig av permanenta förband såsom svetsning utan det som konstruktionen har 

fått förhålla sig till är skruvförband.  

 

1 

2 

3 
4 

 
5 
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Genom att sammanställa information från diskussion med Andon, Structor samt 

Stålbyggnadsinstitutet detaljhandbok för knutpunkter finns det generellt sett två typer av 

skruvförband när det kommer till sådan här konstruktioner. Antingen är skruvflänsen 

utanpåliggande eller befinna sig inom balkensytterdimensioner för bredd och höjd. Detta är även 

beroende på balk som används (Andon, 2018) (Structor, 2017) (Stålbyggnadsinstitutet, 2013). 

 

I och med att knutpunkten är beroende på val av balkar och variant av fogning finns väldigt 

många metoder att foga samman hela denna konstruktion och utforma förbanden. På grund av 

att tiden och resurserna för genomförandet av detta arbete ej räcker till att studera djupgående 

alla typer av utformningar av förband har de tagits fram två koncept med anvisningar från med 

diskussion med Andon och Structor.  

 

Koncept 1:  

 

 
Figur 18 - Koncept 1 ihopfogning 

Figur 18 visar ett klassiskt sätt att foga ihop 2 balkar. En utanpåliggande fläns där genomgående  

skruv fästs runt hela flänsen. 

 

Koncept 2: 

 

 
Figur 19 - Koncept 2 ihopfogning 
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Koncept 2 av ihopfogning som illustreras i figur 19 visar hur en fogning kan se ut där 

skruvflänsen är innan för balkdiameterna ytterdiameter. Notera hur det i det här fallet med en 

fyrkantsprofil måste skäras upp en yta som går att komma in ifrån för att komma åt den 

genomgående skruven.  

 

Ytterligare rekommendationer som tillkom för utformning av fogning är att försök att använda 

sig av genomgående skruv till så stor uträckning som möjligt samt att om två balkar ska 

sammanfogas ska det eftersträvas att ha pelarstöd under skarven om möjligt (Andon, 2018). 

 

5.3.5. Drivning 

 

Till drivning har de kollats på tre primära grupper för att driva systemet. Koncepten som 

utvecklades togs fram på liknande sätt som konceptutvecklandet av styrsystemet. Detta är i och 

med att systemen relaterar till varandra och på ett vardagligt uttryckt sätt ”går lite hand i hand 

med varandra” då det ena systemet driver komponenterna i rörelseriktningen och den andra 

systemet styrsystemet i rörelseriktningen.  

 

Systemet är låst till att använda sig av motorenheterna som ABB kan erbjuda enligt 

projektdirektiven. Så drivsystemet måste vara kompatibelt med de motorerna. Dock är detta ofta 

en leverantörs fråga och de leverantörer som har kontaktats för konceptutvecklingen har metoder 

att integrera deras drivsystem med en viss typ av motor.  

 

Koncept 1 - kuggstångsdrift 

 

 
Figur 20 – kuggstångsdrift (Engineering360, u.d.) 

I figur 20 visas kuggstångsdrift som går ut på att använda sig av ett kugghjul som är ansluten till 

en växellåda eller motor som roterar mot en kuggstång. På detta sätt förvandlas en roterande 

rörelse till en linjär rörelse (Engineering360, u.d.) 

 

Koncept 2 – kulskruv 

 

 
Figur 21 – kulskruv (Araton AB, u.d.) 
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Figur 21 visar konceptet för kulskruvar, även här omvandlas en roterande rörelse till en linjär 

rörelse. Kulskruvar fungerar som så att de består av en roterande skruv där lagerelement i form 

av kulor ligger an emot. När skruven roterar vill kulorna i förflytta sig med rotationen vilket 

tvingar vaggan som omfamnar kulorna åt en linjär riktning.  

 

Koncept 3 – Remdrift 

 

Att driva systemet med rem bygger på att en drivande rem med räfflor spänns mellan lagerrullar 

eller lättningar. Den räfflade remmen är sedan kopplad till en drivande del som får remmen att 

röra på sig. Beroende på hur remmen är spänd resulterar det i att en del som är kopplad till 

remmens räfflade sida förflyttar sig med remmen. I detta fall ska då den förflyttningsbara delen 

i remdriften röra sig linjärt.  

 

5.3.6. Inpassning och Instyrning 

 

Då denna konstruktion innehar många delar som kräver att de sitter på en väldigt noggrann 

position och att de ska placeras på sin position väldigt snabbt har olika koncept tagits fram för 

att föra komponenterna i sammanställning in mot rätt plats mot varandra.  

 

Huvudsakliga koncepten för detta har tagits fram med riktlinjer av produktutvecklingsverktyget 

DFA för att skapa en så enkel montering som möjligt. Den del av DFA som togs i beaktande 

visas som fetmarkerad i listan nedan. 

 

 Minimera antalet detaljer 

 Minimera antalet unika fästelement 

 Designa produkten med en baskomponent som andra komponenter fäster mot 

 Baskomponenten ska inte förflytta sig under montering 

 Försök effektivisera sammanställningen genom att hitta minst antal steg att montera ihop 

produkten 

 Undvik monteringsmetoder som är svåra att göra bakvänt eller återanvända (exempelvis 

knytning) 

 Designa produkten med tanke på vem eller vad som ska montera ihop produkten 

 Designa produkter som är symmetriska 

 Se till att använda sig av fasningar och styrningar för att underlättande införande 

och inriktningar av detaljer 

 

Koncepten illustreras i figurerna nedan där tanken är att utnyttja fasningar och instyrningar för 

att placera komponenter på rätt plats.  

 

Koncept 1 – Kantfasningar 

 

 
Figur 22 - instyrning 1.1 
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Figur 23 - Instyrning 1 

Koncept 1 för infästningar som visas figur 22 och 23 bygger på att bearbetade profiler sätts an 

mot ytterkanterna av balkarna som ska fogas ihop. De fästes på sidorna av balken och 

skruvflänsar som finns till förfogande. På detta sätt går det att fästa dit fasningar som kan mätas 

in under en första montering. Dessa inmätta fästningar som har lagts till kan sedan användas för 

att styra in detaljer emot.  

 

Koncept 2 – Konen 

 

Konceptet konen går ut på att använda sig av en svarvad kona som styr in mot en given fasad 

negativ kona. Likt föregående koncept är tanken att göra en montering då dessa detaljer kan 

mätas in för korrekt position. Efter denna förmontering där styrdetaljerna har placerats kommer 

följande monteringar gå smidigare då styrdetaljerna redan sitter på plats. Notera att den 

instyrande konan har olika storlek på de 2 första bilderna av konceptet gentemot de 2 

efterföljande bilderna av konceptet. Detta är för att illustrera hur en del detalj riktar in sig mot en 

sida först för att sedan rikta in sig mot den andra. Detta för att inte behöva rikta in sig mot 2 

stycken instyrningsdetaljer samtidigt vilket kan bli väldigt jobbigt.  

 

Figurerna 24-27 nedan illustrerar koncept 2. 

 

 
Figur 24 - Instyrning 2.1 
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Figur 25 - Instyrning 2.2 

 
Figur 26 - Instyrning 2.3 

 
Figur 27 - Instyrning 2.4 

5.3.7. Inmätning 

 

Till stor del är tanken med konstruktionen att utnyttja DFA verktyget och har mekanisk 

instyrning för de flesta detaljerna. På så sätt kommer det gå att slippa mäta in komponenter och 

spara in på monteringstid.  
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Dock kommer det dock finnas ett moment som kommer att vara tvunget att mätas in för 

konstruktionen. Det är placering av de först detaljerna för att få det att skapa ett plan. Under 

arbetets gång har de försökts att hitta metoder för att slippa en inmätning av konstruktion men 

ingen lämplig metod har identifierats. 

 

Detta beror på att konstruktionen ska stå på en redan gjuten betongplatta. Detta är en stadig grund 

men det är svårt att ha någon koll på hur plan betonggrunden är. Detta gör att det ej går att 

identifiera ett startplan för hur robotarna ska arbeta ifrån. För att skapa ett plan som är rakt är 

tanken att fästa konstruktionen med justerbara grundbultar i fötterna av konstruktionen. Med 

dessa grundbultar går det att justera konstruktionen så att den blir plan. Dock är det svårt att veta 

hur mycket dessa grundbultar ska justeras utan ett mätinstrument. Därför kommer det behöva 

finnas en mätmetod för att justera in de första detaljerna som ska placeras vid monteringen.  

 

Det identifierades bara ett lämpligt sätt att mäta in de första grunddetaljerna för konstruktionen 

och det var att använda sig av en tracker eller totalstation som mätter in detaljerna. Detta grundar 

sig i att i de mätmetoder som beskrevs i teorikapitlet för precision, se avsnitt 4.3 så ansågs det 

som det enda praktiskt alternativet att arbeta med. 

 

Dock identifierades ett annat möjligt sätt att justera höjden för att skapa ett plan och det var att 

använda sig av shims för att justera höjden men detta avrådes från att användas då de möjligen 

skulle ha negativa konsekvenser för monteringstiden.  

 

5.3.8. Kabeldragning 

 

För att driva detta system kommer det behöva användas flera motorenheter. Motorenheternas 

uppgift kommer att vara att förflytta robotarna. Motorenenheterna och robotarna kommer arbeta 

ifrån samma system. Med samma system innebär samma styrsystem för mjukvara som 

kontrollerar robotrörelserna. Styrsystemet för Robotarna benämns IRC5, se bilaga 10 för 

specifikationer för styrsystemet.  

 

För att förflytta robotarna enligt systemen som har tagits fram som koncept för denna station 

krävs 4 motorenheter per robot. 1 motorenhet som för roboten i Z-led, 1 för att föra roboten i X-

led och 2 motorer som för roboten i Y-led. Med tre robotar innebär det att det kommer krävas 12 

motorenheter totalt för att detta system ska fungera. 

 

Systemet är uppbyggt så att max 1 robot och 3 motorenheter kan kopplas till en controller eller 

drivmodul. Detta gör att det kommer behöva minst 1 controller och 3 drivmoduler om alla 12 

motorenheter ska kunna användas. 3 motorenheter blir då kopplade till controllern och resterande 

9 motorenheter blir kopplade till de tre övriga drivmodulerna.  

 

I samtal med ABB är detta vad som är max som deras styrsystem klarar av. För att motorerna 

ska kunna röra sig fritt krävs att det dras flexibla kablar från drivmodulerna till motorenheterna 

och robotarna. Standardsortimentet av flexibla kablar som ABB erbjuder är ej tillräckligt långa 

för att det skulle fungera att dra en kabel från drivmodul som sitter på en fast position till att 

robot som har rört sig till ena enda av kranbalksystemet.  

 

Efter dialog med ABB har det dock visat sig att den längsta flexibla kabeln som går att föra 

mellan en drivmodul och en robot/ motorenheter kan räcka upp till 50 meter. Denna kabel ska 

vara testad att fungera. Denna längd skulle räcka för att ge en räckvidd för hela systemet och 
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drivmodulen har en fast position. Nackdelen som togs upp med en sådan lång kabel dock är att 

den skulle bli mycket dyrare än standard kablarna. 

 

Med 12 motorenheter och 3 robotar som kan ha varierande längd på kabel upp till 50 meter finns 

det väldigt många olika varianter på att dra signalkablarna. Ett koncept valdes för att illustrera 

möjlig väg att dra signalkablarna. Tanken är att försöka ha så kort väg som möjligt och att 

controllern samt drivmodulen står still positionerade på marken och långa flex-kablar räcker ut 

till motorenheterna och robotarna. Konceptet för kabeldragning visas i figur 28, se även bilaga 7 

för förtydligad bild.  

 
Figur 28 - Kabeldragning 

De röda kablarna i figur 28 illustrerar flexibla långa kablar. De flesta är upp till 50 meter långa. 

De svarta kablarna illustrera icke flexibla kablar som är väldigt korta. De kan tas från ABB:s 

standard sortiment.  

 

Förutom signalkablarna mellan drivmodul och robot ska konstruktionen även erbjuda plats för 

signalkablar och tryckluft till verktygen som roboten jobbar med samt elkablar till controllern 

och drivmodulen. Dock har dessa kablar inte ansetts som kritiska då det inte har fallit i någon 

risk att inte gå att dra. Det finns ingen begränsning för hur långa de kan vara till exempel. Att dra 

dessa kablar har fallit in i kategorin att det inte kommer vara något problem att dra dem.  

 

Hur kablarna ska föras i stationen är via kabelkedjor. Tanken är att det ska finnas en kabelkedja 

som rör sig i varje led som roboten kan röra sig på och för varje robot. Alltså ska det finnas 9 

kabelkedjor då det ska finnas en kedja för varje led och en för varje robot. Kedjorna för X-led 

och Z-led har möjlighet att vara mittplacerade för att spara in på kabelkedjanslängd. Positionen 

för kabelkedjorna har diskuterats med Conductix (Dahlen, 2018). 
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5.3.9. Special montering 

 

För denna konstruktion finns det vissa specialområden som har studerats extra noggrant.   

 

Specialområde 1 – Montering av Z-Axel. 

 

Hur monteringen av Z-axeln ska gå till har varit svårt att begrunda för att falla inom ramen av 

monteringsvänlig. Endast ett koncept har tagits fram för att lösa problemet. Det går ut på att 

montera Z-Axeln från sidan mot X-Axeln. Z-axeln har monterats mot en rörligplatta som kan 

röra sig i X-led samt den delen som Z-axeln monteras emot är även rörlig i Z-led. Dessa plattor 

ska använda sig av det slutgiltiga konceptet för inpassning för att placeras rätt. 

 

Specialområde 2 – Mitten skarv.  

 

Helst ska styrningen ej vara avbruten av en skarv. Detta är för att om styrningen bryts a en skarv 

finns det risk att styrningen inte matchar precis där och det kan bli ett hack som stör den linjära 

rörelsen. För att undvika detta går det att montera styrningen genom att mäta om den varje gång 

konstruktionen monteras ihop. Dock vill detta undvikas då det är tidskrävande och tanken är att 

styrningen ska vara förmonterad på ramverket när det monteras ihop för att spara tid.  

 

I X-led och Z-led går det att ha förmonterad styrning på och undvika en skarv. Dock går detta 

inte att genomföra i Y-led då Y-led är 20 meter och ej får plats i en 40 fots-container. Det innebär 

i mitten av Y-led måste en skarv ske. Detta stör styrningen. För att ta reda på hur stor påverkan 

denna skarv har på styrningen gjordes olika koncept för att illustrera hur styrningen skulle 

hanteras vid mittenskarven. Koncepten som visas nedan är visade med linjärstyrning men de är 

representerade med koncepten representerar alla typer av koncept för styrningar.  

 

Koncept 1 – Mitten skarv:  

 

Inga speciell åtgärd krävs, det beror på vilken typ av styrningen som används, se figur 29: 

  

 
Figur 29 - Mitten skrav  
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Koncept 2 – Mitten skarv: 

 

Ha större delen av styrningarna för monterade och en liten del som täcker över skarven som får 

mätas in vid montering, se figur 30. 

  

 
Figur 30 - Mittenskarv 2 

 

Koncept 3 – Mitten skarv: 

 

Ha en del av den förmonterade styrningen utstickande på den ena balken som matchar in mot 

den andra balken, se figur 31.  

 

 
Figur 31 - Mittenskarv 3 
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Koncept 4 – Mittenskarv:  

 

Använd liknande som koncept 2 men med en tillskuren styrning som matchar in mot de 

färdigmonterade styrningarna.  

 

 

 

Specialområde 3 – Upptag av fel.  

 

Att röra roboten längs Y-led har identifierats som problematiskt. Detta är av flera anledningar. 

Dels för att denna konstruktion blir utsatt för en miljö med växlande temperatur vilket gör att 

konstruktionen förändrar sig med avseende på temperaturen. Dessutom är det i den leden som 

där parallellitet är svårast att uppnå mellan styrningarna då det är den längsta rörelseleden. Det 

är också den svåraste leden att uppnå parallellitet då styrningen för den leden består av många 

förmonterade delar som ska monteras ihop mot varandra. Det är svårt att säkerställa att alla dessa 

balkar kommer att linjera mot varandra perfekt även med anpassningsfunktioner. 

