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 Abstract 

 
The purpose of this bachelor thesis was to project a physical robotic cell to Haldex, a 
manufacturer of automatic brake adjusters, located in Landskrona, since they need to 
increase the efficiency of their production to maintain competitiveness and manufacturing in 
Sweden. The automatic brake adjuster is a mature product and it is therefore not profitable to 
re-design it, instead the focus was on the production process. The solution was to automate 
the part of the production process that does not add any value to the end customer. The 
robotic cell will be placed on the assembly line of the automatic brake adjusters as an 
automatic quality control station of the brake adjusters.  
 
This bachelor thesis is a part of an ongoing research project at Mälardalen University in the 
field of Lean Automation, in collaboration with Robotdalen and Haldex. Lean Automation is 
about the use of automation in Lean Production to eliminate all kinds of waste from an 
automation perspective.  
 
The final product of this thesis was to include the development of a robotic cell. It contains a 
conceptual design of the robotic cell and the design of a robotic stand as well as gripper 
fingers. Based on the final cell layout a test cell was to be built at MDH and that was 
resembled to the robotic cell to be implemented at Haldex. The thesis also contains 
development of the robotic stand blueprints together with strength calculations, and gripper 
fingers. These were to be manufactured at MDH and delivered to Haldex.  
 
Through concept generation a cell layout was made. This was done by conducting a visit to 
the plant for gathering of information, subsequently sketches were created. These were 
visualized by using 3DCreate to generate mutual understanding of the concepts. The concepts 
that were not approved by the constituent were rejected and the resisting concepts were to 
be further developed. A final concept was compiled with Haldex and was approved as the 
final cell layout.  
 
For the new robotic cell a robotic stand was required to place the robot at the same height as 
the assembly line to achieve optimal reach. The stand was designed in SolidWorks and 
simulated in the same software to prove the strength of it. After permitted calculations of the 
strength blueprints were sent to Haldex for manufacturing.  
 
Since the work is done manually today there are no gripper fingers appropriate for gripping 
the automatic brake adjusters. Therefore new ones had to be made. These were based on 
current gripper fingers attached to the chuck that Haldex sent to MDH. The current gripper 
fingers were studied and the new gripper fingers became a variant of them that now were 
able to grip the automatic brake adjusters. They were designed in SolidWorks and 
manufactured in a cutter at MDH. They were hardened to increase the strength before sent to 
Haldex.  
 
As a recommendation to Haldex the gripper fingers have to be tested since it was not made 
during the thesis work. MDH should start the programming of the robot and trial of the test 
cell. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med examensarbetet var att projektera en fysisk robotcell till Haldex i Landskrona, 
tillverkare av bromshävarmar, då det finns ett behov hos dem att effektivisera sin produktion 
för att kunna bibehålla konkurrenskraften och tillverkningen i Sverige. Bromshävarmen är en 
mogen produkt vilket medför att det inte skulle bli lönsamt att omforma den utan istället 
fokusera på tillverkningen. Därför vore lösningen att automatisera den del av monteringslinan 
som inte tillför något värde till slutprodukten. Robotcellen kommer att placeras på 
bromshävarmarnas monteringslina som en automatiserad station vilken ska utföra 
kvalitetskontroll av bromshävarmarna. Examensarbetet ingår i ett pågående forskningsprojekt 
på Mälardalens högskola inom Lean Automation, med Robotdalen och Haldex. Lean 
Automation handlar om att vid användandet av Lean Produktion utgå från ett 
automationsperspektiv.  
 
Slutprodukten av examensarbetet skulle innefatta projektering av en robotcell. Den skulle 
bestå av konceptuell design av robotcell samt konstruktion av robotstativ och gripfingrar. 
Utifrån den slutliga cell-layouten skulle en testcell på Mälardalens högskola tas fram vilken 
skulle motsvara den cell som kommer att implementeras på Haldex i Landskrona. Arbetet 
skulle även innefatta framtagning av ritning till robotstativ med tillhörande 
hållfasthetsberäkningar och gripfingrar till given chuck. Dessa skulle tas fram och levereras till 
Haldex. 
 
Genom konceptgenerering arbetades cell-layouten fram. Detta utfördes genom att först 
besöka fabriken för att samla information, därefter togs skisser fram och arbetet med att 
skapa visualiseringar i 3DCreate påbörjades. Detta gav alla involverade en gemensam bild av 
koncepten. De koncept som inte blev godkända av uppdragsgivaren ratades och arbetet med 
kvarvarande koncept fortsatte. Tillslut togs ett koncept fram som gemensamt med Haldex 
bedömdes att bli den slutliga cell-layouten. Till den nya robotcellen på Haldex behövdes ett 
stativ till roboten att stå på, som placerade den på en lämplig arbetsnivå i cellen, vilket var i 
höjd med inbanan på 1220 mm eftersom roboten hade bäst räckvidd inom detta 
arbetsområde. Stativet konstruerades i SolidWorks där även beräkningar i SolidWorks 
simulation genomfördes, för att påvisa att stativet skulle klara av tilltänkta externa laster.  
Efter godkända beräkningar skickades ritningar till Haldex för tillverkning. Då arbetet på 
stationen i nuläget sker manuellt, fanns inga gripfingrar som är lämpade för den uppgiften 
som roboten ska genomföra. Därför skulle nya tas fram, lämpade för uppgiften. Gripfingrarna 
togs fram genom att utgå från befintliga gripfingrar som följde med den chuck Haldex 
skickade till MDH. Dessa granskades och de nya gripfingrarna blev en variant av de gamla men 
de kunde nu greppa bromshävarmen. Gripfingrarna konstruerades i SolidWorks och frästes 
fram i en CNC-maskin på MDH. De seghärdades för ökad hållfasthet innan de skickades till 
Haldex.  
 
Rekommendationerna till Haldex var att testa gripfingrarna då det inte gjordes i samband 
med framställningen. MDH bör påbörja programmering och provkörning av testcellen.  
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Förord 

 
Vi vill tacka alla som har varit till hjälp och stöd under arbetet, framförallt forskargruppen 
inom Lean Automation som vi har fått arbeta tillsammans med, bestående av Mats Jackson, 
Niklas Friedler, Anna Granlund och Erik Hellström. Vi vill också tacka projektgruppen på 
Haldex, med Per Holmqvist i ledning, som har varit vår kontakt på Haldex och varit till stor 
hjälp. Vi vill också rikta ett stort tack till Bengt Gustafsson, verkstadstekniker på Mälardalens 
högskola, för all hjälp med konstruktion och framtagning av robotstativ och gripfingrar. Tack 
även lärarna Göran Svensson och Robotdalens Ingemar Reyier och Johan Ernlund för ert stöd 
under arbetet. 
 
Mälardalens högskola 2012-01-24 
 
Nadja Suonperä Linda Carnbo 
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Ordlista 
 

Här nedanför finns en beskrivning av de begrepp som används i rapporten för att underlätta 
förståelsen för läsaren. Begreppen är i alfabetiskt ordning. 
                           

 

Anlöpning  Process efter härdning för att minska stålets sprödhet och öka dess seghet 

Austenit  Struktur som uppstår hos stålet vid 910 °C vilken är mjuk och seg 

Automation Att låta en maskin utföra ett specifikt arbete 

Bromshävarm Ingående komponent i trumbromsen som styr bromstrycket  

Brottförlängning  Påvisar materialets seghet (%), ju högre procent desto segare material 

Brottgräns  Är den högsta spänningen ett material kan uppnå 

Cell-layout Utformning av robotcell 

Cementit  Kemisk förening av järn och kol samt den hårdaste beståndsdelen i kolstål 

Chuck Del av gripdon som möjliggör fast låsning av gripfingrar 

Cykeltid Tiden från att ett arbete påbörjas till att nästa tar vid 

Gantt-schema Planeringsverktyg som ger en tydlig överblick av ingående aktiviteter 

Gripdon Verktyg till robot för att möjliggöra gripning vid arbete  

Gripfingrar Del av gripdon som griper i detaljen 

Haldex Haldex Brake Products AB 

HMI (Human-Machine Interface) Användargränssnitt till att styra maskiner 

Hållfasthet   Ett materials förmåga att utstå påfrestningar 

Härdning  En sorts värmebehandling som används för att göra stålet hårt och starkt 

Inbana Bana där detaljerna transporteras på genom monteringsstationerna 

JIT Just-In-Time, enstycksflöde  

Kolstål  Olegerat stål med en kolhalt mellan 0,1 och 1,3 % 

Kravspecifikation Sammanställning av krav mellan uppdragsgivare och projektgrupp 

Lean Automation Forskningsprojekt på MDH, finansierat av Robotdalen 

Lean  Japanskt produktionsfilosofi 

Lina Monteringslina 

Martensit  Uppstår vid snabb avkylning av austenit och är hårt och sprött 

MDH Mälardalens högskola 

Palett Komponent som bromshävarmen transporteras på under montering 
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Pallyft Utrustning som används till att höja och sänka pallens placering 