 

Med tanke på att finns stor risk för att styrningen inte helt linjera med varandra och att 

temperaturpåverkan kommer göra deformationsändringar måste det finnas ett system som kan ta 

upp parallellitetsfel och motverka detta i Y-led.  

 

Hur detta görs är genom att ena sidan i Y-led kommer agera som en så kallas master sida medan 

den andra sidan blir en slav sida. Detta görs genom att styrningen på ena sidan blir fast i alla 

riktningar utom rörelse riktningen och den andra sidan får fler frihetsgrader att röra sig på 

förutom själva rörelseriktningen. Detta gör att det är möjligt att ta upp eventuella fel och även att 

konstruktionen kommer vara tillgänglig för att återgå till samma position som den befann sig på 

innan (Andon, 2018).  

 

 

Figur 32 - Mittenskarv 4 
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För att uppnå detta har olika koncept tagits fram.  

 

Koncept 1 – två olika typer av styrningar: 

 

Detta koncept går ut på att använda sig av linjär styrning på ena sidan som låser i alla 

riktningar. I den andra ändan finns en helt annan typ av styrning som enbart tar upp last åt ett 

hål.  

 

Koncept 2 - En fästpunkt med snevriden linjärstyrning mot körriktningen:  

 

Detta koncept går ut på att slavsidan ska sitta fast med en fästplatta som kan röra sig snedvridet 

90 grader från körriktningen. På detta sätt så tar fästplattan upp alla eventuella fel.  

 

Koncept 3 - En fjäderbelastad styrning:  

 

Detta koncept går ut på att de lager som ligger emot skenan är fjäderbelastade. Det betyder att 

alla eventuella parallellitetsfel som kan uppstå tas upp av fjädrarna och inte övriga 

konstruktionen.  

 

Detta problem att säkerställa att styrningen ska linjera parallellt utan skarv uppstår ej i samma 

grad för Z-led och X-led då de åksträckorna ej behöver vara så långa att de behöver separeras av 

monteringen vilket gör att de alltid kan vara förmonterade på varandra. 

 

5.4. Konceptutveckling:  

 

Detta steg bygger på de koncept som vägdes i föregående avsnitt. Följordningen för 

konceptutvecklingen av de olika delsystemen presenteras i samma ordning som i föregående 

avsnitt. 

 

5.4.1. Val av kranbalkssystem 

 

Det var många faktorer som påverkade vilket koncept av kranbalkssystem som skulle väljas. 

Dels var det funktionalitet, hållfasthetsberäkningar samt duglighet med de andra 

konstruktionsområdena. 

 

Till en början studerade hållfastheten. Hållfasthetsberäkningarna gick ut på att studera de mest 

kritiska lastfallen både dynamiskt och statiskt. Totalt blev det 7 lastfall som studerades.  

 

Lastfallen beräknades med hållfasthetsberäkningar och verifierades med FEM – Analyser. 

Konstruktionens dimensionerande krav har varit beroende på styvhet och deformation. Hur 

mycket konstruktionen får deformeras har varierat beroende på lastfall. 

 

Det främsta dimensionerande kravet grundade sig i vilket styrsystem som valdes. Då dessa är 

komponenter som har stor inverkan för konceptet samt är direkt påverkade av styvheten av 

konstruktionen.  

 

Således blev valet av styrningar de som sätter kravet för nedböjningen på balken. De styrningar 

som medger de finaste precisionskraven är även mest känsliga för deformation. För att undersöka 

hållfasthetskraven innebar det att undersöka hur mycket styrningen med finast precisionsgrad får 
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deformeras. Konceptet linjär-styrningar är det koncept som innebar finast precision och fick 

således vara den detaljen som satte dimensionskravet. 

 

Detta ansågs även lämpa sig bra då det finns många leverantörer som erbjuder produkter för 

linjär-styrningar och de därmed borde finnas mycket teknisk data för detta. Dock motbevisades 

detta och det påträffades lite dokumentation som kunde vara lämplig för att bestämma ett 

deformationskrav. Detta var i och med att det är väldigt långa sträckor som styrningarna skulle 

verka vilket de normalt inte brukar användas till.  

 

En mejlkonversation upprättades således med SKF för att undersöka hur mycket deras linjär-

styrningar klarar av på så långa sträckor som behövs i detta fall. De hade svårt att svåra på den 

frågan och det var svårt att hitta data på detta.  

 

För att ta reda på deformationsgraden användes då modellen av denna station som är byggt i en 

liten skala. Denna modell bygger på principen att använda linjär-styrningar och det kunde då 

användas data ifrån den prototypen. Den data som kunde studeras var deformationsgraden som 

modellen bygger på. Figurerna 33 och 34 nedan visar nedböjningen för hur mycket prototypen 

sviktar: 

 

 
Figur 33. Deformation från en kalibrerings process från modellen 1 

 

 
Figur 34 Deformation från en kalibrerings process från modellen 2 
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Grafernan visar alla punkter på ett plan när en robot kalibrerar sig på prototypen. För att få en 

rättvis bild på hur en balk är nedböjd måste en x-axel studeras. Den största nedböjningen som 

återfinns är 1,389 mm. Detta är på en spännvidd som är 4 meter i och med att det är det som är 

spännvidden på balken för x-axeln i prototypen. Därmed fick de anses som ett godtyckligt 

värde för hur mycket en linjär styrning får deformeras. Givetvis skiljer det sig på modell för 

linjärstyrning med i dialog med SKF ansågs det som ett godtyckligt värde i och med att det var 

svårt att ge ett direkt svar. 

 

Detta kan ställas då i relation med konceptet som utvecklas ska vara tre gånger större så kan 

deformationen vara 3 gånger större. Det vill säga att linjär styrningarna kommer klara och 

verka fungerande med en nedböjning på ungefär 4 mm på en balk som är 12 meter lång. Detta 

fick då bli det uteslutande kravet för dimensionerna och hållfastheten.  

 

Ett annat krav som har haft betydelse är hur styva balkarna bör vara för att kunna anses som 

tillräckligt pålitliga att uppnå repeterbar noggrannhet som är huvudmålet med kranbalkssystemet. 

Grundmålsättningen för hållfasthetsberäkningarna är att beräkna ett tillräckligt styvt system som 

inte kommer att plasticera. Se bilaga 5 för att se hållfasthetsberäkningarna samt dimensionerande 

krav för varje last. Hållfasthets beräkningar har använt sig av elementarfall som återfinns i bilaga 

9 samt studie för FEM-Analyser som verifikation på beräkningarna som återfinns i bilaga 8. 

 

För att studera duglighet och funktion gjordes en jämförelselista för att studera hur båda 

koncepten stod för varandra, se tabell 5.  

 
Tabell 5: Jämförelsematris över koncept 1 och 2 

 
 

Tanken med listan är att jämför koncepten med kraven som sattes i kravspecifikationen. I tabellen 

har det även tagit med ytterligare egenskaper som ansågs fördelaktiga när koncepten jämfördes.  

Jämförelsetabellen låter gantry-systemet vara helt nollställt mot alla krav och portal konceptet är 

en jämförelse. Detta betyder att koncept 2 får antingen ett plus eller minus beroende på om det 

anses vara bättre eller sämre än ganry-systemet. Detta liknar en pugh:s-matris dock är skillnaden 

att kraven ej är viktade. Anledningen för att det inte blev en hel pugh:s-matris var för att det var 

svårt att vikta kraven och de flesta kraven ansågs hyfsat jämlika. I slutändan när båda koncepten 

jämfördes ansågs de väldigt jämbördiga.  

 

Krav: Koncept 1 Koncept 2

Möjliggöra arbetsyta 0 +

Måste kunna fraktas 0 0

använda ABB:s Robosystem 0 0

Hålfasthetsegenenskaper 0 -

Kunna uppge repeterbar nogrannhet 0 0

Ska kunna röra sig oberoende av varandra 0 0

Förflytta robotarna i en viss hastighet 0 -

Medge rörelse i alla led 0 0

Kunna använda 3 robotar 0 0

Ge utrymme för en bockningsstation 0 0

Medge öppenhet och flexibilitet 0 +

Lätt till service 0 +

Smuts för vitala delar 0 -

Få plats i en tält hall 0 0

Monteras på en betongplatta 0 0

Resultat: 0 0
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Beräkningsvärdena från bilaga 5 visar på att båda koncepten klarar styvhetskraven och ej 

kommer plasticera med de maxlaster som påverkar konstruktionen. Det sågs även att en båda 

koncepten var kompatibla med de övriga konstruktionsdelarna vilket innebär att ingen av de 

begränsande faktorerna ifrån resterande del av konstruktion påverkar vilket koncept som 

fungerar bäst. 

 

I diskussion med Andon föredrog de Gantry-systemet. Detta gjorde att slutvalet kom att bli 

koncept 1. En av de största fördelarna som de även poängterade var att det är ett välbekant sätt 

att bygga, detta var fördelaktigt i och med att många delar i det här systemet är helt nytt och det 

har aldrig gjorts ett liknande system förut som är mobilt. Detta gör att om det går att göra något 

på ett sätt som är tradionellt och gjorts förut så välj helst det alternativet. Andon formulerade 

även detta argument att det är väldigt stora delar som ska förflytta på sig. Koncept 2 presenterar 

väldigt stora delar som ska förflytta sig. Även om det ses som teoretiskt möjligt att bygga koncept 

2 tillräckligt styvt så rent erfarenhetsmässigt förespråkar de att de ska siktas efter att förflytta så 

lätta objekt som möjligt för att undvika problem i praktiken som är svåra att se.  

 

Därmed blev det slutgiltiga valet för kranbalkssystem koncept 1: Gantry-systemet.  

 

5.4.2. Val av styrning 

 

Ett av de viktigaste valen av att uppnå repeterbar noggrannhet var valet av styrning. Detta är för 

att det är denna mekanism som hanterar hela konstruktionens rörelse. Om styrningen har för 

grova toleranser ger det utrymme för konstruktionens rörliga leder att förflytta sig i en oönskad 

riktning och då i sådana fall hamna fel. Detta beskrivs även som att styrningen är för oprecis 

eftersom när styrningsmekanismen rör sig i rörelseriktningen kan styrningen förflytta sig i en 

annan riktning än menat, exempelvis styra i sidled och då få svårt att hitta tillbaka till 

ursprungspositionen.  

 

För att undvika detta krävs en styrning som kan hålla en noggrann positionering. Väldigt tidigt i 

beslutsprocessen eliminerades konceptet för kättingtelfer då det ansågs som den typen av 

styrning var för oprecis för att kunna uppnå repeterbar noggrannhet. Detta gjordes i samråd med 

robotdalen och Andon automation (Andon, 2018) (Robotdalen, 2017). Ytterligare undersökning 

för detta koncepts valdes därför inte göras.  

 

Det återstående alternativen var då antingen att använda sig av skenstyrningar eller bearbetade 

räls. Skenstyrningar skulle innebära den högsta precisionen men i konversation med SKF skulle 

det vara svårt att använda dem i en skarv där styrningarna är förmonterade (SKF, 2018). Det vill 

säga att det kopplar till problemet med skarven i Y-Led. 

 

Detta innebär att det alternativet som återstår är bearbetade räls eller hitta en speciell typ 

skenstyrningar som klarar att monteras med en skarv i mitten. Dock medger denna typ av styrning 

mindre precision och på så sätt ger mer upphov till repeterbar noggrannhet ej uppnås. Hur stor 

skillnaden blir mellan skenstyrning och den sist nämnda metoden kommer är svårt att säga exakt. 

På grund av många faktorer som spelar roll såsom hur väl rälsen bearbetas och sträckan som ska 

åkas, samt hur många skarvar som finns är det svårt att hitta en rimlig test metod för att jämföra. 

I slutändan fick valet då gå på erfarenhet från andra konstruktörer inom området. Philip Holst 

från robotdalen menar på att det skulle gå att kunna tillverka bearbetade räls som erhåller 

tillräcklig hög precision. Vid samtal med Mats Gårdestam från Acumo ska det finnas 

skenstyrning som är väldigt precisa men ändå kunna montera på en yta som är relativt grov och 
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klara att passa in mot varandra då det finns en skarv. Med avvägning från robotdalen och Andon 

så valdes tillslut skenstyrningar som går att montera med en skarv i mellan.  

 

5.4.3. Val av ihopfogning 

 

Valet av ihopfogningsmöjligheter grundar sig mest i ur enkelt det teoretiskt sätt är att montera 

ihop stationen. Därmed låg grunden för konstruktionstänket för varje fläns att det skulle siktas 

på att göra en utanpåliggande skruvfläns. Om det ej var möjligt att göra detta på något sätt så 

blev valet direkt att göra en innan påliggande fläns.  

 

Utformningen av fästelementen och valet av koncept påverkades även punkter från DFA 

verktyget, se kapitel DFA. De punkter som togs i beaktande i utformning av koncept  

 

 Minimera antalet detaljer 

 Minimera antalet unika fästelement 

 Designa produkten med en baskomponent som andra komponenter fäster mot 

 Baskomponenten ska inte förflytta sig under montering 

 Försök effektivisera sammanställningen genom att hitta minst antal steg att montera ihop 

produkten 

 Undvik monteringsmetoder som är svåra att göra bakvänt eller återanvända 

(exempelvis knytning) 

 Designa produkten med tanke på vem eller vad som ska montera ihop produkten 

 Designa produkter som är symmetriska 

 Se till att använda sig av fasningar och styrningar för att underlättande införande och 

inriktningar av detaljer 

 

5.4.4. Val av drivning 

 

För valet av drivning valdes kugg och kuggstång. Detta är för att det är alternativ som både är 

enkelt att montera och erhåller tillräckligt hög precision. Remdrift ansågs som för svårt att 

montera och erhöll inte lika hög precision och kulskruv ej var ett relevant alternativ då kulskruv 

gör sig bäst vid kortare sträckor men ej när det ska vara så långa körbanor. (Mats, 2018) (SKF, 

u.d.) 

 

Enligt anvisningar blev motorvalet begränsat till ABB:s motorenheter då det bara är de som är 

kompatibla med robotsystemet som ska väljas. Den motorn som valdes blev således deras största 

motor som är MU400. Detta är för att så stor bromsförmåga som möjligt är av önskemål för att 

kunna stoppa konstruktionen. Till detta krävdes en växellåda som klarar av att göra en utväxling 

att hastigheten och valet av kugg och kuggstång som gör att hastigheten kan befinna sig på 0,5 

m/s under drift. Hastigheten för 0,5 m/s var något som diskuterades inom projektgruppen och 

verifierades att det är en lämplig hastighet av Andon.  
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5.4.5. Val av inpassning 

 

Av de koncept som valdes för att passa ihop bitarna så valdes koncept 2. Den största fördelen 

med koncept 2 som identifierades var att det gick att använda samma typ av inpassning och tänk 

att passa in på flera ställen. Detta innebär att det förenklar tillverkningen. En nackdel för koncept 

1 som identifierades var att de förmodligen skulle ta upp för mycket last vilket ej är poängen med 

instyrningarna utan poängen är att föra de på rätt plats och förenkla monteringen utan att behöva 

mäta in detaljerna. Om instyrningarna tar för mycket last innebär de att de minskar i precision 

och måste bytas ut oftare. Därför valdes koncept 2 med kona som har en hona och hane ände.  

 

5.4.6. Val av mittenskarv 

 

Vid valet av mittenskarven valdes koncept 2. Detta gjordes i diskussion separat med Acumo, 

SKF och Mekanex. Samtliga parter sa individuellt utan något inflyttade av varandra att det var 

det överlägset bästa konceptet att hantera mittenskarven oavsett styrning och de andra  

varianterna ej var att rekommendera. Några av de andra varianterna skulle kunna medge att det 

går aningen snabbare att montera ihop anläggningen men det var inte värt att offra eller chansa 

på i och med att det ej vinns så mycket tid och offras väldigt mycket precision (SKF, 2018) 

(Mats, 2018) (Jönsson, 2018).  

 

5.4.7. Val av upptagning av fel 

 

Hur upptagning av fel skulle hanteras beror väldigt mycket på det slutgiltiga valet av styrning. I 

och med att det slutgiltiga valet av linjär styrning blev med skenor valdes den metoden som 

lämpar sig med skenstyrningar. I och med att det är den enda styrningen som har valts för 

konstruktionen blev koncept 1 uteslutet direkt. I och med att Skenstyrning är svåra att 

fjäderbelasta valdes koncept 2 där ett par med skenstyrningar som rör sig på en snevriden platta 

som rör sig i en annan frihetsgrad det uteslutande valet. Det är även denna metod som Andon 

Automation rekommenderar. 
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5.5. Produktrealisering  

 

Detta delkapitel innefattar hur koncepten togs vidare i ett stadie för att realistiskt tillverkas och 

fraktas och se ut i verkligheten.  

 

5.5.1. Tillverkning 

 

För att detta projekt ska kunna vara realiserbart var det tvunget att undersökas huruvida realistiskt 

det skulle vara att tillverka denna konstruktion. Den stora frågan är hur balkarna skulle tillverkas 

då beräkningarna visar att lasterna är för stora för att använda sig av standardbalkar, se bilaga 5 

lastfall 7. 

 

Den stora utmaningen är att tillverka balkarna samt att bearbeta dem på ett sådant sätt så att de 

får tillräckligt fina ytor att montera skenstyrningar på dem. I diskussion med leverantörer är det 

möjligt sättet att tillverka dessa balkar på sådant sätt att de svetsas ihop som lådor och bearbetar 

de ytor som har fin precision för att tillverka dessa balkar.  

 

En viktig detalj inom tillverkning är att kunna verifiera att ytor på detaljer som ligger an mot 

andra komponenter i konstruktionen kan planas i en fräs. Dessa ytor kallas även för gränssnitt. 

Att säkerställa att gränssnittet är plana är viktigt för att verifiera att detaljerna ligger rakt mot 

varandra. Exempelvis för ett viktigt gränssnitt är där styrningarna ska placeras an mot balkarna. 

Detta gränssnitt är viktigt för att verifiera att styrningarna ligger raka mot resten av 

konstruktionen. Nedan visas hörnbalkarna för konstruktionen och förslag för tillverkningen:  

 

 
Figur 35. Tillverkning av balk 1 

 
Figur 36. Tillverkning av balk 2 
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Figurerna 35 och 36 visar förslag på hur balken skulle kunna tillverkas då tanken är att det svetsas 

ihop först. Sedan bearbetas de röda ytorna för att bli plana. Storleken på balkarna skulle då 

behöva anpassas till maskinerna i vald verkstad. De röda ytorna är då gränssnitten som andra 

balkar/ pelare och styrningar ska ligga an mot. Förslaget godtogs av de maskinverkstäder som 

kontaktades och de ansågs möjligt att tillverka. De som kontaktades var IMS Maskinteknik AB 

och Larsson & Kjellberg. Övriga delar i konstruktionen sågs inte som några svårigheter att 

tillverka i en maskinverkstad då detta förslag godtogs. Detta gjorde att det ansågs möjligt att 

tillverka denna konstruktion.  

 

5.5.2. Kabeldragning 

 

För att se till att kablarna är skyddade samt att de rör sig korrekt krävs att system för att föra 

kablarna. I diskussion med företaget Conductix fanns det olika alternativ. Bland annat att byta ut 

kablarna mot skenor, använda sig av kabelrullar eller kabelkedjor. Vid en närmare titt på 

konceptet var det uteslutande valet kabelkedjor. Detta var för att använda sig av strömförande 

skenor ej skulle vara till någon nytta då flera medium en elektricitet skulle föras genom kablarna 

samt att det skulle bli väldigt många kabelrullar om det alternativet skulle väljas.  

 

Därför undersöktes möjligheten att använda sig av kabelkedjor. Det skulle dock bli ett par robusta 

kabelkedjor som klarar utomhusmiljö och klarar en lång åklängd. Detta är dock genomförbart att 

tillverka (Dahlen, 2018). 

 

5.5.3. Tälthall 

 

Anledningen för användning av tälthall är ett direktiv som sattes i början av projektet. Detta 

direktiv grundar sig i att undvika så stor väder påverkan som möjligt. Bland annat vind och 

temperatur förändringar.  

 

I och med att denna konstruktion ska är bestämt att befinna sig i en tälthall gjordes en analys 

över vad som är möjligt. Leverantörer kontaktades för att ha en närmare dialog om hur vilken 

typ av tälthall som skulle passa applikationen. Ett urval av de som kontaktades var: Hallbyggarna, 

Tältpartner och Hallgruppen. Dessa var de som den närmaste dialogen angående ämnet var med.  

  

Eftersom att måtten skulle vara kring 20 x 8 x 12 (längd, bredd, höjd) skulle det innebära en 

väldigt lång och hög hall. Detta var någonting som samtliga leverantörer såg som ett problem 

och inga tälthallar från standard utbudet skulle passa. Det största problemet var höjden. Att hela 

tälthallen skulle fungera som ett stort segel menar de. De menar på att om en tälthall ska vara så 

hög måste de vara mycket bredare. 

 

I dialog med Thomas Carlsson från Hallbyggarna skulle det dock vara möjligt att bygga en 

special hall som är extra förankrad i marken. Detta var dock problem för leverantören då de är 

vana vid att bygga special hallar (Carlsson T. , 2018). 

 

5.5.4. Frakt 

 

Genom hela konstruktionens utformning har kravet att konstruktionen ska kunna vara 

moduliserbar och kunna plockas isär i bitar för att transporteras. Det finns olika sorters transport 

lösningar men enligt projektets riktlinjer har det varit önskvärt att använda sig av en standard 

container. Genom att använda sig av en standard container finns argumentet att många  

oförutsedda komplikationer undviks under frakt. De största containern är 40-fots containrar.  
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Olika fraktlösningar kollades på med företaget EQpack. EQpack är ett företag som specialiserar 

sig på fraktlösningar. De som låg till grunden var att studera huruvida balkarna samt robotarna 

kunde fraktas i en container. Det som studerades och skulle fraktas visas i tabellerna 6 och 7 

nedan, längderna som anges i tabell 6 är de längder på balkar för ramstrukturen: 

Tabell 6. Frakttabell 1 

Balk Tvärssnitt Längd Vikt Antal 

 mm mm ton st 

Bärande pelare 500 x 500 5000 2 10 

Ram balk 1 400 x 500 10000 2 4 

Ram balk 2 400 x 500 11500 2 2 

Traversbalk 560 x 480 11500 3,5 3 

Sticka för Z-led 550 x 550  4000 0,9 3 

 

Tabell 7. Frakttabell 2 

Vad Modell Vikt Antal   
kg st 

Robot IRB-

4600 

435 3 

Styrskåp ICR5 150 1 

Drivmodul till 

styrskåp 

ICR5 130 3 

 

Dessa var det största delarna och påverkade frakten mest. Med dessa mått på balkar var det enda 

alternativet en 40 fots container. Innermåtten för en 40-fots container är: 12032 x 2350 x 2695 

mm (Container tjänst, u.d.). Dock kan måtten variera en aning men det är väldigt snarlika. I och 

med att måtten för balkarna passar in i containern sågs en lösning att transportera konstruktionen. 

Dock insågs det väldigt snabbt att allt inte kommer kunna gå in i en container utan det kommer 

förmodligen behövas minst 2.  
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6. RESULTAT 

 

Detta kapitel presenterar slutresultatet av arbetet. Slutresultatet redovisar i detalj hur de olika 

konstruktionskomponenterna fungerar i detalj och anknyter till helheten av konstruktionen. 

 

Resultatet av arbetet presenteras i två delar. Först presenteras det tekniska resultatet efter 

arbetet av studien. De kan i viss mån ses som delkoncept för slutet av studien. Efter det så 

presenteras resultatet utifrån de mål som sattes i början av projektet.  

 

6.1. Slutkoncept 

 

Studien resulterar i ett koncept på hur denna automationsstation kan tänkas konstrueras och 

förverkligas. Slutkonceptet visas i figur 37 nedan.  

 

 
Figur 37. Slutresultat av gantry:n 
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6.1.1. Uppdelening av delar: 

 

Bilden nedan beskriver uppbygganaden av konstruktionen och vad de olika primära delarna är 

benämnda till samt vad rörelseriktningarna är benämnda till: 

 

 
Figur 38. Benämning av delar 

De primära delarna som visas på figur 38 ovan enligt nummer beskrivningen är:  

 

1. Pelare 

2. Robotbalk 

3. Bärande balkar 

4. Sticka 

 

Stickan är den balken som kan röra sig upp och ner i Z-led.  

 

De primära rörelseriktningarna är:  

 

1. Z-led: Höjdled 

2. Y-led: Långa sträckan 

3. X-led: Rörelse längs bredsidan 

 

6.1.2. Montering av konstruktionen 

 

För att få en lätt montering av konstruktionen är tanken att göra en förmontering av 

konstruktionen. Med en förmontering går det att mäta in styrande detaljer i förväg innan Gantry:n 

kan monteras på plats. När instyrande detaljer är inmätta efter första monteringen kommer 

resterande monteringar att gå smidigare då det går att utnyttja komponenterna som styr in 

balkarna mot varandra. För att förklara hur konstruktionen fungerar beskrivs nedan hela 

monteringskedjan.   

 

Tanken med konstruktionen är att pelarna ska monteras först med grundbultar. På detta sätt är 

pelarnas höjd justerbar. Höjden kan mätas in med ett trackersystem med väldigt fin precision. Se 

figur 39: 
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Figur 39. Resultat - Pelares position 

Följande steg är att montera på de bärande balkarna, se figur 40:  

 

 
Figur 40. Resultat montering av bärande balkar 

Dessa balkar kommer då ha en bestämd höjd, men given position i x- och y-led är dock ej 

bestämt. Detta gör dock inget i och med att en sida kommer vara rörlig och ta upp parallellitetsfel. 

I och med att konstruktionen kommer kunna ta upp fel i x-led och rörelseriktningen för 

robotbalkarna ska röra sig i y-led behöver inte de bärande balkarna ha en given position för x- 

och y-led. Det som är viktigt är att balkarna linjerar mot varandra för styrningens och drivningens 

skull.  

 

Då balkarna är monterade ska skenstyrningarna, kuggstänger för drivningen samt vagnarna som 

robotbalkarna är monterade på monteras. Dessa komponenter kan mätas in för den första 

monteringen men kan sedan sitta kvar på sina givna positioner för resterande monteringar. Den 

enda delen av skenstyrningarna och kuggstången som ej kan vara kvar är den delen som ligger 

över skarven i y-led. Skarven i y-led visas i figur 40.  

 

I figurerna nedan visas vagnarna som robotbalken ska fästas vid. Ena sidan är låst i alla riktningar 

förutom Y-led. Den andra vagnen har styrningar även monterade så den sidan även är rörlig i X-

led. Det vill säga att den är flytande och på sådant sätt tar den upp alla ojämna fel. Med andra 

ord. Även om styrningarna som sitter i Y-led ej är helt parallella spelar det ingen roll då den 

flytande sidan kommer kunna anpassa sig till det. Figurerna 41 och 42 visar detta nedan:  
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Figur 41. Resultat - Robotbalkens vaggors position 

 
Figur 42. Resultat - System för att ta upp paralellitetsfel 

Nedan visas bilden på skarven på långsidan, Notera att på ett sådant läge har fogningen använt 

sig av en innanpå liggande fläns, se figur 43:  

 

 
Figur 43. Resultat – Fogning 

Från hållfasthetsberäkningarna insågs det att är lämpligt att använda sig av fyrkantsprofiler. Det 

är i och med att alla balkar och pelare belastas på flera olika sätt. I och med att fyrkantsprofiler 
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är lämpliga att ta emot flera olika lasttyper då de är mest stadiga för vridmoment har 

fyrkantsprofiler applicerats på hela konstruktionen. 

Då Hörnbalkarna är på plats monteras sedan robotbalken. Detta görs via att fira ned robotbalken 

mot vagnarna som ligger an mot de bärande balkarna. Vid den första monteringen går ska 

styrningar, kuggstänger och vagnen som för roboten i x-led monteras. Dessa detaljer går att mäta 

in för en bra precision. För framtida användning går det att lämna kar dessa komponenter som 

förmonterade på robotbalken, se figur 44 och 45.  

 

 
Figur 44. Resultat - Montering av robotbalk bild 1 

 
Figur 45. resultat montering av robotbalk bild 2 

Efter att robotbalken har placerats kan stickan som för rörelsen i Z-led monteras, se figur 46 

och 47: 
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Figur 46. Resultat - Montering av Z-led 1 

 

 
Figur 47. Resultat - Montering av Z-led 2 

Detta görs genom att den förmonterad plattan på robotbalken möter en motsvarande förmonterad 

platta på z-led. Den förmonterade plattan för z-led möjliggör för att föra stickan upp och ner. 

Rörelsen i z-led fungerar på samma sätt som i de andra lederna. Det vill säga att skenstyrningar 

och kuggstång har monterats på en plan yta. Likadant i detta fall behövs skenstyrningarna och 

kuggstången bara monteras en gång och på så sätt vara förmonterad för resten av monteringarna.  

 

Nästa steg går det att montera på motorer och kabelslingor.  

 

 
Figur 48. Resultat - Montering av övriga detalljer 
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Detta upprepas för de två andra robotbalkarna, se figur 48:  

 

 
Figur 49. Resultat - Färdig montering 

Sista steget är att montera på robotar och slutligen koppla ihop det med robotsystemet, se figur 

49.  

 

Denna monteringskedja bygger på att monteringen har tillgång till en kran som kan lyfta 

balkarna. Detta har ansetts rimligt då företaget som avser att använda denna station i första 

hand är företaget Skanska och att använda lyftkranar är något de är vana vid. Efter monteringen 

avser det att byggas en tälthall runt stationen för att skydda mot väder och vind.  

 

6.2. Val av komponenter 

 

6.2.1. Linjär styrningar 

 

Slutgiltiga valet av linjärstyrningar blev från SKF. Valet blev en av SKF:s största modeller 

LLTHS 35 LA. Valet var i diskussion med SKF då klarar väldigt höga belastningar. Precisionen 

för dessa styrningar är som allra grövst 1 mm. Dessa styrningar skulle då användas överallt 

förutom den långa sträckan för Y-led. Där beräknas SKF-styrningar i och med att de är alldeles 

för precisa. Det går inte att hantera den skarven på mitten. Istället används styrningar från acumo 

från NS klassen även dem i storlek 35. Dessa styrningar gick att montera vid skarvar (SKF, 2018) 

(Mats, 2018). 

 

6.2.2. Drivning och växellåda 

 

Valet a växellåda blev från Atlanta. Dessutom en kuggstångsdrivning med en radie om 40 mm. 

Se bilaga 6 för beräkning av kuggstångsdrift och växellåda.  

 

6.3. Inpassning 

 

Inpassning var en av de största frågorna som jobbades med. Tanken är att det ska gå så snabbt 

som möjligt att montera ihop konstruktionen. Valet av inpassning blev att köra på konceptet 

konan. Se figur 50 till 54 nedan: 
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Figur 50. Resultat - Inpassning 1 mot robotbalk 

 

 

 
Figur 51. Resultat - Inpassning 2 i skarv mot för z-led bild 1 

 
Figur 52 Resultat Inpassning 2 i skarv mot för z-led bild 2 

 



76  

 
Figur 53 Resultat Inpassning 2 i skarv mot för z-led bild 3 

 

 
Figur 54. Resultat - Inpassning 3 

Inpassningskonan finns vid skarvarna i Y-led, där robotbalken ska monteras på samt för Z-

balken. Tanken är presenterad med en han-del och en hon-del som passas in mot varandra. Både 

hanen och honan går att mäta in och passa in mot resten av konstruktionen när allt har monterats 

på plats.  