Pilotinstallation Testinstallation i forskningssyfte 

Rejectbana Bana där roboten placerar icke-godkända detaljer 

Rejectlåda Lådor där roboten placerar icke-godkända detaljer 

Rendering Beräkning som datorn utför vid framställning av bild 

Robotcell Robotens avgränsade arbetsområde 

Robotdalen Organisation som arbetar med utveckling inom robotik och automation 

Robotlabb Plats på MDH där testcell byggts upp 

Robotstativ Stativ som roboten är monterad på 

Seghärdning  Härdning av stål för att sedan anlöpas vid en viss temperatur  

SME Små och medelstora företag, mindre än 250 anställda 

Snäckhjul Komponent i bromshävarm vilken fungerar som ett kugghjul 

Snäckskruv Komponent i bromshävarm som överför vridmoment 

Sträckgräns  Används som mått på ett materials hållfasthet 

Säkerhetsfaktor   Förhållandet mellan tillåten och kritisk belastning av konstruktion 

Takttid Rytmen och tempot i arbetet på linan 

Trial and error En process där det är ok att göra misstag för att göra framsteg 

Utbana Bana där roboten placerar godkända detaljer 

Visionsystem Utrustning som utför en kvalitetskontroll med hjälp av kameror 

 

Enhetsbeteckning 

HB = Brinell, enhet för hårdhet 

MPa = Mega Pascal, enhet för spänning 

N = Newton, enhet för kraft 

Vickers = enhet för hårdhet 

 

 



7(56) 

Innehåll 
1. INLEDNING ........................................................................................................................................................ 9 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 9 
1.2 FÖRETAGSBESKRIVNING ............................................................................................................................... 9 

1.2.1 Processbeskrivning ................................................................................................................................ 10 
1.2.2 Produktbeskrivning ................................................................................................................................ 10 

2. SYFTE OCH MÅL ............................................................................................................................................ 11 

3. PROJEKTDIREKTIV ....................................................................................................................................... 11 

4. PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................... 12 

5. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 12 

6. TEORETISK BAKGRUND .............................................................................................................................. 13 

6.1 LEAN PRODUKTION ........................................................................................................................................ 13 
6.2 ROBOTIK OCH AUTOMATION .......................................................................................................................... 16 
6.3 LEAN AUTOMATION ....................................................................................................................................... 17 

7. LÖSNINGSMETODER .................................................................................................................................... 18 

7.1 GANTT-SCHEMA ............................................................................................................................................. 18 
7.2 KRAVSPECIFIKATION ...................................................................................................................................... 19 
7.3 STUDIEBESÖK/OBSERVATION ......................................................................................................................... 19 
7.4 KONCEPTGENERERING ................................................................................................................................... 20 
7.5 KONCEPTVAL ................................................................................................................................................. 21 
7.6 ROBOTSIMULERING ........................................................................................................................................ 21 
7.7 ANIMERING .................................................................................................................................................... 22 
7.8 CAD .............................................................................................................................................................. 23 
7.9 CAM .............................................................................................................................................................. 24 
7.10 VÄRMEBEHANDLING AV STÅL ...................................................................................................................... 24 
7.11 FEM-BERÄKNING ......................................................................................................................................... 26 

8. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK ............................................................................................................ 26 

8.1 PLANERING .................................................................................................................................................... 26 
8.2 NULÄGESANALYS ........................................................................................................................................... 26 

8.2.1 Kravspecifikation ................................................................................................................................... 26 
8.2.2 Studiebesök/observation ........................................................................................................................ 27 

8.3 KONCEPTUELL DESIGN ................................................................................................................................... 28 
8.3.1 Konceptgenerering ................................................................................................................................ 28 
8.3.2 Konceptval ............................................................................................................................................. 32 

8.4 DETALJERAD DESIGN ...................................................................................................................................... 32 
8.4.1 Robotstativ ............................................................................................................................................. 32 
8.4.2 Gripfingrar ............................................................................................................................................ 37 
8.4.3 Testcell ................................................................................................................................................... 42 

9. RESULTAT ........................................................................................................................................................ 42 

9.1 CELL-LAYOUT ................................................................................................................................................ 42 
9.2 ROBOTSTATIV ................................................................................................................................................ 45 
9.3 GRIPFINGRAR ................................................................................................................................................. 47 
9.4 TESTCELL ....................................................................................................................................................... 50 

10. ANALYS ........................................................................................................................................................... 52 

11. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER......................................................................................... 54 

11.1 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER ................................................................................................................. 55 
11.2 REKOMMENDATIONER .................................................................................................................................. 55 

12. REFERENSER ................................................................................................................................................. 56 



8(56) 

Bilagor 
 

1. Fjärilsritning 
2. Kravspecifikation 
3. Gantt-schema 
4. Gantt-schema för robotsekvens 
5. Datablad IRB 1600 Industrial robot 
6. Ritning bottenplatta 
7. Robotfot hålbild 
8. Krafter och vridmoment 
9. Schunks specifikation för chuck 
10. Ergonomisk arbetshöjd 
11. Ritning robotstativ 
12. Ritning ny hålbild 
13. Ritning stödprofil 
14. Ritning gripfingrar 



9(56) 

1. Inledning 

För att få en ökad förståelse till arbetet i denna rapport består det här kapitlet av allmän 
information om själva uppdragsgivaren, Haldex Brake Products, samt information om 
området arbetet berör, det vill säga processen och produkten. 

1.1 Bakgrund 

Det finns ett behov hos Haldex att effektivisera sin produktion för att kunna bibehålla 
konkurrenskraften och tillverkningen i Sverige. Särskilt montering är arbetskraftsintensivt och 
därför också mer ifrågasatt, med ökad risk för outsourcing. Haldex har insett att för att säkra 
konkurrenskraften för fabriken i Landskrona, kan automation vara en lösning på ökad 
produktivitet. Haldex vill dessutom öka den egna kompetensen inom området automation för 
att kunna undvika användandet av externa integratörer och med detta bli mer 
konkurrenskraftiga. Av den anledningen har det initierats ett samarbete mellan Mälardalens 
högskola, Robotdalen och Haldex för att ta fram en pilotinstallation som innebär 
automatisering av den sista stationen på en monteringslina. Examensarbetet handlar om att 
projektera en robotcell på denna station i syfte om att öka linans produktivitet med hjälp av 
automation. 
 
Examensarbetet ingår i ett pågående forskningsprojekt på Mälardalens högskola inom Lean 
Automation. Forskargruppen består av Mats Jackson, Anna Granlund, Niklas Friedler och Erik 
Hellström. Anna och Niklas har arbetat med Haldex automationsstrategi och Niklas har 
arbetat med att ta fram en automationshandbok för att underlätta företagets arbete vid 
projektering och implementering av automation. Erik har arbetat med att utveckla 
användargränssnittet, HMI, vilket fokuserar på att visa rätt sorts information vid rätt tillfälle, 
det för att underlätta för operatörerna. Vilket kan i förlängningen utvecklas till att förenkla 
konfigurering och programmering av hela robotcellen. 

1.2 Företagsbeskrivning 

Haldex affärsidé bygger på att tillhandahålla egenutvecklade och innovativa fordonstekniska 
lösningar som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper inom vissa nischer till den globala 
fordonsindustrin. Haldex har sitt huvudkontor i Landskrona, och i fabriken tillverkas bland 
annat bromshävarmar till trumbromsar för tunga fordon. 

Haldex har anor ända tillbaka till tidigt 1900-tal, då Thulinverken AB etablerades i Landskrona. 
De både tillverkade och utvecklade alltifrån flygplan till bilar och blev under 1930-talet en 
viktig underleverantör till SAB (Svenska AB Bromsregulator, grundat 1916), som med åren 
kom att bli en av världens mest meriterande leverantör av bromssystem till rälsburna fordon. 
SAB kom att förvärva Thulinverken AB till eget dotterbolag och under början av 1960-talet 
började de att utveckla bromshävarmen för landsvägsburna fordon. 1968 levererades den 
första serietillverkade bromshävarmen och den kom att bli världsledande inom sitt område. 
1984 förvärvade SAB Automotive AB (från 1980 börsnoterat och etablerat i både USA och 
Brasilien) Haldex AB i Halmstad, som då tillverkade taxametrar, km-räknare med mera. Året 
därpå fusioneras bolagen och SAB Automotive AB övertar namnet Haldex AB och 
verksamheten i Halmstad avvecklas. År 2000 påbörjas lokal montering av bromshävarmen i 
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både Brasilien och Kina. Incentive var länge huvudägare av Haldex men 1995 upphörde detta 
och under 1999 övertog moderbolaget Garphyttan Industrier AB namnet Haldex och blir 
istället Haldex Brake Products AB. 