 

Tanken med konceptet och styrningarna är att montera ihop allt en gång och mäta in alla delar 

perfekt. En sådan här montering kan således ta väldigt lång tid för att få ihop allt och mäta in det 

ordentligt. Syftet med den första monteringen är dock inte att det ska gå snabbt utan att fästa dit 

inpassningsdelarna när allting sitter monterat perfekt. Inpassningsdelarna kommer kunna 

används vid nästkommande monteringar. I och med att inpassningsdelarna är inmätta på rätt plats 

kommer de kunna användas som guidning. Därmed kommer det kunna gå att slippa använda sig 

av inmätning senare monteringstillfällen. Den enda mätningen som kommer vara nödvändig att 

ske är den då pelarna ska justera rätt höjd.  
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6.4. Slutgiltiga dimensioner för konstruktionen blev:  

 

Dimensioner för de bärande delarnas ytterdelar är när stationen är monterad är:  

 

X-led: 11500 mm 

Y-led: 21000 mm 

Z-led: 6560 mm 

 

Detta ger en arbetsyta om:  

 

X-led: 10500 mm  

Y-led: 2000 mm 

Z-led: 6000 mm 

 

6.5. Frakt 

 

Frakten som diskuterades med EQpack visas i figurerna 55 och 56.  

 

 
Figur 55. Resultat - Frakt 1 

 

 
Figur 56. Resultat - Frakt 2 
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Bilderna är givna ifrån EQpack och visar den framdiskuterade lösningen för hur balkarna och 

robotarna ska fraktas. Bilderna visar hur containern kan se ut om väggarna är borta. Tanken är 

att bygga en ställning som matchar balkarna och robotarna. Ett krav är att containern måste kunna 

ha ett tak som går att öppna eller att lyfta bort. Att för ut dessa balkar från en sida hade sina 

nackdelar i och med att de är extremt tunga. Om alla balkar är i en ställning blir det svårt att ta 

dem 1 och 1. Så lösningen med ett öppet takt blev det bästa alternativet. Dock insågs det att minst 

två 40-fots containrar skulle behöva användas. Det som har tagits i beräkningarna här är 

robotsystemet och balkarna. Saker som kablar, skruvar, reservkomponenter har inte tagits i 

beaktande då de ansågs som väldigt enkla att transportera.  

 

6.6. Slutresultat mot mål 

 

Denna del av resultatet använder delresultatet från studien för att studera om hur väl de 

upprättade målen med projektet uppnåddes.  

 

Slutresultatet visar på en CAD-modell som har gått igenom en produktutvecklingsfas och 

utvärderats mot de krav som sattes I projektdirektiven. Rent detaljmässigt finns det vissa detaljer 

som bör gå igenom, se kapitel 8. Dock är det en produktutvecklad CAD-modell som kan visa 

överliggande konceptet och att det kan fungera. Det vill säga att det uppnår det första målet som 

sattes för detta projekt. 

 

Återupprepning av de uppsatta målen var följande.  

 

1. Ett övergripande koncept för en konstruktion som medger rörelse för robotarna att röra 

sig inom ett utrymme för montering av de största armeringsjärn. 

2. Monteringen för automationsstationen ska vara monterbar på en betongplatta inom loppet 

av 3 dagar.  

3. Konceptet ska i nedmonterat läge få plats i en 40-fots container.  

4. Visa att med beräkningar att robot kan röra sig till en punkt inom kravet för precision i 

ihop monterat läge. 

5. Möjlig att tillverka med redan testade tillverkningsmetoder. 

6. Samtliga komponenter från leverantörer måste vara testade innan.  

7. En produktrealiserad CAD-modell som visualiserar tanken med konstruktionen som ska 

förflytta robotarna och linjerar med projektets riktlinjer och de övriga målen.  

 

Mål 1 och 7 anses uppfyllda då fallstudien resulterar i ett övergripande koncept för 

konstruktionen. Konceptet för konstruktionen medger tillräckligt med utrymme för att 

robotarna ska kunna förflytta sig och montera alla typer av armeringskorgar. 

 

Mål 5 och 6 anses även de uppnådda. Då fallstudien visar att det går att tillverka de kritiska 

detaljerna för konstruktionen och komponenter från leverantörer har verifierats att de har testats 

innan. CAD-modellens balkar och pelare har diskuterats med tillverkarna IMS teknik och 

Larsson och kjellberg för att se om det är möjligt att tillverka dessa detaljer. Detta svarades på i 

föregående kapitel då de mest kritiska delarna var de stora balkarna. Dessa balkar skulle kunna 

bearbetas i stora maskiner men är begränsade på en längd av 12 meter. I och med att ingen av 

balkarna är över detta längdmått och att i konversation med dem har sett detta koncept är 

möjligt att tillverka uppnår således denna konstruktion målet att vara tillverkningsbart.  
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Mål 3 är uppfyllt. Det är det enklaste målet att verifiera då parterna ingen av parterna 

överskrider dimensionerna för en 40-fots container vilket betyder att varje del kan få plats i en 

40-fots container. Även en lösning för hur systemet ska packas ner har utvecklats vilket ger 

ytterligare verifikation på att mål 3 är genomförbart.  

 

Mål 2 är svåra att mäta om det är uppfylld. Under hela konstruktionsfasen har målet att det ska 

vara monteringsbart även alltid funnits där. Det betyder att det alltid ska finnas fästelement som 

är reversibla. Med monteringsbart har det tagits i beaktande att visa av balkarna måste kunna 

lyftas med en lyftkran. I och med att balkarna går att montera med enbart reversibla förband 

och i diskussion med Andon har det fattats en godtycklighet att det är möjligt att montera ihop 

denna konstruktion. Därmed uppfylls målet att det är en monteringsbar konstruktion så länge 

det finns lyfthjälp i form av kran eller liknande. Detta är något Skanska har räknat med att det 

går att lyfta balkarna med kran vilket inte ses som ett problem från deras sida. 

 

Slutligen det sista målet nummer 4 är det målet som har varit svårast att mäta till. Detta är då 

redan förklarat varför och beror på väldigt många faktorer. Under arbetets gång har detta mål 

mer riktats in mer att undersöka vad som är möjligt att uppnå med de avgränsningarna som 

avsetts. Den slutgiltiga faktorn blev då i slutändan precisionen för hur fin styrningen som 

används.  

 

Det slutgiltiga valet av styrningar har en precision som är grövst 1 mm. Det betyder att 

robotarnas position kan förändras med högst 1 mm åt en given riktning. I och med att det finns 

3 rörelseriktningar innebär detta att position kan förändras 1 mm åt vardera riktning. Att 

använda linjär styrningar är ett koncept som att det är vanligt för andon och kranendonk, det är 

även det alternativet som finns på prototypen som detta projekt bygger på innan.  

 

Med denna precision på styrningar och att konceptet som valts som påverkar precisions graden 

allra stört är verifierad funkar anses det att även om målet är svårt att mäta sig till att det ändå 

kommer kunna gå att använda robotarna effektivt.   
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Detta kapitel presenterar hur resultatet kopplar till syftet i början av projektet och de krav som 

identifierades för att uppnå målen. 

 

7.1. Utvärdering av resultat och fallstudie 

 

Utvärdering av resultatet agerar som det slutgiltiga steget i produktutvecklingsprocessen 

beskriven av Ullman i metod kapitlet. Konceptet som har utvecklats är helt teoretiskt. Därmed 

går det enbart att rent teoretiskt svara på om konceptet möter kravspecifikations målen och är i 

linje med projektdirektiven. För att svara på forskningsfrågan och syftet måste målen 

analyseras och utvärderas hur bra de uppnåddes.   

 

7.1.1. Produktutvärdering – Analys mot kravspecifikation 

 
Tabell 8. Uppnådd kravspec. 

 
 

Krav Mål Godkänt Enhet Rational Uppnått?

Ska kunna möjliggöra ett

arbetsutrymme som är

tillräckligt stort för en

armeringskorg och 3

robotar

20 x 12 x 6 20 x 10 x 4 m Projektdirektiv Ja

Stationen ska kunna

använda sig av x antal

industri robotar 

3 3 st Projektdirektiv Ja

Ska kunna använda de

flexibla kabellängderna

som ABB:s drivsystem

kan arbeta med

Ja Ja
Positivt/ 

Negativt
Projektdirektiv Ja

Drivsystemet för

stationen ska använda sig

av ABB:s drivsystem

Ja Ja
Positivt/ 

Negativt
Projektdirektiv Ja

De modulära komponent

delarna till stationen får

inte vara större än

hänvisade mått

11700 x 2250 x

2200

11701 x 2250 x

2200
mm

För att få plats i en

40 fots-container
Ja

Måste uppge

repeterbarhet med

nogrannhet av x mm

ej fastställt ej fastställt mm Projektdirektiv Ej fatställt

Ska kunna medge

rörelser för robotarna i x-

antal rörelsedimensioner

3 3 st Projektdirektiv Ja

Ska kunna förflytta

robotarna i en viss

hastighet

0,5 < 0,5 m/s
Rekommenderad 

hastighet
Ja

Ska kunna monteras ihop

på x antal dagar
2 3 Antal Projektdirektiv Ej fatställt

Ska kunna få plats i en

tälthall
Ja Ja

Positivt/ 

Negativt
Projektdirektiv Ja

Ska kunna gå att montera

på en betongplatta
Ja Ja

Positivt/ 

Negativt
Projektdirektiv Ja

Ska kunna ge utrymme

för att en

bockningsstation och

tillförsel av

armeringsjärn ska kunna

stå vid sidan

ej fastställt ej fastställt mm Projektdirektiv Ja

Ska ej använda sig av

några fasta förband
Ja Ja

Positivt/ 

Negativt

Tillkommer för

monterbarhetens 

skull

Ja

Robotarna ska kunna

röra sig oberoende av

varandra i X- Y och Z-led

Ja

Till så stor grad

att de mekaniska

delarna ej krockar

med varandra

Positivt/ 

Negativt
Projektdirektiv Ja
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Ovan visas en tabell som beskriver hur väl konceptet teoretiskt uppenår kraven som formulerades 

till en början. Konceptet uppnår i princip alla kraven. Det ser således ut som det är möjligt att 

skapa en sådan här konstruktion. Dock är det vissa krav som är svåra att svara på. Dels är det 

kravet att hur vida det är möjligt att verkligen komma åt så fin precision som robotsystemet 

kräver.  

 

Detta undersöktes och ansågs godtyckligt att det skulle fungera om balkarna inte deformerades 

mer än 4 mm på 12 meter. Dock klarar styrningarna förmodligen en deformation som är större 

än så. Ta även i beaktande att det är en statisk deformation som talas om då och ingen plötslig 

dynamisk deformation som sker kort utan det är en deformation som sker över tid och påverkar 

styrningens bana när den kör. Om balkarna dock har så liten deformation och det är möjligt att 

använda linjär styrningar som studien påvisar anses det dock vara möjligt att kunna förflytta de 

rörliga komponenterna med sådan noggrannhet att robotarna kan användas effektivt.  

 

Med linjärstyrningar, tillräckligt styva balkar och ett system som tar parallellitetsfel tros det 

kunna vara tillräckligt för en robot men för att kunna svara på det måst det även testas. En 

anledning till varför det är svårt att helt bekräfta är även för att det är svårt att veta vad robotarna 

klarar. Enda sättet att verkligen veta hur stor skillnad roboten verkligen klarar av är genom att 

testa systemet. 

 

Det andra kravet för hur lång tid det skulle ta att montera ihop hela gantry:n är även den svår att 

svara på. För att återgå till listan med de riktlinjer som anses hjälpa en montering enligt DFM-

verktyget så är de punkterna som följts i fallstudien fetmarkerade. 

 

 Minimera antalet detaljer 

 Minimera antalet unika fästelement 

 Designa produkten med en baskomponent som andra komponenter fäster mot 

 Baskomponenten ska inte förflytta sig under montering 

 Försök effektivisera sammanställningen genom att hitta minst antal steg att 

montera ihop produkten 

 Undvik monteringsmetoder som är svåra att göra bakvänt eller återanvända 

(exempelvis knytning) 

 Designa produkten med tanke på vem eller vad som ska montera ihop produkten 

 Designa produkter som är symmetriska 

 Se till att använda sig av fasningar och styrningar för att underlättande införande 

och inriktningar av detaljer 

 

Även om majoriteten av riktlinjerna har följts så är det svårt att svara på hur lång tid monteringen 

kommer ta för att det beror på väldigt många faktorer så som hur mycket resurser som finns, hur 

många arbetar som är tillgängliga och vad de har för kompetens. I ett drömscenario är det så att 

det finns oändligt med resurser och personal.  

 

Om det utgår ifrån ett dröm scenario i och med att slutanvändarna Skanska anses inte ha några 

problem att fylla på med tillräcklig kompetent bemanning eller resurser såsom kranar så 

uppskattningsvis i diskussion med Andon skulle då de första delarna att montera upp pelarna ta 

cirka en halvdag. Resterande steg om allting är inmätt skulle då följande gå väldigt snabbt. De 

förut språkade att om allt gick som det ska kunde allt det mekaniska vara på plats på 2 dagar och 

då ta en tredje dag för att dra kablar. Att gantry:n då skulle vara helt redo efter tre dagar går bara 

att spekulera i men det finns en möjlighet. Detta är förutsatt att allt går som det ska och inga 

problem upptäcks under vägen vid monteringen. 
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Med detta sagt går det även att diskutera den slutgiltiga dimensionen på gantry:n samt 

hålfasthetskraven. Det som blev de största hålfasthetskraven för den här konstruktionen blev i 

slutändan hur mycket styrningarna klarar av att böja på sig utan att tappa precision. Dock var 

detta ett värde som framdiskuterades vad som ansågs rimligt samt jämförelse med den prototyp 

som finns idag. Det största kravet på nedböjning blev således under 4 mm på 12 meter vilket 

ansågs som ett rimligt värde. Detta var då längden på x-led. Dock blev dimensionen på den 

balken nedsatt till 11500 mm i och med tanken att det ska finnas marginal i en container som har 

måtten 11700 mm vilket var bland det största innermåtten på en 40-fots container att få tag på.  

 

Vissa mål i kravspecifikationen anses i efterhand att de förmodligen var för löst satta och på så 

sätt är de intetsägande och omöjliga att misslyckas med. Dessa två målen är ska kunna få plats i 

en tälthall och ska kunna monteras på en betongplatta. Rimligen borde målet att få plats i en 

tälthall omvandlas till att stationen får ej vara större en vissa angivna mått som då är mindre än 

en tälthall så att konstruktionen får plats inuti. När alternativ för tälthallar undersöktes genom att 

höra av sig till leverantörer som jobbade med ämnet så var det uteslutande svaret att 

konstruktionen för tälthallar kan dock specialanpassas efter ändamålet. Graden av hur de kan 

speciallanpassas var beroende från leverantör till leverantör och det är omöjligt för dem att skapa 

riktning för detta i förhand i och med att det är just special anpassade. Varje special utformning 

utgick från användningen och nödvändiga mått och så fick leverantören återkomma och se om 

det är genomförbart för dem eller icke. Detta landar i att det blir mätdata som leverantören får 

stå för och det beror på om de säger ja eller nej. Nu hittades en leverantör som menade på att de 

skulle kunna bygga en sådan här tälthall och därmed besvarades kravet att det skulle kunna gå.  

 

Det andra kravet som är svagt mätbart är att det ska kunna monteras på en betongplatta. Det 

syftar till att stationen ska sitta fast i marken egentligen men nu är det svagt mätbart i och att det 

finns så många varianter att göra detta på att det är omöjligt att misslyckas med det. Målet borde 

förmodligen göras om till något i stil med hur mycket stationen får förflytta sig i förhållande till 

marken och hårt spänt stationen ska vara. Vid utvärdering av resultatet så tror författaren dock 

inte att det hade spelat så stor roll då det konceptet som har tagits är ett väldigt vedertaget metod 

att montera på en betongplatta och det förmodligen med anledningen att den redan fungerar bra. 

Hur det här målet än hade formulerats så hade konceptet för att fästa stationen på en betongplatta 

förmodligen se likadant ut.  

 

7.1.2. Övriga frågor som studien besvarar 

 

En fråga som kan anses relevant till forskningen är vad är den begränsande faktorn för hur store 

n sådan här station kan vara. Det är relevant för det kan vara intressant att veta för andra 

applikationer hur stor station går att bygga. 

 

Nämnt i teori kapitlet är det svårare att uppnå fin precision ju större konstruktionen blir. Dock 

är den begränsande faktorn i detta fall kabellängderna till robotsystemet. Maxlängden för 

kablarna används i detta koncept och om konstruktionen skulle bli större innebär det att 

kablarna inte skulle räcka till för åklängden. Därmed kan konstruktionen inte bli märkbart 

mycket större än den dimensionen som angivits i föregående kapitel.  
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7.2. Utvärdering mot avgränsningarna och resurskraven 

 

Denna studie har en hel del avgränsningar. Detta är till stor del på grund av att omfattningen 

kräver det och att utan avgränsningarna skulle detta arbete ha potentialen att hur stort som 

helst. Avgränsningarna som gjorts är även ett sätt att försöka behandla vart gränsen går för 

rimligt realistiskt genomförbart.  

 

Med det sagt så finns det vissa avgränsningar och direktiv som anses intressanta att studera. 

Till en början är det kravet att rikta sig in mot ISO-Containrar och att stationen ska kunna få 

plats i en sådan. Detta är ju till stor del enbart för att använda Containrarna som ett medel för 

transporten. Detta syftar helt till att det som egentligen är intressant är att förflytta 

konstruktionen från plats till plats.  

 

Till en början av studien arbetades det helt öppet med inga avgränsningar för transport. Detta 

insågs under vägens gång att möjligheterna är väldigt många i sådana fall och det var svårt att 

hitta vad som exakt är godtyckligt vad som gäller för transport. Egentligen är strävan att ha så 

kort, enkel och smidig transport som möjligt. Dock är detta svårt att mäta och jämföra med 

vilket gjorde att det trattades ner till att jobba med en ISO-Container för att även om det 

intespecifiiceras hur lång tid det kommer ta mellan transporterna så är det en så pass bekant och 

vanlig löstning att det anses rimligt för transport. Dock hade det varit intressant att studera fler 

fraktalternativ som inte är bundna till en ISO-Container.  

 

En av avgränsningarna som blev som en påföljd av att använda sig av ISO-Containrar var även 

att stationen skulle vara monteringsbar. Detta är något som nödvändigtvis inte behöver vara ett 

krav för att kunna få plats i en monteringsstation och producera produkter som är större än vad 

som ryms i fraktcontainrar. Exempelvis skulle det gå att kunna använda sig av 

teleskoplösningar där stationen skulle kunna vara ihopfällbar på ett sätt. Eller kanske strävat 

efter att göra en fabrik som är mindre än produkten som den producerar.   

 

Dessa koncept och lösningar avgränsades snabbt bort av samma anledning som det avgränsades 

till att fokusera på en ISO-Container. Men även också för att det skulle innebära att studera 

lösningar där det finns få expertis om. Då mestadels av studien bygger och på att samla in 

erfarenhet och fakta via intervjuer och då det ansågs finnas lite information att inskaffa som 

bygger på erfarenhet angående exempelvis en ihopfällbar fabrik ansågs då att resultatet av den 

studien skulle ha högst tvivelaktigt resultat. Det skulle innebära att lösningen för konceptet 

skulle bygga på en väldigt stor osäkerhet.  

 

Ett en annan punkt som uppstod i diskussion för att montera denna konstruktion var att undvika 

att använda shims under monteringen. Argumentet för detta var att det skulle underlätta och 

göra monteringen snabbare. Detta var dock inget krav men något som strävades efter att 

undvika. Slutresultatet bygger på att det kommer att slippa använda shims vid montering men 

om det behövs kan det vara vid den första monteringen som benämns i resultatet. De modulära 

delarna sedan kan ha kvar shims bitarna och slipper sedan att tänkas på under de påföljande 

monteringarna.  
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7.3. Utvärdering av arbetsmetod och trovärdighet i studie 

 

Den övergripande processen för arbetet har varit att arbeta efter en produktutvecklingsmodell 

som är ämnad för mekanisk konstruktion. Till en början ansågs det som ett lämpligt och nästan 

självklart val att arbeta ifrån då ämnet i sig behandlar mekanisk konstruktion till stor 

utsträckning.  

 

Författaren för detta arbete upptäckte dock att det var svårt att följa processen steg för steg såsom 

den är angiven enligt litteraturen. Detta var för att uppgiften i sig riktade sig till ny utveckling 

och studerade mycket vad som är möjligt. Att undersöka vad som är möjligt gjorde att nya 

insikter för utvecklingen av konceptet tillfördes hela tiden under projektets gång och därmed var 

det då tvunget att gå tillbaka till vissa moment och redigera dem allt efter mer data tillfördes till 

arbetet. Detta gjorde att processen inte flöt på så bra och smidigt och gick att avsluta en fas för 

att gå över till nästa utan det hoppades ständigt mellan de olika produktutvecklingsmomenten.  

 

Det var även en del yttrefaktorer som spelade roll för processen som gjorde det svårt att föra 

projektet exakt linjärt. Exempelvis då detta arbete byggde även på kompetens som satt besittande 

hos erfarna personer inom relevant ämne var datainsamlingen även tvungen att anpassas efter 

tillfällen som passade dem. Tillfällen som passa intervjuobjekten behövde inte nödvändigt 

matcha med vilken fas som var mest aktuell för tillfället.  

 

Att utgå studien ifrån produktutvecklingsmetodik är inget författaren ställer sig tveksam emot 

men förmodligen skulle arbetet gynnats av en metodik som bygger mer på att arbeta efter cykler 

och iterativa processer som utgår ifrån att jobba efter cykler och där det tillåts att nya insikter 

tillkommer.  Detta metoder benämns som kan benämnas som agila metoder där det jobbas det 

tillåts att jobba mer flexibelt och i cyklar. Att jobba efter denna metod är nog som kom till insikt 

under projekt och var svårt att ändra produktutvecklings metodik mitt i arbetet. Dock så känns 

resultatet tillfredställande trots allt men projektet hade förmodligen gynnats av att det hade 

sluppit gå tillbaka i olika moment, det hade liknat verkligheten mer och författaren skulle rent 

tidsmässigt att det nog sparat in lite mer tid då processer skulle sluppits göra om i onödan.  

 

7.3.1. Repeterbarhet av studie 

 

Denna studie har eftersträvat att jobba efter så stor objektivitet som möjligt. Dock då som 

benämnt ovan har en del yttrefaktorer spelat in och processen har inte följts helt linjärt i enlighet 

med processen som var tanken från början. Därmed kan det påverka hur repeterbar studien är. 

Att arbetsmetoden ska vara helt repeterbar och exakt samma resultat uppnås igen är en 

förutsättning för vetenskaplighet.  

 

Då en arbetsprocessen påverkades av en del yttre faktorer och processen blev rätt dynamiskt kan 

det vara svårt att upprepa denna process exakt och få exakt samma resultat. Dock så är detta en 

studie som grundar sig i ny teknikutveckling detta ser författaren att det är svårt att göra ett 

hundra procent repeterbart utvecklingsprojekt där mycket expertis med olika parter samt många 

viljor och satsningar och yttre faktorer är inblandade att på samma sätt få samma resultat. 

Exempelvis är utvecklingen av ny teknik för detta projekt är på ett sätt bundet till att diskuteras 

med flera olika parter och erfarenheter inom relevanta områden. Dessa diskussioner kan 

förmodligen leda till andra insikter exempelvis på grund av att intervjuobjekten till stor del även 

jobbar med utveckling och kan få nya insikter vilket leder till att de svarar annorlunda om samma 

studie skulle upprepa sig som i sin tur leder till en annan variant av resultat.  
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Detta resultat är även beroende av den teknik som finns idag. Om studien skulle upprepa sig om 

ett par år ser resultatet förmodligen annorlunda ut då tekniken är under ständig utveckling.  

 

7.3.2. Intervju och avstämning som verifikation för resultat. 

 

En central del av arbetet utgår ifrån intervjuer. Även en del av målen landar i att intervjuer där 

en det diskuteras om det går att genomföra som måttstock om det går att realisera. Detta kan 

anses som att det finns en risk i att en del av resultatet är beroende på trovärdigheten av 

intervjuobjekten.  

 

Intervjuobjekten som har valts ut dock är till stor del representanter ifrån företag som är 

ledande inom den teknik presenteras och används i denna studie. Exempelvis SKF för 

mekaniska styrningar och drivningar, Andon inom Gantry-uppbyggnad, ABB och robotdalen 

inom robotsystem. Därmed anses det i många fall att det inte går att få bättre expertis som 

intervjuobjekt och de svar som har angetts därmed setts väldigt tillförlittliga.  

 

En del frågeställningar har varit svåra att även uppnå utan något annat mätbart sätt en att 

diskutera fram en lösning och verifiera att den går med avstämning och intervju. Exempelvis 

att undersöka om det går att tillverka denna konstruktion och hur det i sådana fall ska göras? 

Detta gjordes med att stämma av med två maskinverkstäder IMS maskin teknik och Larsson 

och kjellberg. De som kontakades var verkstadsansvariga och kunde verifiera att det går att 

tillverka. Den enda alternativa metod som sågs för att undersöka detta på är faktiskt gå och 

tillverka konstruktionen på riktigt. Detta innebär en stor ekonomisk investering i jämförelse 

med vad som utdelas tillbaka då det förmodligen ger samma utdelning som det först nämna 

alternativ av metod som inte kräver några nämnvärda resurser. Detta exempel är liknande för 

en del frågeställningar såsom undersökning av tälthall, tiden för montering, kabellängderna för 

robotsystemet och konceptet i helhet.  

 

Att en stor del av resultatet är baserat på interjuer är det dock inte så förundransvärt. Detta är i 

och med att som ovannämnd skrivit har varit i många fall varit bundet till det utan att göra en 

väldigt stor ekonomisk investering. Det personer som har intervjuats har eftersträvat att vara 

den kompotensen som anses som bäst inom området, det har även försökts att verfieras med 

olika källor över vad som är rimligt än enbart bara med en källa. 

 

7.4. Analys mot problem och frågeställning 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur en transporterbar automationsstation kan se ut 

med avgränsningar mot att kunna transporteras med standardiserade transportlösningar? 

 

Frågeställningen som ställdes i början var: 

 

 Hur ser en automationsstation ut som kan transporteras med en standardiserade 

lastbehållare och effektivt använder de kraftigaste industrirobotarna samt framställer 

produkter som är för stora för kraven av en standardiserad transportlösning?  

 

Syftet anses uppnått då ett konceptet som utvecklades under fallstudien anses genomförbart och 

därmed visar det ett koncept som kan verka som en transporterbar automationsstation.  
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Frågeställningen för detta arbete grundar i att undersöka om det är möjligt att bygga en sådan här 

automationsstation. I och med att det är svårt att svara helt på frågan utan att verifiera kravet på 

repeterbar noggrannhet går det inte helt att svara på frågan om det är möjligt. Teoretiskt sätt så 

är det möjligt och med erfarenheten från de konstruktörer som har kontaktats och rådfrågats 

under arbetets gång så pekar det mesta på att i praktiken kommer det även att fungera. Så 

fallstudien svarar på hur denna station kan se ut och de kan transporteras med standardiserade 

lastbehållare även fast det som fraktas är utanför kraven av standard transportlösning. 

 

Frågan är bara om de åtgärder som har gjorts för att uppnå en perfekt station kommer se ut helt 

som det gör i det här arbetet eller om det måste ändra sig eller läggas till fler funktioner för att få 

en tillräckligt pålitlig konstruktion. Förmodligen är det så att det måste ändras en aning. Nästa 

steg är som tidigare nämnt att testa. Möjligen försöka bygga en station som är häften så stor som 

bygger på de teoretiska principer som redovisats i det här arbetet? 

 

De flesta komponenter, lösningar och detaljer som har redovisats i detta arbete är plockade från 

redan existerande lösningar som finns. Det är helheten i sig när allting är sammanplockat som 

hela konstruktionen blir väldigt unik. Under produktutvecklingen har det funnits idéer för olika 

konstruktionslösningar som skulle kunnat valts och gjort att hela slutresultatet kunde sätt helt 

annorlunda ut. Dock har de besluten tagits varit de som pekat mot att vara mest säkra och ha mest 

erfarenhet bakom. Vilket gör att denna utformning som har valts är den där flest komponenter 

har bevisat sig att fungera förut, det vill säga väldigt lite risktagande bakom. För att svara på 

frågan går det förmodligen alltså att utforma denna konstruktion på flera olika sätt men 

utformningen som för denna variant är den med minst risktagande då det ansetts onödigt att 

uppfinna hjulet återigen på de ställen där lösningar finns. Detta är också med tanke på att studien 

bygger på till största del kvalitativ data och så stor säkerhetsfaktor som möjligt eftersträvats i 

sådana fall.  

 

Exempelvis så har är kravet för nedböjning 4 mm antagligen väldigt hårt satt och att styrningarna 

förmodligen klarar en större deformation. Dock har det inte funnits relevant data som pekar på 

detta och därför har det noggranna kravet satts.  

 

Det finns även vissa delar i denna fallstudie som kan anses som överflödiga för att svara på 

forskningsfrågan. Exempelvis att den ska använda sig av tre stycken industri robotar. Det går att 

möjligtvis att bara använda en robot till en annan applikation.  

 

En intressant aspekt är även hur bra denna konstruktion kommer att påverka byggbranschen. 

Stationen avser att utveckla till det bättre, att slippa logistiska kostnader och resurs hantering från 

prefabricering samt att minska arbetsbelastningen förslitningsskador för de som arbetar med 

armeringskorgar idag samt att minska arbetstiden och processen för arbetet. Frågan är dock hur 

mycket det kommer att bli. Detta är något som initialt till en början verkade intressant för 

projektets gång. Dock ju mer projektet arbetades med verkade det inte längre relevant för studien 

eller för att besvara forskningsfrågan eller syftet. Arbetet är inte till för att undersöka om det 

kommer blir bättre eller inte för byggbranschen. Bakgrunden för arbetet är redan lagt så att det 

är givet att det kommer bli fördelar om det går att utveckla stationen. Detta arbeta  har då haft i 

fokus hur stationen ska utvecklas och det grundar sig i en förutsättning att det kommer resultera 

i att det kommer bli bättre.   

 

 



87  

8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Nedanstående kapitel beskriver slutsatsen för projektet och om hur väll resultatet uppnådde 

vad som var önskat från början. Det beskriver även rekommendationer för fortsatt arbete. 

 

Tanken med detta arbete var att komma längre än ett koncept. Syftet var att se om det är 

realiserbart att bygga en sådan här produkt och därför sattes målet att se om det är möjligt att 

tillverka. CAD-modellens balkar och pelare har diskuterats med tillverkarna IMS teknik och 

Larsson och Kjellberg för att se om det är möjligt att tillverka dessa detaljer. Detta svarades på i 

föregående kapitel då de mest kritiska delarna var de stora balkarna. Dessa balkar skulle kunna 

bearbetas i stora maskiner men är begränsade på en längd av 12 meter. I och med att ingen av 

balkarna är över detta längdmått och att i konversation med dem har sett detta koncept är möjligt 

att tillverka uppnår således denna konstruktion målet att vara tillverkningsbart.  

 

Således anses konceptet att det är möjligt att genomföra med de projektanvisningar som har 

angetts. Detta är dock enbart koncept och har enbart visats att det fungerar teoretiskt. Därmed 

kan det finnas praktiska anledningar som är svåra att identifiera i förhand som kan tala emot. 

Studien är genomförd på så sätt att det är inte finns särskilt mycket teoretiskt som säger emot där 

även det inte identifieras några okända faktorer som motsäger att konceptet inte är genomförbart. 

 

Detta arbete har gått från en idé om ett koncept för att se om det är möjligt att produktrealisera. 