Sedan introduktion av bromshävarmen på 1960-talet har den sålts i 30 miljoner antal världen 
över och är fortfarande världsledande inom bromssystem för landsvägsburna fordon. Haldex 
tillverkar idag mer än bara bromshävarmen (skivbromsar, vevhusgasrenare, fyrhjulsdrift med 
mera). 

1.2.1 Processbeskrivning 

Robotcellen kommer att placeras efter den sista stationen, 6:c, på bromshävarmarnas 
monteringslina, som är en packningsstation där även en kvalitetskontroll genomförs, och 
därmed bli en ny station med benämningen 6:d. Idag innebär kvalitetskontrollen att 
operatören tar bromshävarmen från paletten och börjar med att torka rent den från 
överflödigt fett. Därefter tittar operatören efter ett antal kontrollpunkter som måste uppfyllas 
för säkrad kvalitet. Vissa kontrollpunkter kan åtgärdas direkt av operatör och om så inte är 
fallet placeras bromshävarmen på en vagn för vidare korrigering. Om alla kontrollpunkter 
uppfylls placeras bromshävarmen i en pall för leverans. Bromshävarmarna mönsterpackas för 
att maximalt utnyttja pallens utrymme. 

1.2.2 Produktbeskrivning 
Det produktsegment som fokuserats på under arbetet är bromshävarmar till trumbromsar. 
Figur 1 visar hur bromshävarmen ser ut. Haldex var först på marknaden med denna produkt 
vilken fabriken i Landskrona tillverkat sedan 1960-talet. Produkten har varit väldigt 
framgångsrik och Haldex har varit marknadsledande under lång tid i Europa. Det har lett till 
att bromshävarmen har bidragit ekonomiskt till utveckling av flera affärsområden inom 
Haldex. I Landskrona tillverkar de cirka 900 000 bromshävarmar per år och dessa levereras till 
bland annat Scania och Volvo. Produkten tillverkas i fem olika Haldex fabriker världen över; 
Sverige, USA, Kina, Indien och Brasilien.  
 
Bromshävarmen är den komponent som styr bromstrycket i trumbromsen. Fabriken i 
Landskrona monterar inte bara bromshävarmarna utan tillverkar också alla ingående delar, 
det vill säga huset, snäckhjulet och snäckskruven. Bromshävarmen finns i många olika 
varianter, se bilaga 1. 
 

 
Figur 1 Bromshävarm 
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2. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet var att projektera en fysisk robotcell baserad på konceptet Lean 
Automation till Haldex i Landskrona. Pilotinstallationen var en projektering av konceptet och 
tanken är att denna ska bidra till ökad effektivisering av bromshävarmarnas produktion. 
Förhoppningen var att detta kan bidra till ökad kompetens inom företaget till att integrera 
egna automationslösningar.  
 
Målet var att implementera framtagna resultat för att i förlängningen skall en pilotinstallation 
driftsättas på bromshävarmarnas monteringslina. 

3. Projektdirektiv 

Det här arbetet skulle utföras i Eskilstuna med kontinuerlig kontakt med Haldex i Landskrona 
via telefon, mail och platsmöten på Haldex eller på Mälardalens högskola. För att möjliggöra 
denna arbetssituation byggdes två testceller upp, en på respektive plats. Då kunde kunskap 
och information utbytas med samma referenser utan att behöva åka emellan. 
 
Då det var ett forskningsprojekt har arbetet utförts tillsammans med följande deltagare i 
projektet: Professor Mats Jackson och doktoranderna Anna Granlund och Niklas Friedler samt 
forskningsingenjören Erik Hellström. De har deltagit i de diskussioner och möten kring arbetet, 
där även deras respektive områden har behandlats.  
 
De tvångsvillkor rådande robotcellen var följande (nedan följer ett par punkter, se resterande 
villkor i kravspecifikationen, se bilaga 2): 
 

 Given robot i cellen var en IRB 1600 1.45 från ABB Robotics.  

 Enligt villkoren skulle trefinger-gripdon och ett stativ till roboten tas fram. 

 Robotcellen skulle få plats inom givna ramar, det vill säga mellan station 6 c och 
station 1 och därmed bli station 6 d. 

 I robotcellen skulle ett visionsystem ingå, det vill säga en utrustning som har till uppgift 
att okulärbesikta alla bromshävarmar (utefter 15 givna kontrollpunkter) och delge om 
bromshävarmen är godkänd eller ej. Visionsystemet fungerar genom att den använder 
tre kameror som granskar bromshävarmen och med hjälp av att utrustningen roterar 
bromshävarmen och att det finns speglar som reflekterar alla sidor, kan systemet 
granska de 15 givna punkterna på cirka sju sekunder.  

 Visionsystemet skulle även gå att användas av både manuell och automatisk station 
utan att behöva göra några större förändringar som tar tid eller kan påverka 
visionsystemets prestanda/inställningar. 

 Robotcellen skulle vara säker, att ingen skulle kunna komma till skada på grund av 
cellens utformning.  

 Cellen skulle vara ergonomisk utformad, ingen anställd skulle behöva arbeta på ett sätt 
som påfrestar kroppen.  
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4. Problemformulering 

Idag är automation och robotik ett avancerat område som kräver utbildning och expertis för 
att ha möjlighet att utnyttja tekniken till fullo. Industrin är idag i stor utsträckning beroende av 
integratörer när företag vill implementera robotik i sin produktion. Detta riskerar att 
automationslösningar blir svåra att förändra och att kostnaden ökar, då enklare förändringar 
inte går att utföra på egen hand. SME:er (små och medelstora företag) har ofta korta 
serier/batcher med behov av omställningar vilket kräver hög flexibilitet och frekventa 
förändringar i cellen. Lösningen på detta problem är ökad robotikkunskap inom företaget i 
kombination med reducerad komplexitet.  
 

När det gäller Haldex så har de en mogen och konkurrensutsatt produkt som medför att det 
inte skulle bli lönsamt att omforma denna utan istället fokusera på tillverkningen utav den. 
Därmed vore lösningen att automatisera den del av monteringslinan som inte tillfört något 
värde för slutprodukten. Med en automationslösning skulle Haldex på så sätt kunna 
effektivisera produktionen och hålla tillverkningskostnaderna nere genom användningen av 
en robot som kan arbeta i högt tempo och tillföra jämn kvalitet.  
 
Av denna formulering så var följande punkter de problem examensarbetet ville finna 
lösningen till för att möjliggöra automation för Haldex: 
 

 Hur ska cellen utformas för att roboten ska kunna arbeta störningsfritt och i takt med 
monteringslinan utan att bli en flaskhals? Hur ska cellen utformas så att 
utnyttjandegraden på roboten blir så hög som möjligt? 

 Hur ska cellen utformas för att vara både säker och ergonomisk för operatör? 

 Hur ska stativ till roboten utformas för att klara maximala belastningar? Hur kan denna 
dimensioneras utifrån givet material? 

 Hur ska gripfingrarna till roboten utformas för att kunna greppa alla varianter av 
bromshävarmen och klara av belastningen den kommer att utsättas för? 

5. Projektavgränsningar 

Slutprodukten av examensarbetet skulle innefatta projektering av en robotcell och 
konceptuell design av denna samt konstruktion av robotstativ och gripfingrar. En konceptuell 
design av robotcellen skulle tas fram och utifrån detta en testcell på Mälardalens högskola 
som motsvarar den cell som kommer att implementeras på Haldex i Landskrona. Testcellen 
skulle motsvara cellen på Haldex för att möjliggöra att programmeringen av roboten skulle 
kunna göras på Mälardalens högskola. Genom detta skulle Haldex i sin tur bara kunna arbeta 
vidare på programmeringen hos sig. Testcellen behövde inte vara identisk med den nya cellen 
med avseende på höjder och andra faktorer, bara att förhållandena var desamma, detta då 
roboten aldrig behövde arbeta längre ner än en given höjd.  
 
Den andra leverabeln till Haldex var konstruktion och hållfasthetsberäkningar av ett stativ till 
den nya robotcellen samt gripfingrar åt roboten som var utformade just för att passa 
operationen som roboten skulle genomföra. Resultatet av stativets konstruktion skulle 
överlämnas som ritningar åt Haldex, som själva skulle tillverka stativet. Förutom ritningarna 



13(56) 

skulle även de framtagna beräkningsresultaten överlämnas, då de visade att stativet klarade 
de belastningar det skulle utsättas för. Uppgiften var alltså inte att ta fram något stativ på 
högskolan, utan endast lämna över 2D-ritningar som Haldex själva kunde tillverka stativet 
utefter.  
 