Värdet av detta arbete är att det har tagits från ett koncept med många öppna frågor och landat i 

en slutsats är att det finns en möjlighet att genomföra detta. Även om hela idén med en monterbar 

automationsstation är väldigt ny och unik där det har funnits många tvivel på om det går att 

tillverka möjligt att bygga ihop med många konstruktionslösningar som redan är befintliga och 

använda sig av teknik som finns. Många av de komponenter och tekniker som beskrivs i denna 

rapport tänjer dock på gränserna vad som är möjligt att tillverka och göra. Exempelvis används 

några av de starkaste skenorna från SKF, de är på gränsen att det är möjligt att tillverka i 

maskinerna hos de leverantörer som har pratats med och de är på gränsen att ABB:s robotsystem 

klarar det. Dock så är det ändå inom ramen av fullt möjligt. I och med att tekniken som är 

beprövad är på gränsen att det klaras av i dagsläget är förmodligen en av anledningarna varför 

inte liknande koncept har utvecklats tidigare och genomförts då tekniken har varit begränsande 

innan. 

 

Dock finns det detaljer att vidare kolla på för att verkligen verifiera att idén med en sådan här 

stor automationsstation är fullt möjligt. Det intressanta är att undersöka om konceptet för 

felupptaggning i parallellitet är tillräckligt för att uppnå repeterbar noggrannhet. Nästa steg är att 

det bör testas i praktiken. 

 

Ytterligare områden som bör studeras och dubbelkollas är hållfasthetsberäkningarna. Även om 

stor del av arbetet har ägnats till att beräkna dessa balkar bör det vara fler källor som studerar 

hållfastheten. Det finns även områden inom hållfastheten som ej tog till beaktandes under detta 

arbete. Bland annat var det att beräkna egen frekvensen för konstruktionen. Detta gjordes ej på 

grund av att det dels var svårt att identifiera hur egenfrekvensen skulle uppstå och kunskap för  

dessa beräkningar saknades. Dessutom är rörelsemönstret för robotarna ej helt bestämda vilket 

gör det ytterligare svårare att beräkna hur egenfrekvensen ska se ut. 
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Ett annat område som borde studeras vidare är även flänsförbandens utformning. Under detta  

arbete gjordes konstruktionen som sådan att det finns en del designfrihet att utforma 

flänsförbanden. Anledningen varför flänsförbanden inte blev helt utformade var för att tiden inte 

räckte till. Det som menas med utformning av flänsförbanden är stort sett vilken skruv som ska 

användas samt hur många skruvar som ska användas i respektive förband. I och med att tid ej 

fanns för detta gjordes lösningen att utforma konstruktionen att det finns en hel del frihet att 

utforma förbanden senare.  

 

Det bör även räknas noggrannare på växellådan för den som styr drivningen i z-led. Detta är med 

tanke på att den växellådan måste vara självlåsande när systemet står still. Detta är fullt möjligt 

med den modellen av växellådor som har valts dock spelar det större roll vi lken modul och 

kuggantal som väljs för att driva det i z-led. Beräkningar för att få fram rätt kuggantal på 

växellåda och drivning i z-led för att få det i rimlig hastighet samt om det är självlåsande hans 

inte med att göra i detta arbete. Dock verifierades det med tillverkaren att det gick att göra bara 

rätt kvot mellan kuggantal och utväxling valdes.  

 

Ytterligare detaljområden som bör studeras vidare är hur vissa saker ska fästas på konstruktionen. 

Exempelvis hur kabelkedjan ska fästas samt om det ska finnas en kabelstege längspelarna. Dessa 

konstruktionsområde anses inte som kritiska för att uppnå målet och har därför inte helt studerats 

hur de ska se ut. Det har heller inte studerats då det krävs mer data att ge till leverantören för 

kabelkedjor för att få en ritning på kabelkedjorna. Detta är data som först kan bestämmas när 

tidigare detaljer har bestämts.  

 

Vidare undersökningar efterfrågas även att se om denna konstruktion går att göra i ett annat 

material än stål. Exempelvis om det går att göra ramverket i  ett kolfiber material. Detta betyder 

att ramverket skulle bli väldigt mycket lättare och på sådant sätt inte utsättas för lika stränga 

hållfasthetskrav.  

 

Problemet är att det är en stor ekonomisk investering för att dementera om det är koncept som 

kommer att fungera eller inte. En sådan investering är för stor att inte ha en garanti att inte ge 

avkastning tillbaka. Därmed en anledningen för att det än så länge bara är koncept som pekar på 

att det fungerar men det har inte fått ett genomslag ännu.  

 

Nu när det finns ett helhetskoncept kanske det går att göra mindre studier som inriktade på vissa 

delar med mindre omfattning men som ger kvantitativ data till fortsatt arbete för att 

förhoppningsvis en dag känna att det finns tillräckligt med data att genomföra projektet praktiskt. 

 

Ett intressant område är även att studera andra applikationer för denna station än bara att 

använda sig av att tillverka armeringskorgar. Teorin som hänvisas till i början av denna rapport 

anser att just byggbranschen skulle kunna ha stora fördelar med att använda sig av mobila 

fabriker. Förmodligen skulle stationen kunna modifieras och användas till andra applikationer. 

Det är lite tanken med att göra forskningsfrågan till ett generellt slag. 

Stationen skulle kunna modifiera verktygen som de jobbar med samt kunna ändra dimensioner 

och anpassas till en annan lösning. Exempelvis för att istället jobba med ett verktyg som najas 

och greppar skulle kunna använda sig till att svetsa ihop detaljer. Vidare forskning för detta 

område hade varit intressant och även kunnat bidra till att utveckla produktionssystem inom 

byggbranschen.  
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Studien har även grundad sig i byggbranschen. Ytterligare studier skulle även kunna studera 

om transportabla fabriker skulle vara gynnsam i andra sammanhang. Vad för typ av bransch det 

skulle vara som exempel är dock svårt att säga. 
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10. BILAGOR 

 

Bilagor som följer i detta arbete är följande: 

 

Bilaga 1 – Innehållsförteckning bilagor 

Bilaga 2 – Gannt-schema 

Bilaga 3 – Funktionsanalys 

Bilaga 4 – Produktblad IRB-4600 

Bilaga 5 – Hållfasthetsberäkningar 

Bilaga 6 – Beräkning av växellåda 

Bilaga 7 – Förstorad bild av kabeldragning 

Bilaga 8– FEM Analyser 

Bilaga 9 – Elementarfall 

Bilaga 10 – Specifikationer IRC5  

Bilaga 11 – Anteckningar och diskussionspunkter från intervjuer 
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5. BILAGA 5 - BERÄKNINGAR 

 

Hållfasthetsberäkningar: 

Följande bilaga går mer ingripande på hållfasthetsberäkningarna förkonstruktionens ramsystem. 

Beräkningarna har gjorts på de mesta kritiska delarna för koncepten. Till en början visas 

beräkningarna för koncept 1. De flesta lasterna kommer ifrån databladet som visas i bilaga 3. De 

dimensionerande kravet för hur mycket de får böjas är svårt att avgöra exakt. Det beror från fall till 

fall. 

Ifrån att studera prototypen och de intervjuer som gjordes så ansågs den största dimensionerande 

faktorn vara att balkarna som var omkring 12 meter långa får inte inneha en deformerade böjning om 4 

mm. 

Många av hållfasthetsberäkningarna refererar till elementarfall. För att se elementarfallen se bilaga 8. 

De nästkommande sidorna återfinns teckenförklaring samt några av de grundläggande formlerna som 

används för beräkningarna, därefter följer lastfallen. 
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Teckenförklaring: 

σ = Spänning 

E = E-modul 

ρ = Densitet 

g = gravitationskonstant 

M = moment 

F = kraft 

I = Yttröghetsmoment 

w = nedböjning 

L = längd 

A = Area 

a = Acceleration 
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Grundläggande hålfastighets data: 
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Lastfall 1: Böjning av stickan.   

Det första lastfallet som behandlades var dimensionen för stickan som kontrollera Z-axeln. Detta 

lastfall berör både koncept 1 och 2. Lastfallet studerar vad som händer om maxmoment för roboten 

ges och om systemet gör en tvärbromsning. 

Lastfallet:  

 

 

Tvärsnitt på Stickan:  
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Lastfallet uppställt: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Förenkling av lastfallet för att likna elementarfallen: 
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Ingångsvärden: 

a = 0,47619047767 𝑚
𝑠2⁄  

M = 14090 Nm 

L = 6000 mm 

B = 550 mm 

H = 550 mm 

b = 540 mm 

h = 540 mm 

E = 206 GPa 

m = 435 kg.  

Max momentet M och tyngden m är hämtade från databladet för IRB-4600. Accelerationen a är hämtad 

från beräknat data då maxbromsmoment är beräknat i bilaga 5. 

Detta är ett dynamiskt lastfall där den begränsande faktorn är hur mycket stickan får böja sig. Det som 

sätter kravet är styrningarna i Z-led. Med det dimensionerande kravet där linjär styrningarna inte får röra 

sig mer än 1,389 mm på 4 meter och stickan beräknas för 6 meter gör det att stickan inte får böjas mer 

än 2,0835 mm.  

Beräkning av kraften F: 

Detta är ett dynamiskt lastfall. Till en början beräknas således kraften F ut. Denna kraft är den kraften 

som uppstår av robotens tyngd vid maximal inbromsning. Kraften räknas ut via formeln för Newtons 

andra lag:  

𝐹 = 𝑚a 

Detta ger:  

𝐹 = 435 ∗ 0,47619047767  → 𝐹 = 207,1428578 𝑁 

Yttröghetsmomement: 

För att beräkning styvhet beräknas yttröghetsmomentet på stickan, I fall då den geoemtriska formen på 

tvärsnittet är har ett fördefinierat yttröghetsmoment eller metod för att räkna ut det går det att använda 

sig av steinerssats för att beräkna yttröghetsmomentet. Dock behövs inte det inte använda den 

beräkningsmodellen då tvärsnittet är symmetrisk i båda riktningar, både i höjden och på bredden. 

Därmed går det att räkna ut yttröghetsmomentet på följande sätt:  

𝐼 =  
𝐵𝐻3

12
−

𝑏ℎ3

12
 

Detta ger följande:  

 

𝐼 =  
550 ∗ 5503

12
−

540 ∗ 5403

12
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Resulterar i:  

𝐼 =  105012000  𝑚𝑚4  

 

Beräkna av böjning:  

Utböjningen beräknades för stickan beräknades genom att använda sig a elementarfall som tar hänsyn 

till maxmomentet och kraften F separat för att sedan slå ihop dem  

Beräkning för maxmomentet, använder sig av elementarfall 5: 

Elementarfall 5 ger följande formel:  

𝑊(𝐿) =  
𝑀𝐿2

2𝐸𝐼
 

Ger följande:  

𝑊(𝐿) =  
14090 ∗ 60002

2 ∗ 206 ∗ 103 ∗ 105012000
 

Resulterar i: 

𝑊(𝐿) = 0,00117240415 𝑚𝑚 

Böjning med avseende på kraften F använder sig av elementarfall 1:  

Elementarfall 1 ger följande formel:  

𝑊(𝐿) =  
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
 

Ger följande:  

𝑊(𝐿) =  
207,1428578 ∗ 60003

3 ∗ 206 ∗ 103 ∗ 105012000
 

Resulterar i: 

𝑊(𝐿) = 0,6894397349 𝑚𝑚 

Totalutböjning ger:  

𝑇𝑜𝑡𝑊(𝐿) = 0,6894397349 +  0,00117240415 

𝑇𝑜𝑡𝑊(𝐿) = 0,6906121391 𝑚𝑚 

 

Således är det en väldigt liten böjning på stickan:  
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Lastfall 2: 

Detta lastfall är böjningen av robotbalken. Se bilden nedan, detta lastfall är för både koncept 1 och 2.: 

 

 

Lastfallet förenklat: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tvärsnitt: 

 

  

 

 

 

F 

 

L 
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Indata: 

F = 54485 N 

L = 12000 mm 

B = 500 mm 

b = 480 mm 

H = 560 mm  

h = 500 mm 

E = 206 GPa 

Kraften F är den sammanlagda vikten av stickan egenvikten plus vikten av roboten. 

Dimensionerande krav:  

I och med att även var linjärstyrningar som befann sig på denna balk ansågs det att samma 

dimensionerande krav som föregående lastfall var det som skulle dimensioneras efter. I och med detta 

beräknades således maxutböjning för x-axeln. Det beräknade värdet för en 12 meter lång balk blir då 

4,167 mm nedböjning på balken för x-axeln. s 

Yttröghetsmoment uträkning:  

Likt föregående lastfall beräknades först yttröghetsmomentet. Samma geometri för tvärsnitsarea ger 

samma uträkning: 

 

𝐼 =  
500 ∗ 5603

12
−

480 ∗ 5203

12
 

Resulterar: 

𝐼 =  1693013333 𝑚𝑚4  

Beräkna av utböjning:  

För uträkning av nedböjning används elementarfall 6:  

Elementarfall 6 ger formeln:  

𝑊(𝑥) =  
𝐹𝐿3

6𝐸𝐼
𝛽((1 − 𝛽2)

𝑥

𝐿
−

𝑥3

𝐿3
) 

Ger följande uträkning:  

 

𝑊(𝑥) =  
54485 ∗ 120003

6 ∗ 206 ∗ 103 ∗ 1693013333
∗ 0,5((1 − 0,52)

6000

12000
−

60003

120003
) 

Resulterar i: 

𝑊(𝑥) = 4,10890052 𝑚𝑚 

Detta är alltså precis på gränsen för nedböjnng neråt men ändå godtyckligt:  
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Lastfall 3: Nedböjning av hörnbalk. 

Detta lastfall är för att se hur stora balkarna på hörnet bör vara. Detta lastfall är enbart för koncept 1.  

 

Hörnbalkarna ansågs att vara i mest kritisk läge när samtliga balkar var koncentrerade likt bilden ovan. 

Lastfallet liknades med att det blev en jämt utbredd last mellan pelarna i och med att när balkarna var 

samlade såsom på bilden tog den i princip upp hela sträckan mellan pelare.  

Lastfallet förenklat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvärsnitt: 

 

 

L 

Q 
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Grunddata: 

Q = 163455,7143 N 

L = 10000 mm 

H = 400 mm 

B = 400 mm  

H = 360 mm 

B = 360 mm 

E = 206 GPa 

Lasten Q är den sammanlagda vikten av alla tre balkar inklusive stickorna och roboten.  

Yttröghetsmoment. 

Med samma tvärsnitt ger likadan uträckning:  

 

𝐼 =  
400 ∗ 4003

12
−

360 ∗ 3603

12
 

Resulterar i:  

𝐼 =  733653333 𝑚𝑚4  

Beräkning av nedböjning: 

Superponera elementar fall 7 och 10: 

Elementarfall 7 ger nedböjning  

 

𝑊 (
𝐿

2
) =  

5𝑄𝐿3

384𝐸𝐼
 

 

Elementarfall 10 ger nedböjning  

 

𝑊 (
𝐿

2
) =  

𝐿2

6𝐸𝐼
(𝑀𝑎 (

1

8
−

3

4
+ 1) + 𝑀𝑏 (−

1

8
+

1

2
)) 

Ma = Mb = M 

Förenklat: 

𝑊 (
𝐿

2
) =  

𝐿2

6𝐸𝐼
∗

3𝑀

4
 →  𝑊 (

𝐿

2
) =    

1

8
∗

𝑀𝐿2

𝐸𝐼
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Elementarfall 17 ger:  

𝑀 =    
𝑄𝐿

12
 

Detta är enbart för att få ett värde för M.  