Gripfingrarna skulle däremot konstrueras i 3D, tillverkas i verkstaden på MDH och härdas för 
att sedan levereras till Haldex. De skulle nämligen passa en specifik chuck som Haldex lånat ut 
till MDH. I detta fall var Haldex inte intresserade av att få resultat i form av 
hållfasthetsberäkningar eller ritningar, då tanken var att använda sig mer av en ”trial and 
error” metod för att hitta gripfingrar lämpade för uppgiften.    
 
Alla fysiska tester och programmering av robot skulle göras i mån av tid. Examensarbetet var 
förlagt till höstterminen medan projektet pågår ända fram till vecka nio 2012, så det som inte 
omfattas av examensarbetet kommer att utföras under våren. 
 
En avgränsande faktor för projektet har varit den avsatta tiden, cirka 20 veckor. Arbetet har 
pågått under höstterminen 2011 på kvartsfart, det vill säga den planerade tiden för arbetet 
har varit cirka 10 timmar i veckan. 

6. Teoretisk bakgrund  

Här ges en introduktion till Lean produktion, robotik och automation samt Lean Automation 
vilka har varit kärnan i arbetet. 

6.1 Lean produktion 

Att arbeta med Lean handlar om att eliminera slöseri, det vill säga sådant som inte skapar 
något värde för slutkunden. Det här är inte något nytt tänkande utan går tillbaka ända till 
1900-talets början då Frederick Taylor arbetade med att få bort allt slöseri i 
produktionsprocesserna, till exempel stillastående maskiner. Dock var inte fokus här på att 
vara flexibla och kunden i fokus utan då var det massproduktion som var arbetssättet (aldrig 
stanna linan). Skillnaden som Taiichi Ohno (grundaren av Toyota Production System, Lean 
produktion) gjorde var att han såg att det fanns värdehöjande arbete i fabriken, vilka inte var 
knutna till maskinerna, som var av lika stor betydelse till att materialet blev bearbetat till 
slutlig produkt. Här blev fokus på vad som skedde med materialet i fabriken stegvis innan det 
behandlades och Ohno såg då mönstret av hur materialet hela tiden väntar på sin tur i 
bearbetningsprocessen. Därmed blev perspektivet istället utifrån kunden, vad tillför det här 
värdet kunden av att materialet ligger och väntar? Här ur skapades enstycksflödet, det vill 
säga att produkter tillverkas utefter kundens efterfrågan och inte som ett 
massproduktionssystem (Liker, 2009). Det här ökar möjligheten till att ge kunden exakt vad 
denne vill ha och det blir inte en onödig produktion där ett kostsamt lager skapas. Det är en 
viktig konkurrensfördel på dagens marknad då kundens inflytande är en viktig parameter 
eftersom om kunden inte får det den vill ha hos en leverantör så går den helt enkelt till nästa.  
 
Lean är ofta relaterat till att använda sig utav mindre mänsklig energi i själva 
tillverkningsprocessen (eliminera alla onödiga rörelser), mindre fabriksyta (eliminera onödig 
lagerhållning och transportsträckor), färre inköp av verktyg (utnyttja det som finns), färre 
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defekta produkter (eliminera antalet defekta genom bättre kontroll under tillverkning) och att 
skapa en bredare variation av produkterna för att kunna anpassas efter den flexibla 
marknaden (Jackson, m fl. 2011).  Automation kan anses inte vara tillräckligt flexibel för att 
passa in i en Lean produktion, det finns de företag som har avskaffat automation och gått till 
att bli mer manuella för att på så sätt bli mer Lean. Inom Lean finns dock en viktig 
grundpelare, se figur 9, det vill säga Jidoka (automatisering tillsammans med mänsklig 
intelligens). I grunden handlar Jidoka om att bygga in kvalitet när produkter tillverkas och att 
på samma sätt bygga in säkerhet för att undvika både att få ut defekta produkter men också 
så att det inte går att göra fel (Liker, 2009). Det ska med andra ord vara möjligt för 
automatiska lösningar att själva stanna upp om ett problem uppstår eller att en operatör kan 
avbryta när som helst under tillverkning för att undvika att problem inträffar. Det viktiga med 
att använda automation i Lean Produktion är: ”automation fitting lean principles should not 
reduce flexibility and robustness of the system” (Jackson, m fl. 2011), det ökar därmed kraven 
på en automationslösning i en Lean tillverkning.  
 

 
Figur 9 Lean produktion huset som tydligt visar hur allt hänger ihop för att bli så Lean som möjligt 

 

En bra sammanfattning av Lean produktion ges i följande fyra kategorier (Liker, 2009), här 
skapas förståelsen för att det inte enbart är fokus på själva tillverkningsprocessen utan att 
hela företaget behöver bli Lean för att kunna möjliggöra en optimal Lean produktion. 
 

 Långsiktigt tänkande: Anpassa sig utefter den föränderliga världen, annars skulle det 

inte vara möjligt för Toyota att göra de långsiktiga investeringar som de gör i deras 

ständiga förbättringar.  

 Rätt process ger rätt resultat: Nyckeln här är enstycksflödet (JIT), här har de lärt sig att 

rätt process ger bäst utfall. Enstyckslödet genererar alla de parametrar som är 

önskvärda av en produktionsprocess: högsta kvalitet till lägsta kostnad med hög 

säkerhet och arbetsmoral.  

 Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners: 

Tack vare att använda enstycksflödet, vilken är en process som kräver sina lösningar 

för att inte stanna upp produktionen. Det här är väldigt bra för de anställda då de får 
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känna sig delaktiga och ta ansvar vilket är meningen i alla företag. Alla arbetar mot 

samma mål och därmed lika delaktiga och viktiga.   

 Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom organisationen: 

Det här är en viktig del i tillverkningen eftersom det handlar om att förhindra att 

samma problem uppstår på nytt. Det är viktigt att förstå vad som gjorts tidigare för att 

kunna skapa nya förbättringar samt att standardisera arbetssätt, även om de anses 

vara de bästa. 

Som tidigare nämnt så handlar Lean produktion om att eliminera alla sorters slöseri som är 
icke värdehöjande för slutkunden. Nedan följer en lista med de sju sorters slöseri som Toyota 
definierat samt en åttonde som författaren själv lagt till (Liker, 2009).  
 

1. Överproduktion – Det skapar ett onödigt lager som kräver bemanning utöver det 

vanliga likväl onödiga kostnader och transporter. 

2. Väntan – Observation av automatiska maskiner eller väntan på att få arbetsuppgifter 

på grund av flaskhalsar, förseningar eller annan icke värdehöjande aktivitet. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar – Produkter i arbete (PIA) som transporteras 

längre sträckor eller transporter till och från lager alternativt olika processer är alla 

lika ineffektiva och onödiga. 

4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning – Helt enkelt att arbeta en produkt mer 

än nödvändigt eller att felaktigt bearbeta en produkt är lika mycket onödigt då båda 

fallen inte bidrar med något värdehöjande för slutkunden. 

5. Överlager – Det här är farligt på så sätt att det inte bara kan få kostnaderna att skena 

i väg (lagerhållning, PIA, transporter) utan det riskerar även att dölja själva 

produktionsplaneringen till den grad att det inte går att skapa någon användbar 

struktur, vilket i sin tur kan leda till försening i tillverkning, leverans med mera. 

6. Onödiga arbetsmoment – Rörelser, sträckor, att leta efter något eller att behöva gå 

och hämta något. Alla är de onödiga för processen och tar endast tid och energi från 

de anställda. 

7. Defekter – Produkter som blir defekta och måste åtgärdas eller slängas är ett onödigt 

slöseri. Det innebär även onödiga kostnader när det gäller reparationer, kontroller, 

ersättning och skrotning. Dessa kräver både tid, pengar och energi, något som skulle 

kunna ha lagts på något värdehöjande istället.  

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda – Alla sitter inne med en viss kunskap och har 

idéer som ingen annan tänkt på förut. Det är viktigt att ta reda på dessa annars är det 

slöseri.  

För att kunna arbeta så effektivt som möjligt med Lean produktion finns en del verktyg att 
använda sig utav. Det som skulle kunna användas i robotcellen som rapporten avhandlar är till 
exempel ett andonsystem. Andon är ljud- eller ljussignaler som används inom ett 
produktionsområde. Systemet meddelar om felaktigheter eller problem uppstår. Sedan är 5S 
ett bra verktyg (sortera, strukturera, städa, standardisera samt skapa en vana), det handlar 
om att ta bort allt sådant som skulle kunna leda till att fel eller problem uppstår. Nästa 
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verktyg vore till exempel Poka-Yoke, vilken omfattar felsäkring och ser till att operatören inte 
kan göra fel (Liker, 2009). 
 