Vid supponering av fallen så ges det en böjning uppåt och en böjning neråt. Det som ska beräknas är 

nedböjnigen neråt:  

Böjning uppåt: 

𝑊 (
𝐿

2
) =    

1

8
∗

𝑄𝐿
12

∗ 𝐿2

𝐸𝐼
 

Böjning neråt:  

 

𝑊 (
𝐿

2
) =

5𝑄𝐿3

384𝐸𝐼
 

Total nedböjning:  

 

𝑊 (
𝐿

2
) =  

5𝑄𝐿3

384𝐸𝐼
−

4𝑄𝐿3

384𝐸𝐼
 →  𝑊 (

𝐿

2
) =   

𝑄𝐿3

384𝐸𝐼
  

Stoppa in värden i formeln ger:  

𝑊 (
𝐿

2
) =   

163455,7143 ∗ 100003

384 ∗ 206 ∗ 103 ∗ 395720000
 

Resulterar i: 

𝑊 (
𝐿

2
) =   2,816506567 𝑚𝑚 

I och med att detta lastfall också även bygger på att styrningarna är dimensionerande ger det att balken 

max får böjas 3,465 mm så anses denna nedböjning godtycklig.  
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Lastfall 4 – Nödbroms av alla tre balkar: 

Lastfall 4 analyserar vad som händer om alla tre balkar rör på sig och nödbromsar. Detta är en dynamisk 

beräkning som bara berör koncept 1, se bild nedan:  

 

De kritiska för de här lastfallet är pelarna som bär upp hela robotsystemet. Under utvecklingsprocessen 

bestämdes det tillslut att vara 10 stycken pelare som bär upp konstruktionen om det använder sig av 

koncept 1, detta var mest för praktiska själ då det passade bäst med ihopfogningarna. Det betyder 5 

stycken pelare på vardera sida, viket  inte är fallet på bilden då det enbart är 4 stycken pelare på 

vardera sida. Kravet för vad som är dimensionerande var svårt för detta lastfall. Önskemålet är att det 

ska vara väldigt robust när det förflyttar sig. I och med att pelarna ska linjera med balkarna testades det 

att beräknas på en dimension som passade bra med de bärande balkarna och en standard gods tjocklek 

på 20 mm.  

Tvärsnitt: 

Det resulterade i detta tvärsnitt: 

 

 

 

 

 

 

 



XXVIII 

 

Indata: 

H = 500 

B = 500 

h = 480, b = 480 

L = 5420 mm 

Förenkling av fallet:  

Fallet visar en pelare av 10. 

 

Beräkning av yttröghetsmoment: 

Samma geometri för tvärsnitsarea som tidigare ger samma uträkning: 

𝐼 =  
500 ∗ 5003

12
−

480 ∗ 4803

12
 

   

Resulterar: 

𝐼 =  784653333,3 𝑚𝑚4  

Beräkning av bromskraft:  

Vid beräkning för bromskraften f togs data från produktbladet av ABB:s Drivenheter. Den slutgilt iga 

motorn som valdes var motorenheten MU400 som är ABB:s största motorenhet till robotsystemet. 

Max bromsmoment för ABB:s motor MU400: 60 Nm 

Slutgiltigt val för storlek p drivande valdes till att bli 40 mm i radie.  

 

 

 

f 

L 
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Beräkning av bromskraften ges av formeln  

𝑀 =   𝐹𝑟 

I detta fall är M momentet, F är kraften och r är avståndet från momentpunkten till kraftens utväxling, 

det vill säga radien på kuggen då momentpunkten är i centrum av kuggen och kraftutväxlingen är i kugg 

ingreppet. Formeln ger följande värden:  

60

0,04
=   𝐹 

𝐹 =  1500 𝑁 

6 stycken ställen som bromsas samtidigt: 

𝐹 ∗ 6 =  9000 𝑁 

I och med att det är drivning på 2 ställen per balk och det är 3 balkar så betyder det att det är 6 stycken 

ställen som bromsas samtidigt. 

Detta ger en total bromskraft på 9000 N. 

Förutsatt att det är 10 pelare som tar upp kraften lika. 

 

Ger: 

 

𝑓 =  
𝐹

10
 

  

𝑓 =  900 𝑁 

 

Kraften f går nu att använda sig av i ett elementarfall. Elementarfallet som används är nummer 1. Detta 

ger:  

𝑊(𝐿) =  
𝑓𝐿3

3𝐸𝐼
 

𝑊(𝐿) =  
900 ∗ 54203

3 ∗ 206 ∗ 103 ∗ 784653333 ,3
 

𝑊(𝐿) = 0,5245909572 𝑚𝑚 

Detta är en väldigt lite böjning av pelarna id maxinbromsning. Detta ansågs godtyckligt och 

dimensionen som valdes för att anpassa sig mot de bärande balkarna fungerade således bra.  
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Lastfall 5 – Ihoptryckning av pelare: 

Detta lastfall är till för att studera hur mycket pelarna trycks ihop. Detta lastfall är enbart beräknat för 

koncept 1. Samma modell går att använda för koncept men med andra ingångsvärden. Denna modell för 

koncept 2 gjorde aldrig då det sågs att efter denna beräkning att det inte skulle vara ett särskillt kritskt 

lastfall och att oavsett vilket koncept som skulle väljas skulle det vara hyfsat enkelt att kunna 

dimensionera pelarna efter det här lastfallet. Se bild nedan för lastfall:  

 

 

Förenklad bild av lastfallet för Ihoptryckning av pelare: 

 

 

Tvärsnitt:  

 

 

L 

F 
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Grunddata:  

F = 73353,82 N 

E = 206 GPa 

L = 5420 mm 

H = 500 

B = 500 

h = 480 

b = 480 

I detta fall är F den sammanlagda vikten av alla balkar, robotar, stickan för Z-led och hörnbalkar.  

Beräkna Yttröghetsmoment: 

𝐴 = 5002 − 4802 → 𝐴 = 19600𝑚𝑚2  

Beräkning av spänning:  

Detta ger påfrestningen på balken 

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 →

73353,82

19600
→ 𝜎 = 3,74 𝑀𝑃𝑎  

Hookeslag:  

Hookes lag i detta fall ger deformationen: 

휀 =
𝜎

𝐸
 

 

휀 =
3,74

206 ∗ 103
 →  휀 = 1,8 ∗ 10−5 

 

Resulterar att deformationen deformationen när pelarna trycks ihop är: 

𝛿 =
휀

𝐿
  →   𝛿 =

1,8 ∗ 105

5420
  →   𝛿 = 3,35 ∗ 10−9 𝑚𝑚 

Som detta beräknings exempel visar så trycks konstruktionen ihop väligt lite och ansågs då som ej 

kritiskt. Där med gjorde ingen beräkning för detta lastfall för konstruktion 2. Om det i ett senare skedde 

hade varit så att koncept 2 hade varit det konceptet som blivit slutgiltigt hade en beräkning av detta 

lastfall ändå gjorts för koncept 2.  
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Lastfall 6 – Nödbroms koncept 2. 

Detta lastfall ansågs som det mest kritiska för koncept 2. Detta är ett dynamiskt lastfall som bara gäller 

för koncept 2. Lastfallet beskriver vad som händer då en av portalerna nödbromsar, se bild nedan:  

 

Förenklad bild för lastfall 6.  

 

 

 

 

 

 

Detta är ett speciellt lastfall med många variabler som går att ändra på. Exempelvis går det att 

experimentera mycket med längden L4 och L3 för att ändra krafterna F3 och F4. Målet med att studera 

detta lastfall är just att ta reda på krafterna F- 3 och 4 för att se om det finns några styrksenor som klarar 

de krafterna.  

 

 

 

 

L1 

L2 

L3 L4 

F1 

F2 

F3 

F4 
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Grunddata: 

L1 = L2 = 2710 mm – Avståndet till momentpunkten som balken vill rotera runt vid inbromsning i Z-

led 

L3 = L4 = 1500 mm - Avståndet till momentpunkten som balken vill rotera runt vid inbromsning i x-

led 

M1 = 4200 kg -  Vikten av robotbalken, stickan och roboten.  

M2 = 4200 / 2 = 2100 kg - 

Bromskraft att utgå ifrån är 60 Nm, detta är återigen samma data som är hämtad för motorn MU400. 

Likt lastfall 4, beräknas bromskraften på samma sätt.  

𝑀 =   𝐹𝑟 

60

0,04
=   𝐹 

𝐹 =  1500 𝑁 

Det blir samma värde då samma kugg på 40 mm är beräknat. 

Dock är det bara två hjul om behövs tas hänsyn till denna gång:  

𝐹 ∗ 2 =  3000𝑁 

Accelerationen för hela inbromsningen beräknas via: 

𝐹 =  𝑀 ∗ 𝑎 

Då F är känd och M i detta fall som är totala vikten för hela konstruktionen går det att beräkna ut a.  

M = 6300 kg (M1 + M2) 

Detta ger: 

3000 = 6300𝑎 

Som resulterar i: 

𝑎 = 0,47619047767 𝑚
𝑠2⁄  

Genom att använda sig av accelerationen a som alla krafter delar går det att beräkna de individuella 

krafterna: 

𝐹1 =  4200 ∗ 0,47619047767 → 𝐹1 = 2000 𝑁 

Detta är kraften av robotbalken när den inbromsar. 

𝐹2 =  2100 ∗ 0,47619047767 → 𝐹2 = 1000 𝑁 

Detta är kraften som kommer ifrån massan som är under momentpunkten för balken.  

Beräkning för hur balken kommer rotera runt momentpunkten: 

𝑀 =  𝐹1 ∗ 𝐿1 − 𝐹2 ∗ 𝐿2 − 2 ∗ 𝐹3 ∗ 𝐿3 
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Sätt värdet till momentet till 0, på detta sätt beräknas det hur det ser ut innan pelaren roterar. Detta 

innebär att pelaren inte kommer att välta med andra ord. 

𝑀 =  0 𝑁𝑚 

Med inget moment går det att få ut F3. 

𝐹3 =  
𝐹1 ∗ 𝐿1 − 𝐹2 ∗ 𝐿2

2 ∗ 𝐿3
 

 

𝐹3 =  
2000 ∗ 2710 − 1000 ∗ 2710

2 ∗ 1500
 

 

𝐹3 =  903 𝑁 

 

Detta betyder att om detta koncept väljs måste en styrning klara 903 Newton om avståndet för 

bottenplatten är 3000 mm. 
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Lastfall 7 – Detta lastfall är för att undersöka om standardbalkar är ett alternativ att gå efter istället för 

att tillverka egna.  

Lastfallet har enbart kopierat samma lastfall som lastfall 2, alltså nedböjning av robotbalken. I och med  

att det är samma lastfall så beräknas det på samma sätt fast med utbytta värden:  

Ny indata: 

Yttröghetsmoment: 271 ∗ 106  𝑚𝑚4  

Vikt per meter: 235 𝑘𝑔/𝑚 

Indatat är hämtat ifrån begroups hemsida för standardprofiler. Det som används är den absolut 

kraftigaste och starkaste fyrkantsprofilen som går att beställa.  

Beräkning: 

Denna nya indata används i formeln för nedböjning av lastfall 2. 

Detta ger värdena:  

 

𝑊(𝑥) =  
44076,43571 ∗ 120003

6 ∗ 206 ∗ 103 ∗ 271 ∗ 106
∗ 0,5((1 − 0,52)

6000

12000
−

60003

120003
) 

 

Resulterar i: 

𝑊(𝑥) =  7,804131799 𝑚𝑚 

 

Ned böjningen är nästan på 8 mm med den kraftigaste fyrkantsprofilen som går att beställa. Vilket 

resulterar i att en standard balk inte går att använda då kravet för deformation är 4 mm.  
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6. BILAGA 6 - BERÄKNING AV VÄXELLÅDA 

 

Indata: 

Nrms = 1880 rpm - Varvtal från motorn 

Trms = 20 Nm – Vridmoment från motorn 

D = 120 mm – Diametern på kuggen 

V = 0,5 m/s 

Beräkning 

Beräkning av valet för växellåda har skett i korrelation med valet för kugghjul som driver. Indatat är 

hämtat från ABB:s hemsida för deras motorenheter samt från Atlantas hemsida för kuggstång. Hastighet 

som är satt till 0,5 m/s är en omdiskuterad lämplig hastighet att förflytta stängerna på.  

Det slutgiltiga valet för storlek på kugg blev en kugg som hade en diameter om 120 mm. För att ta reda 

på utväxlingen på växellådan beräknades först varvtalet på kugghjulet som driver. Foreln för att ta reda 

på hastighet och varvtalet för en roterande kugg är följande: 

 𝑉 =
2𝜋r∗ω

60
 

Då hastigheten är given och det är varvtalet som söks sorteras formlen om och givna värden stoppas in. 

Detta ger följande:  

60 ∗ 0,5

2𝜋 ∗ 0,060
=  𝜔 

Detta ger varvtalet:  

𝜔 = 80 𝑣𝑎𝑟𝑣/𝑚𝑖𝑛  

Det utgående varvtalet för motorn är 1800 varv/min. Detta blir det ingående varvtalet på växellådan. 

Varvtalet som den drivande kuggen ska köra är således det utgående varvtalet för växeln.  

Beräkning för utväxling blir då följande:  

𝑍 =
ω(in)

ω(ut)
 

Ger: 

𝑍 =
1800

80
 

Resultatet: 

𝑍 = 22,5 

Således väljs alltså en växel med minsta utväxlingen 22,5. I dialog med Atlantis så fungerar en 

snäckväxel med storlek 100 med motorn MU400. Med en minsta utväxling på 22,5 väljs snäckväxeln 

56 06 029 som har en utväxling om 29.  
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7. BILAGA 7 – FÖRSTORAD BILD AV KABELDRAGNING 
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8. BILAGA 8 – FEM-ANALYSER 

 

Som stöd till hållfasthets beräkningar gjordes även FEM-Analyser. Dessa analyser var till för att 

verifiera om tankesättet med lastfallen var rätt och om de hade närliggande värde som 

hållfasthetsberäkningarna. 

Därmed ställdes lastfallen upp i en FEM-miljö. Programvaran som användes var solidworks. 

Lastfall 2: 

Ett av de enklare lastfallen att beräkna i en FEM miljö.  

 

 

Det som skulle beräknas är robotbalken, se figuren ovan, och försöka ställa upp samma lastfall som i 

lastfall 2: 

 

 

 

Randvilkoren som ställdes upp i solidworks är att balken är helt fast inspänd på ena sidan men 

flytande på den andra. I mitten är last om 54485 N rakt neråt. Denna uppställning är exakt likadan som 

lastfallet som har beräknats.  
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Resultatet av FEM-Analysen visar att den största deformationen sker på mitten och är omkring 1,8 

mm stor. Detta ger en feldifferens mellan det framräknade värdet på 4,1 mm till 2,3 mm.  

Det är inte så konstigt att värdena skiljer sig en aning åt. Det kan bero på att balken som testas i FEM-

Analysen har lite flera förstärkande egenskaper såsom utformningen på sidorna. Även inspänningen av 

balken skiljer sig genom att det tar upp en större ytan istället för att bara sitta fast i 2 imaginära 

punkter som den gör i hållfasthetsberäkningarna. 

Det viktiga att ta med sig är att ha ett extra komplement att tidigare beräkningar är rätt. I och med att 

balken beter sig som det är tänkt i lastfallet och att skillnaden på resultatet är 2,3 mm vilket är 

godtyckligt lite ger denna FEM-analys det komplement som behövs. Förmodligen så stämmer nog 

inget värde helt 100% med praktiken av det framräknade och FEM-analysen utan värdet är 

förmodligen något som är mitt emellan.  

Lastfall 5: 

Likt lastfall 2 gjordes även FEM-Analys för lastfall 4 och 5. Bilderna visar nedan visar uppställning 

för lastfall5 ihoptryckning av pelare och lastfallet av studien.  
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Likt denna fram beräknat resultat blev ihoptryckningen väldigt liten. Dock var skillnaden mellan 

analysen större i dett fall än i lastfall 2. Dock är det svårar att göra en korrektbedömning av vilket 

värde som stämmer när värdena är så pass små.   
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Lastfall 4: 

Detta lastfall är för lastfall 4. Det är enbart fram beräknat på en pelare. Bilderna visar uåställningen av 

fallet och resultatet av studien.  
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9. BILAGA 9 - ELEMENTARFALL 
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10. BILAGA 10 – STYRSYSTEM IRC5 
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11. BILAGA 11 – ANTECKNINGAR OCH DISKUSSIONS PUNKTER FRÅN 

INTERVJUER 

 

Denna bilaga innehåller sammanslagen information ifrån intervjuer där det redovisas frågeställningar 

samt diskussionspunkter inför mötena och konversationerna. Intervju objekten som har kontaktats har 

varit alla inom utvecklings avdelningen för varje företag. 