Som en slutpunkt för att förklara Lean produktion är att det är ett sätt att tänka, att allt fokus 
är på total kundtillfredsställelse (på så sätt behålla kunden och skapa en trygg relation och ett 
gott rykte), alla anställda ska vara involverade och genom detta skapa olika teamworks som 
ansvarar för avdelningar på företaget. Då Lean produktion är något som ska vara bestående så 
gäller det att hela tiden söka förbättringar, att alltid sträva efter att utvecklas och bli bättre. 
På så sätt är det enklare att förstå den flexibla marknaden och anpassa sig därefter. Alla 
processer ska ha inbyggd kvalitet och arbetsplatserna ska vara organiserade och 
disciplinerade (5S) samt möjligheten att vara utvecklingsbart som företag (Liker, 2009). 
 
Det är det andra ord förståeligt att fler och fler företag anammar Lean produktion för att öka 
sin konkurrenskraft. Det har påvisats att företag som använder sig av JIT (Just-In-Time) i sin 
produktion har ett övertag när det gäller konkurrensen gentemot andra företag på 
marknaden. Det som dock har blivit alltmer tydligt är att ju mer hela företaget arbetar med 
Lean, desto mer framgångsrika är de. Det handlar alltså om att bygga upp en hel 
företagskultur baserad på Lean produktion för att bli så framgångsrik och konkurrenskraftig 
som möjligt (Jackson, m fl. 2011).  

6.2 Robotik och automation 

När ämnet robotik behandlas brukar det vara i samband med automation, till exempel 
automationslösningar. Automation innebär att en del av processen är automatiserad till 
exempel en CNC-maskin är en automatiserad lösning för svarvning och fräsning, istället för att 
göra det manuellt. Robotar är flexibla och är därmed bra automationslösningar då de kan 
användas inom många arbetsområden.  
 
Till en början avsågs robotar att ersätta människor i ogästvänliga miljöer eller i icke 
ergonomiska uppgifter. Arbetsförhållanden där det fanns faktorer som avgjorde att en robot 
skulle ersätta människan var till exempel värme, buller, giftiga gaser, olycksfallsrisker, 
monotona (icke ergonomiska) uppgifter eller extrem fysisk ansträngning (Shoham, 1993). 
Förutom nämnda faktorer så har robotar en bättre möjlighet att ge en högre kvalitet vid 
bearbetning (svetsning) då de är mer exakta och klarar av att arbeta monotont och 
outtröttligt. Förutom svetsning användes roboten mest till maskinbetjäning, till exempel 
ladda, manövrering eller plundring av maskin (Bolmsjö, 2006). Så under de första decennierna 
användes roboten i stabila processer med låg flexibilitet med en eller ett fåtal olika produkter. 
Här var inte roboten involverad i själva arbetsprocessen utan det kom först när de första 
sprutmålningsrobotarna togs fram, 1969. Därifrån började användningsområden för roboten 
att öka, ASEA (ABB idag) tog fram arbetsområden såsom fräsning, borrning, gradning, slipning 
och polering. Allt detta var en lärdom då alla resultat inte var perfekta men det ledde endast 
till att arbetet med att utveckla roboten fortsatte (Bolmsjö, 2006). 1985 fanns den sexaxliga 
roboten, som vi känner igen idag, ute på marknaden. I robotcellen som togs fram i det här 
arbetet användes en sexaxlig robot, IRB 1600 från ABB, se figur 10. 
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Figur 10 IRB 1600 1.45 

 
Begreppet industrirobot som innefattar de grundläggande egenskaperna för denna typ av 
maskin är: mångsidig, flexibel och programmerbar (Bolmsjö, 2006). Detta sammanfattar de 
industrirobotar som finns idag och är mångsidiga i sitt arbete samt flexibla till den grad att de 
kan programmeras till att utföra olika arbetsuppgifter. Därmed har roboten blivit en 
framgångsfaktor för företag som förbättrat sin produktion genom att använda sig av 
robotiken (högre noggrannhet medför högre kvalitet) och därmed blivit mer 
konkurrenskraftiga. Med andra ord så för att hålla produktionskostnaderna nere och använda 
mer teknik och mindre manuella operationer så skulle länder med höga produktionskostnader 
kunna bli konkurrenskraftiga på marknaden (Jackson, m fl. 2011). Förutom denna fördel med 
automationslösningar så används fortfarande robotar för det syfte att undvara människor i 
miljöer där de kan utsättas för fara eller bli skadade. Monotona arbetsuppgifter kan en robot 
enkelt utföra medan en människa kan arbeta med en uppgift som kan ge mer värde, både för 
slutkund och för den anställde. Därför är användandet av robotiken otroligt värdefull i 
produktionen. 
 
Så, teknologi som automation är väldigt bra då det ger en konkurrenskraftig fördel på 
marknaden men endast om det används på rätt sätt, det vill säga, påverkar 
tillverkningskostnaden positivt (Jackson, Hedelind, och Hellström, 2009), med andra ord hög 
kvalitet, hög kvantitet till en låg arbetskostnad. Det är därför automation är en viktig del att 
tillföra i den svenska industrin för att kunna hålla kvar tillverkningen i Sverige. 

6.3 Lean Automation 

Utvecklingen går hela tiden framåt och marknaden växer därefter. Det gör även att krav och 
efterfrågan ökar från kunden, vilket leder till ökad press på tillverkare att kunna producera i 
takt efter vad, hur och när kunden vill ha sin produkt. För att vara konkurrenskraftig väljer 
många företag att lägga sin tillverkning i lågkostnadsländer vilket tydligt visar på att Sverige 
måste finna möjligheten att tillverka på ett konkurrenskraftigt vis som håller företagen kvar i 
landet (Jackson, m fl. 2011). Det här är en del av anledningen till att företag idag mer och mer 
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anammar Lean produktion, det vill säga möjligheten att tillverka utefter efterfrågan med 
mindre icke värdehöjande resurser och med hög kvalitet (för mer ingående beskrivning av 
Lean produktion, se kap. 6.1).  Dock ökar även konkurrenskraften kontinuerligt och bidrar till 
att den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar genom att nyttja automatiska 
lösningar till att bli kostnadseffektiva och därmed generera låga kostnader (för mer ingående 
beskrivning av automation och robotik, se kap 6.2). Så tanken med Lean Automation är att 
arbeta med Lean utifrån ett automationsperspektiv (Robotdalen, 2010). 
  
Lean Automation kan sammanfattas i tre ord: anpassningsbar, enkel och tillförlitlig. Tanken är 
att automationslösningen ska kunna anpassas till den tillverkning som företaget har och även 
kunna anpassas till den variation i produktfloran som finns. Det här är en väldigt viktig del 
eftersom det handlar om mycket pengar i investeringen av automation och därför måste det 
finnas möjligheten att använda automationslösningen i så stor utsträckning som möjligt inom 
företaget. Tillförlitligheten och enkelheten är oerhört viktig för småföretagare då om 
sakkunskap saknas inom området robotik så måste den vara tillförlitligt och enkel att hantera 
(Mälardalens högskola, 2010). Det har påvisats att små företag anser det obekvämt att 
behöva lita på externa experter när det handlar om automationslösningen. Speciellt då det 
kan handla om enklare småsaker som till exempel att tillföra en ny produkt i tillverkningen 
eller andra liknande aktiviteter vilka kan uppstå och inte borde involvera utomstående 
(Jackson, m fl. 2011). 
  
Med denna sammanfattning så blir det tydligt att Lean Automation inte bara vänder sig till de 
företag som idag använder automationslösningar för att få en ökad konkurrenskraft utan Lean 
Automation vänder sig även till små och medelstora företag som idag inte har någon 
möjlighet att investera i automationslösningar, just på grund av avsaknaden i kunskap eller 
områden att tillämpa den inom. Lean automation skulle möjliggöra för SME:er att använda sin 
automation till all tillverkning och inte bara utvalda produktområden, det tack vare 
enkelheten och det faktum att automationslösningen ska vara anpassningsbar. Det 
sistnämnda är även en viktig faktor när det gäller själva investeringen i automation, då det är 
en stor investering för många företag är målet att få ut så mycket som möjligt av 
automationslösningen (Jackson, m fl. 2011). Det här skulle på så sätt gynna SME:er och skapa 
möjligheten för dem att kunna bli konkurrenskraftiga på marknaden. 
 
Lean Automation handlar med andra ord om att minska på komplexiteten för att kunna nå ut 
till både nya och gamla användare av automationslösningar. 

7. Lösningsmetoder 

Nedan beskrivs vilken teoretisk referensram som utnyttjats. Här beskrivs de verktyg och 
metoder som har tillämpats under arbetet. Här diskuteras också för- och nackdelar med dessa 
verktyg och metoder med hänsyn till projektets förutsättningar. Även motivering till varför 
just dessa verktyg och metoder har används för arbetet framgår i detta kapitel.  

7.1 Gantt-schema 

Då planering är av stor vikt för ett projekt, var ett enkelt och lättöverskådligt verktyg behövligt 
för arbetet. Ett Gantt-schema är ett enkelt planeringsverktyg för ett arbete inom en given 
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tidsram. Detta är uppbyggt så att projektets aktiviteter fördelas över tidsplanen. En visuell 
överblick fås över hela arbetet, i vilken ordning aktiviteterna bör genomföras och om vissa 
aktiviteter kan arbetas parallellt med. I ett Gantt-schema kan också gruppmedlemmarna få 
ansvarsområden över de olika aktiviteterna för att underlätta arbetet.  
 
Under arbetets gång är det nödvändigt att Gantt-schemat också ständigt uppdateras med 
information om den egentliga tidsåtgången för de olika aktiviteterna. Därför ger Gantt-
schemat också värdefull information för framtida projekt då det framgår hur bra den 
ursprungliga planeringen överensstämde med utfallet. Figur 2 visar en förenklad bild av ett 
Gantt-schema. 
 

 
 

Figur 2 Förenklad bild över ett Gantt-schema 

7.2 Kravspecifikation 

En kravspecifikation ska fungera som ett kontrakt mellan uppdragsgivare och leverantör och 
är därmed en väldigt viktig del i ett projekt. För att kunna vara överens om vad som förväntas 
och för att ge en enhetlig bild över arbetet är det viktigt att en kravspecifikation upprättas. 
Detta är ett dokument som ska innehålla alla produktkrav samt klargöra vilka krav som 
kunden har på det förväntade resultatet. En kravspecifikation har många fördelar, den ska ge 
alla inblandande en klar bild av projektmålet och därmed också underlätta arbetet. Kraven ska 
vara begripliga för alla aktörer (Bergvall & Demblad, 2003), vilket innebär att de 
dokumenterade kraven ska skrivas på ett naturligt språk för att de inte ska misstolkas 
(Berndtsson, 2010). En kravspecifikation ska också kunna förändras under arbetets gång, 
vilket också är viktigt att det görs om förhållandena ändras (Karlsson, 1996).  

7.3 Studiebesök/observation 

Studiebesök görs för att få en förståelse för processen som projektet behandlar. Enligt 
Ejvegård (2007) innebär observation att iaktta en pågående process. Fördelen med 
observationer är att forskaren verkligen får möjligheten att gå ner på djupet och förstå 
processen. Nackdelen med observationer är att forskaren med sin närvaro kan påverka det 
pågående händelseförloppet. Det är viktigt att vid observation kunna hålla distans till sin 
uppgift för att kunna få en så objektiv utvärdering av resultatet som möjligt. Ett flertal 
studiebesök med observation på den aktuella stationen genomfördes för att få förståelse för 
processen och produkten som arbetet handlar om. 
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7.4 Konceptgenerering 

I boken Product Design and Development av Ulrich och Eppinger (2008) beskrivs 
konceptgenerering som en 5 stegsprocess. I figur 3 visas de olika stegen. 

 
Figur 3 Steg inom konceptgenerering 

 
Det första steget, Förtydliga problemet, handlar om att skapa en gemensam och allmän 
förståelse för problemet som ska lösas. Under detta steg är det lämpligt att bryta ner 
problemen i enklare underproblem.  
 
Steg 2, Sök externt handlar om att försöka hitta befintliga lösningar på sina problem, då det är 
både snabbare och billigare än att hitta på en helt ny lösning. Att samla in extern information 
kan innebära att huvudanvändare och experter intervjuas, patent och befintliga produkter 
granskas, samt att söka i publicerad litteratur.  
 
Steg 3, Sök internt, är den mest kreativa delen inom konceptgenerering. Här ska de resurser 
som finns inom utvecklingsgruppen utnyttjas. Gruppens kunskap och kreativitet ska användas 
för att generera konceptlösningar. Här ligger fokus på att komma på så många idéer som 
möjligt, men också välkomna alla idéer, även de som känns omöjliga. En fördel kan vara att 
gruppmedlemmarna genererar koncept på egen hand också, lämpligen innan den 
gemensamma konceptgenereringen. 
 
 Steg 4, Utforska systematiskt går ut på att gruppen ska på ett systematiskt sätt gå igenom alla 
sina lösningar på problemen. Målet här är att sortera och kategorisera för att underlätta 
jämförelse och gallring av lösningar. Under detta steg kan de olika lösningarna kombineras 
ihop med hjälp av en konceptkombinationstabell, för att se vilka kombinationer av koncept är 
tillgängliga.  
 
Det sista steget, Reflektera över lösningarna och processen handlar bland annat om att ta reda 
på om alla möjliga lösningar verkligen utforskats, om alla idéer har varit välkomna och om det 
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hade funnits alternativa sätt att bryta ner problemet på. Även om författarna har valt att ha 
steget sist i processen påpekar de att det är viktigt att reflektion pågår ständigt under arbetets 
gång. 
 
I det här examensarbetet var resultatet av betydande vikt för kommande arbeten och 
forskning. Därmed var det oerhört viktigt att använda sig av en framtagningsprocess av 
koncept som kunde ge olika utfall och som även kunde involvera uppdragsgivaren i arbetet.  

7.5 Konceptval 

Enligt Ulrich & Eppinger (2008) är konceptval är en process som pågår under hela 
utvecklingsprojektet. I samband med konceptval utvärderas de koncept som tagits fram vid 
konceptgenereringen. De olika koncepten jämförs och rankas utifrån hur bra de uppfyller 
kundkraven. Det finns metoder för konceptval som anses vara subjektiva. Dock finns det 
strukturerade urvalsmetoder som hjälper till att hålla konceptvalet mer objektivt. Exempel på 
olika konceptvalsmetoder, som Ulrich och Eppinger tar upp finns listade nedan: 
 

• Externt beslut: En utomstående person, till exempel en kund väljer ut koncept. 
• Personlig smak: En inflytelserik medlem i utvecklingsteamet väljer ett koncept grundat 

på personlig smak. 
• Intuition: Valet av koncept baseras på magkänsla. 
• Multiröstning: Varje medlem i teamet röstar på flera koncept åt gången. Det koncept 

som får flest röster väljs ut. 
• För‐ och nackdelar: Teamet radar upp för‐ och nackdelar med respektive koncept och 

tar ett beslut utifrån det. 
• Prototyp och test: Organisationen bygger prototyper och utgår från de data som fås 

när dessa testas. 
• Beslutsmatris: Varje koncept rankas och viktas mot förutbestämda urvalskriterier. 
 

För att hitta de koncept som uppfyller kraven optimalt krävs en process som ställer dessa mot 
varandra och på så sätt förtydligar deras för och nackdelar, därmed är konceptval ett givet 
verktyg. 

7.6 Robotsimulering 

För att realisera ett koncept till att bli så verklighetstroget som möjligt finns många alternativ, 
ett av dem är att använda datorprogram som skapar konceptet i 3D för att ge ökad förståelse 
till alla involverade. I det här fallet har 3DCreate använts, det är ett datorprogram som 
tillhandahåller de applikationer som behövs för att skapa en fabrikslayout i 3D, till exempel 
olika robotar, truckar, banor, operatörer med mera, se figur 4. 3DCreate kan även användas 
för att skapa animeringar av olika scenarion i en layout, det för att kunna ge ungefärliga 
cykeltider, robotrörelser och annat av stor vikt för en tydlig bild av hur det skulle kunna 
fungera i verkligheten, utan att behöva bygga upp allt. Men är det endast verklighetstrogna 
bilder som ska visas upp räcker simuleringen gott och väl, en 3D-miljö säger mer än en 2D 
ritning.  
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Figur 4 3DCreate en översikt av programlayouten 

 

Därmed är användningen av ett sådant datorprogram, som möjliggör att skapa miljöer i 3D, 
ett bra sätt att visualisera de olika framtagna koncepten, då det är möjligt att ”gå runt” i de 
virtuella koncepten (rotera, zooma, byta vyer med mera). Därför var 3DCreate ett enkelt val i 
det här arbetet då mängden koncept varierade och kommunikationen med mottagare av 
koncepten skötts via mail och telefonmöten. 