Detta visar de mest centrala frågeställningarna som har ställts och jobbats med och vilka som har 

frågats. Vid genomsökning av anteckningar och dokumentation har det varit svårt att kunna få ihop 

och redovisa alla anteckningar som har gjorts.  

Detta ger en bild över de mest centrala frågeställningarna:  

Diskussions anteckningar och frågor med möte med Andon Automation 2018-01-11:  
Diskussionspunkter: 

Varianter av grantrys 

- Fördelar / Nackdelar med varianterna 

Variant 1:  

 

Variant 2: 
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Hastigheter förändras möjligen? Tyngd?? 

Motorer 

Tillverkningsmöjligheter: 

- Maskiner 

- Material 

- Dimensioner på detaljer 

- Bearbetning utav gränssnitt 

Noggrannhet 

- Toleranser 

Mäta in på plats 

- Metod för att mäta in komponenter på rätt plats 

- Kalbrering? 

Montering rent allmänt  

Hur noga kan man få det utan att skimsa?  

Vill få det noga utan att behöva kalibrera. 

Drömmen är ju att bygga utan att behöva mäta in och skimsa, kalibrera 

Rimligt? 

Utomhus gantry 

- Erfarenhet av detta? 

- Hur stor påverkan gör temperatur förändringar 

Drivning  

- Kulskruv eller kuggstång? 

Styrning 

- Linjärstyrning eller räls 

Kabeldragning 

- Alternativa lösningar för det? Pratade med en av era kollegor som förespråkade en skena som 

leder ström.  
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Problem 

Har en fundering jag skulle vilja diskutera över vid montering. Ska försaka förklara till bästa förmåga i 

text. Tänker som så att om traversbalken sitter fast inspänt på båda ändarna. Markerar vart jag menar i 

bilden nedan med röd ring: 

  

Inzoomat vid röd ring: 

 

 

Styrningen här gör att balken är låst i alla riktningar på båda änderna av balken utom i själv rörelse 

riktningen, som i det här fallet är in och ut ur bilden 

Detta ger fördelen att om allt sitter rätt så blir det väldigt precist och stabilt vilket är de egenskaperna 

som man vill åt med den här gantryn.  

Problemet är dock att det är väldigt snäva toleranser med linjär styrningarna som man jobbar med, 

vilket gör att om andra delar sitter lite snett eller lite fel i gantryn (vilket det förmodligen är något man 

bör räkna med) så kommer det få negativa konsekvenser för konstruktion. Typ påtvingade spänningar 

och slitage när traversbalken rör på sig eller monteras.  
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Om man då istället tillåter större toleranser för att få allting att passa vid styrningarna så förlorar man 

egenskapen av den exakthet som man vill åt.  

Förhoppningsvis gör jag mig tillräckligt tydlig för att skapa förståelse av det problemet jag försöker 

formulera. Annars får jag försöka förtydliga när vi ses på torsdag.  

Men frågan är då hur man tacklar det här problemet. Ska man använda en styrning som inte låser i alla 

riktningar? Större toleranser? Rörlig i en sida?  

Eftersom det här även är en utomhuskonstruktion då temperaturförändringar även spelar roll så känns 

det här problemet ännu mer aktuellt. 
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Sammantagen frågeställning i konversation med ABB februari 2018: 
 

Övergripande över uppgiften:  

Som sagt uppgiften går ut på att se över och konstruera koncept för ett robotgantrysystem. Det är ett 

ganska stort system med 3 robotar som ska kunna röra sig i X-, Y- och Z-led. 

Nedan skickar jag med 2 koncept bilder som visar varianter av gantry:n: 

Koncept 1: 

 

 

Koncept 2:  
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Nedan här visar jag en varianten av gantryn där jag benämner vilken axel som är X-, Y- och Z-led.  

 

 

Det är ett ganska stort system. Sträckan i X led är 20 meter, I Y-led är det 12 meter och i Z-led är det 6 

meter. Tanken är att robotarna som sitter på är av modellen IRB-4600.  

 

Men för att driva hela detta krävs ganska många motorenheter och drivmoduler. Det är det jag vill gå 

igenom och se om jag har tänkt ätt. Koncepten är väldigt lika varandra när det kommer till hur jag har 

tänkt att placera kontrollerna och motorenheterna. 

 

För att driva en Balk är tanken att det ska vara 2 motorenheter på vardera sida om ”Y-balken” som 

driver balken i X-led. Väljer att ha 2 st på vardera led som driver i X-led för att undvika ”byrålåde- 

effekten”.  

 

För att driva den blå stickan i Y-led krävs ytterligare en motorenhet och en till motorenhet för att driva 

den blå stickan upp och ner i Z-led.  

 

Således krävs alltså 4 motorenheter per balk (2 för X-led, 1 för Y-led, 1 för Z-led) och 1 robot per 

balk.  

 

Det betyder totalt 12 motorenheter totalt samt 3 IRB-4600. Motorenheten som jag har tänkt är MU400.  

 

Det blir lätt ganska snurrigt med hur man ska göra med controllern för detta system samt hur man ska 

göra med tillägg av drivmoduler och kabeldragningen och se över alla axlar.  

Eftersom det också ska vara ett rörligt så ska de flesta kablarna vara flexkablar.  

 

Har haft lite kontakt som sagt innan med Peter Johansson. Fått hjälp där och utifrån det kommit på ett 

sätt att koppla ihop detta system. Men i och med att man nästan maxar vad som är möjligt att göra 

samt att det är en del specialkablar så skulle jag gärna vilja kolla om jag har tänkt rätt. Samt är det 

vissa kablar i min primära kabeldragning som jag inte är helt säker på funkar.  

 

Vidarebefodrade mejlkonversationen som jag hade med Peter, Där ser man en del data som jag har 

utgått ifrån. Bland annat att det går att göra 50 m flexkablar mellan drivmodul till Robot. Så det är 
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bland annat en specialkabel jag använder. Funderar även över om det går att ha en lika lång flexkabel 

mellan motorenhet och SMB-Box?  

I dokumentet Kabeldragning_1 så skickar jag över en bild över hur jag har tänkt att man kan koppla 

ihop det. Det är som sagt en hel del specialkablar. De svarta kablarna är sådana kablar som inte 

behöver vara flex-kablar. Kablarna till robotarna är 50 meter flexkablar. Som sagt är jag osäker på om 

det funkar med 50 meters flex-kablar mellan SMB-Box och Motorenhet.  

 

Detta är variant 1 som jag har tänkt på och då står alla kontrollers och drivmoduler vid sidan av 

gantry:n Men har tänkt över lite olika varianter då drivmodulerna och controllern åker med 

robotbalken om detta inte fungerar.  

 

Utöver att gå igenom detta system så har jag lite frågor om motorenheternas tekniska data.  

Den datan jag undrar över är för att beräkna hur stor växellåda som behövs för att driva alltihop och 

den datan jag tänker på befinner sig på sidan 23 i det här dokumentet:  

 

https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3HAC040147-

001&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch 

 

Jag kollar då i kolumnen för motorenheten MU400:  

 

Undrar då om jag tolkar rätt för om raden som heter:  

”Trms: torque @ rms speed (Nm)” 

 

och  

 

”Nrms: speed @ rms torque (rpm)” 

 

Ger varvtal och utgående moment från Motorn vid en sorts medelanvändning? Det är de värde jag 

använde för att räkna hur starka motorerna är för att beräkna växellåda. Men är lite osäker på om det är 

rätt värden att utgå ifrån för att driva balkarna?  

 

Skulle även vilja gå igenom hur högt spänningsfall det blir för systemet och strömförbrukningen av 

systemet.  

 

Så kort och gott, gå igenom om hela Systemet fungerar, strömförsörjningen i sådana fall samt om jag 

har tolkat teknisk data rätt för motorenheterna för att räkna rätt växellåda som orkar driva hela 

systemet? 

Övriga dokument som jag har utgått ifrån är:  

 

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=ROB0109EN_G&LanguageCode=en&D

ocumentPartId=&Action=Launch 

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=ROB0295EN&LanguageCode=en&Docu

mentPartId=&Action=Launch 

 

 

https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3HAC040147-001&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3HAC040147-001&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=ROB0109EN_G&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=ROB0109EN_G&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
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Medföljande bild till frågeställningen: 
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Sammantagen frågeställning mot conductix angående kabeldragning 2018-02-27 
 

Har kikat igenom kabeldragningen en del nu och pratat en del med ABB. Har inte riktigt fått 

all information från ABB än så vissa grejer är obesvarade. Men har tänkt kabeldragning nu 

som jag är rätt säker på kommer att fungera. Har nog tillräckligt med information för att du 

ska kunna hitta lämpliga kabelkedjor för ändamålet.  

 

Bifogar med lite bilder som är till för att hjälpa till att förklara. Hittade tyvärr inget proffsigt 

sätt att illustrera det. Har försökt göra det så pedagogiskt som möjligt men ursäkta 

oproffsigheten i bilderna.  

 

Bild 1: visar huvudkonceptet som det är. 

 

Bild 2: Visar X-, Y-, Z-led Samt benämner de olika ”portalerna” 1,2,3.  

 

Bild 3: Visar hur vi diskuterade hur kabelkedjorna blir lämpligast att dra. 2 stycken i X-led på 

ena sidan som går till portal 1 och 3. Sen en kabelkedja i X-led på andra sidan som går till 

portal 2. 

 

Sen finns det en kabelkedja som går i Y-led ovanpå varje portal samt en som går i Z-led för 

varje portal, visas även det i Bild 3.  

 

Det är en hel del kablar som krävs men tar det steg för steg. Först och främst är det den här 

strömkabeln som vi diskuterade som ska gå till varsin drivmodul och till hjärnan som är 

controllern (hjärnan). Den kabeln måste vara en 3 fas kabel som förmodligen måste klara 63 

ampere. Spännings specifikationen är fortfarande mellan 200-600 volt. Har inte riktigt fått 

klart för mig hur hög spänningen kommer bli. 

 

Med det i åtanke så har jag skrivit ner vilka kablar som är tänkt att befinna sig i kabelkedjorna 

och hur lång sträcka de behöver kunna transportera kablarna. Skriver även hur mycket 

utrymme varje kabel behöver. Så måttet bredvid varje kabel är diametern på kabeln +1 till 

2mm.  

 

kabelkedja X-led: 

10 meter lång 

Plats för:  

-strömkabel för kraft – vet ej diameter 

- signalkabel mellan controllern och drivmodul – 15 mm  

- signalkabel mellan controllern och verktyg – 15 mm  

- tryckluftsslang – 15 mm 

 

Kabelkedja Y-led: 

12 meter lång 

plats för: 

-Signalkabel robot – 25 mm 

-2 st Signalkabel motorenhet – 25 mm (25 mm var, så 50 mm totalt) 
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-signalkabel verktyg – 15 mm 

-tryckluftslang – 15 mm 

 

Kabelkedja Z – led: 

3 meter lång 

plats för: 

-signalkabelverktyg – 15 mm 

-tryckluftslang – 15 mm 

 

Egentligen så är Stickan som utgör Z-led 6 meter, men jag tänker mig att kabelkedjan kan 

vara mitt monterad som i fallet med X-led vilket gör att den bara behöver vara 3 meter lång.  

 

Skickar även med en bild på hela kabeldragningen och varje del som ingår i systemet. Har 

ritat det som så att de orangea kablarna är ABB:s kablar, De blåa kablarna är 3-fas ström 

kabeln, de gula kablarna är signalkablarna från controllern till verktyget och de gröna 

kablarna är tryckluftslangarna.  

 

De kommer behövas kabelstege också. Tänkte att man kunde sätta det längs pelarna för 

portalerna som leder upp till balken som utgör y-led. På pelarna tänkte jag att det då kommer 

behöva vara en kabelstege som kablarna kan fästa emot som leds in mot kabelkedjan för y-led 

och z-led. Den delen är ju inte rörlig och därför räcker det då med en kabelstege.  

 

Vet inte om ni jobbar med kabelstegar men om ni gör det får du jättegärna kolla upp det med.  

 

Kabelstege: 

5,4 m lång 

Ha plats för: 

 -Signalkabel robot – 25 mm 

-3 st Signalkabel motorenhet – 25 mm (25 mm var, så 75 mm totalt) 

-signalkabel verktyg – 15 mm 

-tryckluftslang – 15 mm 

 

Det blev ganska mycket det här, förstår om det finns frågor och om det är otydligt någonstans 

så är det bara att fråga. Värt att komma ihåg också är att det ska kunna klara att vara utomhus 

också. 

 

Angående det andra konceptet som jag visar på bild 4 så blir det samma specifikationer då 

man kan dra kablarna på väldigt liknande sett.  
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Diskussion med avsikt mot hållfasthet och konstruktion med handledare Janne 

Carlsson 2018-01-23 
 

Här några punkter jag skulle behöva diskutera kring konstruktionen.  

 Val av Motorer 

o Denna punkt kan man gå igenom lite enkelt, Kan ju i princip räkna det med F = Ma 

och dimensionera efter det så jag tror jag vet hur man gör men det är mest det att det 

är svårt att veta exakt när motorn blir för liten och den inte orkar driva gantry:n. Ju 

mer jag räknar på det kan jag i princip ha hur liten motorn som helst bara det att 

accelerationen blir mindre och mindre. 

 Skarv 

o Har lite problem med en jobbig skarv i konstruktionen. Ska försöka visa: 

Här är konstruktionen i dagsläget: 

 

Skarven är inringad med röd cirkel. 

Inzoomat för skarven så ser det ut så här när jag även har separerat balkarna:  
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Styrningarna ligger ovana på de gröna detaljerna så jag vill ju matcha in skarven så precist som 

möjligt. Än så länge jobbar jag med en idé kring styrpinnar men jag vet inte om det finns en bättre idé 

så att man kan matcha in balkarna så de styr in på rätt sätt och matchar varandra med så lite glapp som 

möjligt.  

Skulle även vilja diskutera lite lastfall, hålf och om jag måste räkna med svetsklasser, Samt visa även 

lite hur styringen fungerar nu för att ta upp fel vid värmetvigning etc.  

När det kommer till hålfen så tänker jag bara om jag kan dubbelkolla så jag har tänkt rätt för att räkna 

yttröghetsmomentet för en fyrkantsprofil samt om jag tänkt rätt med elementarfallet som tillkommer.  

Styrning – hur den tar upp felen 
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Sammandragen frågeställning mot IMS Maskinteknik 2018-01-24 
 

Bearbetning av stor balk 

 

Målet med just den här bearbetningen är att lyckas sammanfoga de här balkarna på ett bra sätt så att de 

linjerar bra ihop 

Balkar isär: 

 

Balkar ihop 

 

 

Här är bild på en enskild balk 
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Balken är ihopsvettsad av vanligt konstruktionsstål. Den gröna detaljen som ligger ovanpå balken är 

ett plattjärn som har svettsats på.  

 

Det som skulle behöva bearbetas är ytorna till gränssnitten. Alltså ytorna på flänsförbanden och en del 

på plattjärnet som ligger på. Där är tanken att det ska planas. Min fundering kring imorse rör sig runt 

om det även går att göra styrpinne håll i flänsen där en likadan balk ska mötas som jag visar i de 2 

första bilderna.  

 

Följande 2 bilder visar där det är tänkt att planas markerat med röd färg.  
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Nästa bild är inzoomat vid flänsen där styrpinnehållen är tänkt att sitta: 

 

De tre svarta pilarna pekar på hålen. Funderingen är då om man kan komma in från sidan och borra/ 

fräsa till de hålen. 

De två nästa kommande bilderna visar lite urklipp från ihop skissade ritningar med mått som jag tror 

är relevanta i ärendet.  

 

Kom ihåg dock att det fortfarande är konceptuellt och inga mått är något som när huggna i sten. 

Tillexempel så är nog diametern för styrpinnarna lite klena förmodligen. Men hoppas tankebannan når 

fram ändå. Svårighet är att få balkarna att linjera emot varandra väldigt precist. 

 

Så frågan är väll om det är möjligt att bearbeta på det sättet som är tänkt? Även hur noga kan man få 

det? samt om du möjligen har ett annat förslag än styrpinnar för att få balkarna att linjera mot 

varandra? 
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