7.7 Animering 

När tillverkningsprocesser ska tas fram är det i många fall väldigt viktigt att den nya layouten 
fungerar med den givna takttiden, annars kommer lösningen inte att kunna leverera. Så, 
istället för att bygga upp en ny layout och därefter prova ut den tills den fungerar med 
takttiden är det enklare att animera samma process i datorn och på så sätt få fram hur 
layouten skulle kunna fungera. 3DCreate ger denna möjlighet då det går att animera den 
process som är skapad, det genom att till exempel programmera roboten som används i 
processen och likaså ställa in banor och produkter som roboten ska hantera. På så sätt blir det 
som i verkligheten där roboten programmeras och arbetar med givna produkter. I 3DCreate 
går det att spela upp programmeringen och se hur lång tid det tar för roboten att arbeta, se 
figur 5. Det ger en tid nära verkligheten, det ska dock påminnas att verkligheten alltid ser 
annorlunda ut och har yttre faktorer som påverkar processen. Men animeringen ger en bra 
bild av hur det skulle kunna fungera och därmed går det att utgå utifrån detta när layouten 
sedan byggs upp i verkligheten.  
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Figur 5 Här går det att programmera vald robot i sin process 

 

Då 3DCreate möjliggör att, på ett relativt enkelt sätt, skapa animeringar av framställd layout 
var det här ett bra verktyg för den här processen. Det här examensarbetet har delvis handlat 
om att ta fram en cell som ska ingå i tillverkningsprocessen och därför har det varit viktigt att 
ta hänsyn till cykeltider och takttider. Dessutom som tidigare nämnt, när arbetet inte har 
skötts med alla involverade parter på samma plats har det varit ett oerhört bra verktyg för att 
visa hur det skulle kunna tänkas se ut och vad utfallet av cykeltiden i cellen blev, se figur 6.  
 

 
Figur 6 Vid animering ger klockan en bra visning av t ex cykeltider 

7.8 CAD 

Enligt Ulrich och Eppinger (2008) är CAD (eng. Computer Aided Design) ett 3D-
modelleringsvertyg som tillåter att på ett snabbt och enkelt sätt konstruera, visa och ändra 
tredimensionella solida modeller i en virtuell miljö. Det CAD-program som användes var 
SolidWorks 2011 Student Edition. Genom att kunna skapa tredimensionella objekt fås en 
större förståelse för produktens design, då CAD även tillåter att rotera modellerna i alla 
riktningar. I CAD kan flera modeller monteras ihop, till exempelvis en färdig produkt. Det finns 
även möjlighet att rendera fotorealistiska bilder på modellerna. (Ulrich & Eppinger, 2008) En 
annan fördel med CAD är att det finns möjlighet att ta ut ritningar på modellerna, men också 
att det möjliggör att modellerna direkt kan föras över till CAM, som behandlas under nästa 
kapitel 7.9. CAD har använts i detta examensarbete för att ta fram ritningar och modeller som 
möjliggör framtagning av både koncept och färdiga detaljer.  
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7.9 CAM 

CAM (eng. Computer Aided Manufacturing) är ett verktyg som används för att kunna bearbeta 
eller tillverka en produkt utifrån dess CAD-modell. CAM-program genererar, efter analys, fram 
en CNC-kod från CAD-modellen. Denna kod sköter sedan en CNC-styrd bearbetningsmaskin 
såsom en fräs eller en svarv. Det som behöver ställas in av operatören är bland annat vilket 
verktyg som ska användas och i vilken riktning bearbetningen ska ske. CAM-programvaran 
som användes var Egdecam. Användning av CAM har varit nödvändigt då robotens gripfingrar 
skulle tas fram i skolans CNC-styrda fräs.  
 

7.10 Värmebehandling av stål 

I det här kapitlet beskrivs processen hur för att förbättra ett ståls egenskaper såsom högre 
sträckgräns och bättre hållfasthet genom värmebehandling av stålet. Det finns två kategorier 
av värmebehandling, härdning och glödgning. Det är det första som kommer att tas upp i den 
här delen då det är denna metod som har använts i arbetet.  
  
Härdning använts för att göra stålet starkt och hårt. Det ökar även hållfastheten, minskar 
segheten och förbättrar slitstyrkan.  Det som inträffar när stål värms upp och kyls ner 
påverkar dess egenskaper och det är möjligt att skapa de förutsättningar som efterfrågas, se 
figur 7. 
 

 
Figur 7 Järn-koldiagram 
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I figur 7 visas de faser som uppstår vid olika temperaturer när ett stål värmebehandlas, vilket 
är viktigt att ha till hands om en specifik egenskap hos stålet önskas. Nedan följer en förklaring 
vad som sker vid varje fas: 

 

 Ferrit – Den här fasen består av rent stål med egenskaperna seghet, mjukt och 

magnetiskt.  

 Cementit – Har en kolhalt på 6,7 % och är den hårdaste beståndsdelen i kolstål, vilket 

beror på att det är en kemisk förening mellan järn och kol.  

 Perlit – Uppstår när austenit långsamt kyls ner från en temperatur över 723 °C och blir 

då en blandning av ferrit och cementit vilken har en kolhalt på 0,8 %. Egenskaperna 

hos perliten är att den är hårdare än ferriten men mjukare än cementiten.  

 Austenit – När ferrit värms upp till 910 °C uppstår denna fas. Austeniten är mjuk och 

seg och omagnetisk.  

 Martensit – Denna fas uppstår om austenit kyls ner tillräckligt snabbt så att cementit 

aldrig kan bildas. Martensiten är hård och spröd, se figur 8.  

 

 
Figur 8 Härdning av stål 

 

Då behovet i det här arbetet var att öka stålets egenskaper valdes att seghärda stålet, det 
innebar att stålet härdades, som figur 8 visar, men också att stålet därefter anlöptes.  
 
Anlöpning utförs efter att stålet har härdats då det är för sprött och för hårt för att kunna 
användas. Så för att minska sprödheten och få bort spänningarna som uppkommit genom 
härdningen, vilket kan leda till att stålet spricker vid minsta ansträngning, anlöps stålet. Det 
sker genom att stålet värms upp till en temperatur mellan 150 och 650 °C och därefter får 
stålet svalna i rumstemperatur. Genom denna process blir nu stålet segare och hårdheten 
kommer att minska vilket medför att stålet kan klara av påfrestningar det inte hade gjort om 
det endast härdats.  
 
Som nämnt tidigare behövde stålet seghärdas, vilket innebär samma process som beskrivits 
ovan, dock med lite mer precisa procedurer för att få till stålets optimala egenskaper. Själva 
härdningen är densamma, stålets värms upp tills att det blir austenit och kyls ner snabbt, 
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antingen i vatten eller i olja, så att martensit bildas. Därefter anlöps stålet i en temperatur 
mellan 500 – 670 °C. Det här medför att stålet nu har fått en ökad seghet samt en ökning av 
både hållfastheten och brottförlängningen. (Mattson, S. 2003) 

7.11 FEM-beräkning 

Inom ett tilläggsprogram till SolidWorks som heter Simulation kan hållfastheten av 3D-
modeller beräknas med hjälp av att bestämda villkor för modellen definieras. Externa laster, 
såsom krafter och moment vilka påverkar modellen ska också anges. Därefter kan till exempel 
en analys genomföras som bygger på FEM (Finita Element Metoden) för att avgöra hur 
modellen påverkas av de givna förhållandena. Det är bland annat möjligt att få fram 
information om sträckgräns, säkerhetsfaktor och förflyttning. Analyser i SolidWorks 
Simulation har gjorts för att visa att den framtagna konstruktionen av stativet kommer att 
hålla för de maximala belastningarna som den kan utsättas för i den blivande robotcellen. 

8. Tillämpad lösningsmetodik 

I detta kapitel beskrivs hur arbetet har bedrivits och hur valda verktyg och metoder har 
tillämpats. Här presenteras även delresultat och problem som stötts på under arbete samt hur 
dessa har lösts. Först presenteras hur planeringen av arbetet utförts följt av en nulägesanalys. 
Därefter följer beskrivning av den konceptuella designen, det vill säga vägen genom 
konceptgenerering av konceptval av cell-layout. Sist presenteras den detaljerade designen 
som är konstruktion och hållfasthetsberäkningar av robotstativ, tillverkning och bearbetning 
av gripfingrar samt uppbyggnad av testcell. 

8.1 Planering 

Examensarbetet har genomförts, som tidigare nämnt, inom forskningsprojektet Lean 
Automation på Mälardalens högskola. När examensarbetet påbörjades, hade projektet mot 
Haldex redan pågått under en tid. Planeringen av arbetet påverkades mycket av detta, då det 
redan fanns ett Gantt-schema, se bilaga 3, för projektet, där även de uppgifter som 
examensarbetet skulle behandla fanns planerade. I det Gantt-schemat som finns med som en 
bilaga har endast de delar som avsett examensarbetet uppdaterats med information om 
tidsåtgång. Tillsammans med forskargruppen tog beslut om att ha ett möte varje måndag 
förmiddag för att gå igenom arbetet. 

8.2 Nulägesanalys 

I det här kapitlet framgår vad som togs fram som utgångspunkt till examensarbetet. Det 
gjordes med hjälp av en kravspecifikation och besök på Haldex i Landskrona. 

8.2.1 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen, se bilaga 2, som upprättades mellan uppdragsgivaren och 
projektgruppen avser hela forskningsprojektet. Det var därför kravspecifikationen inte var 
detaljerad då projektets arbete inte var tänkt som att agera likt en integratör utan som en 
samarbetspartner där alla beslut togs fram tillsammans. Då kravspecifikationen avsåg hela 
projektet var det endast delar av den som gällde resultatet i detta examensarbete. Följande 
krav avsåg detta arbete: 
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 Reducera dagens manuella cykeltid för station 6 

 God arbetsmiljö och ergonomi skall eftersträvas från start 

 Huvuddelen av utvecklingsarbetet skall utföras av/i tätt samarbete med Haldex 

 Flexibelt system som kan kombinera manuell/automatisk montering (skall finnas 

möjlighet att producera manuellt i händelse av driftstopp i den automatiserade delen)  

8.2.2 Studiebesök/observation 
Under arbetets gång har ett flertal besök gjorts på Haldex fabrik i Landskrona. Det första 
besöket som gjordes var i början av arbetet. Då låg fokus på att förstå processen och bli 
bekanta med den manuella cellen, den som i framtiden ska ersättas av robotcellen. En del av 
detta besök innebar observation av en operatör som arbetade på den manuella stationen för 
att få kunskap om vilka arbetsuppgifter roboten skulle ha. Dessutom upptäcktes en del 
problem med arbetet, då det var uppenbart att operatören utförde arbete som roboten inte 
skulle klara av att göra. Mycket av detta arbete gick ut på att justera detaljer som inte var 
godkända samt torka av överflödig fett från detaljerna innan de packades ner i pall.   
 
Med den givna informationen från besöken sammanställdes detta och här togs beslut om vad 
arbetet skulle ta hänsyn till och inte. Till exempel arbetet med att torka rent 
bromshävarmarna innan kvalitetskontroll var något Haldex måste lösa då det inte är något 
som roboten kan utföra. Utifrån sammanställningen skapades ett Gantt-schema, tillsammans 
med forskargruppen, för att få en förståelse om vad roboten måste utföra i cellen och hur 
lång tid detta skulle kunna ta, se figur 11.  
 

 
Figur 11 Gantt-schema för robotsekvens 

 
Det som var givet från början var att arbetet i cellen inte får ta längre än 17 sekunder, då det 
är monteringslinans takttid. Det som uppdagades ganska omgående var att robotens alla 
nödvändiga aktiviteter skulle ta längre än de 17 sekunder tillgodo, och det som visade sig ta 
längst tid var för paletten att lossa på bromshävarmen och visionsystemets kvalitetskontroll. 
Det blev därmed något som behövde lösas vilket uppdragsgivaren tog ansvaret för. Se bilaga 4 
för signaler och villkor för robotsekvensen. 
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8.3 Konceptuell design 

Det första stadiet av konceptutvecklingen var att ta fram avgränsningarna, vad ska vara med 
och vad bör inte tas i beaktande? Därefter blev framtagna koncept, baserade på given 
information, visualiserad i enklare ritningar. Det för att i första stadiet ha en gemensam 
förståelse för vad alla strävade efter. Med det i åtanke och utifrån tidiga skisser användes 
3DCreate för att bygga upp de koncept som hittills tagits fram och visualisera dem för Haldex.  

8.3.1 Konceptgenerering 
För att kunna påbörja arbetet med layouten var det först viktigt att förstå vad som egentligen 
skulle ske i cellen. Som tidigare beskrivits så kommer det att vara en automatiserad 
kvalitetskontroll i cellen och det roboten ska utföra är hanteringen av bromshävarmen, från 
det att den kommer in i cellen till att den ska placeras för packning alternativt justering. 
Kravet för roboten i cellen är därmed att kunna hämta bromshävarmen från monteringslinan, 
placera den i visionsystemet och därefter placera den på utbana för packning alternativt på en 
plats för de bromshävarmar som inte är godkända. Det här är vad som var viktigt att få med i 
cellen för att kunna automatisera det som utförs manuellt idag. Dessutom var det ett krav att 
det skulle vara möjligt att variera arbetet mellan manuell station och den automatiska 
stationen, så visionsystemet måste gå att använda till båda stationerna och övergången 
däremellan ska gå smidigt och vara enkelt.   
 
Starten av konceptgenereringen påbörjades under ett besök på Haldex. Där gavs tillfälle att få 
mer information om hur fabriken ser ut och hur tillverkningen fungerar på just den linan som 
roboten skulle placeras vid. Informationen given vid besöket användes som avgränsningar till 
första konceptgenereringen och dessa koncept fick Haldex ta del av. Det visade sig sedan vara 
felaktigt då dessa avgränsningar gav ett större utrymme till cellen än vad som fanns 
tillgängligt. Därmed togs en ritning fram för att visa exakt robotcellens placering vid linan, se 
figur 12. Utifrån denna togs nya layouter fram i 3DCreate och presenterades för Haldex.  
Operatören till vänster på ritningen, figur 12, är den manuella stationen 6:c, som kommer att 
variera arbetet med den automatiska cellen, vilken kommer att bli station 6:d. 
 

 
Figur 12 Rutan i ritningen visar cellens tilltänkta placering (nya stationen 6d) 
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Förutom de avgränsningar som gällde utrymmet fanns det även andra faktorer att ta hänsyn 
till. För det första så är linans takttid 17 sekunder, därför måste robotcellen kunna utföra sitt 
arbete på 17 sekunder per bromshävarm. Sedan kommer utbanan (där alla färdiga 
bromshävarmar placeras av roboten) behöva plockas av och bromshävarmarna packas i pall 
efter en viss tid, samt att den manuella stationen måste kunna utnyttja visionssystemet om 
nödvändigt utan att behöva gå in i robotcellen. Nya koncept genererades fram med dessa 
faktorer och följande två bilder, se figur 13, är ett utplock av de koncept som togs fram.  
 

 
 

 
Båda koncepten är utformade att ta 30 stycken bromshävarmar på utbanan (30 
bromshävarmar x 17 sekunder = 510 sekunder) det eftersom under den tiden utbanan fylls 
med bromshävarmar ska operatören kunna arbeta effektivt någon annanstans på linan för att 
sedan kunna gå och tömma utbanan när den är full. Med 30 bromshävarmar på utbanan blir 
tiden att arbeta någon annanstans på monteringslinan tillräcklig (510 sekunder ≈ 8,5 minuter). 
En annan lösning som togs fram under konceptgenereringen var att utbanan måste vara 
uppdelad i två delar (som ska kunna köras utan att påverka den andra). Den första delen där 
roboten lämnar bromshävarmarna är endast tillräcklig för att rymma nio bromshävarmar, 
vilket är en tid på 153 sekunder (9 x 17). Under tiden medan roboten fyller den första utbanan 
med nio bromshävarmar var det tänkt att en operatör ska hinna tömma den andra utbanan 
på sina 30 bromshävarmar. Genom denna lösning behöver roboten aldrig stanna och vänta på 
att få börja arbeta medan en operatör tömmer utbanan, utan då jobbar den med den korta 
utbanan och när operatören är färdig fylls den långa utbanan upp igen och cykeln börjar om. 
Det här är en viktig del i att utnyttja maskinerna till ett hundra procent och dessutom få ut 
värdehöjande aktiviteter av de anställda genom att de utför annat arbete medan roboten 
fyller upp utbanan. 
 
Ett annat krav var att det skulle gå att variera mellan manuell station och automatisk och 
därmed blev visionssystemet (den orangea boxen i figur 13) placerat så att det ska gå att 
komma åt både av operatören och av roboten. Vidare fortsättning av att kunna variera mellan 
manuell och automatisk var att möjliggöra packning av bromshävarmar i samma pall. Det 
skulle spara både plats och bli mer effektivt om till exempel manuell station skulle behöva 
avbryta och ta över från den automatiska stationen under arbete av en och samma order. 
Problemet som fanns här var att den manuella stationen kan höjas och sänkas beroende av 
operatören, det för att inbanans höjd inte är ergonomiskt anpassad för alla kroppslängder. 

Figur 13 Två av alla layouter som togs fram under arbetet 
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Det skapade en höjdskillnad mellan golv och den manuella stationen vilket var viktigt att ta 
hänsyn till. Lösningen till detta blev att använda befintlig pallyft som möjliggjorde ergonomisk 
packning av bromshävarmar. 
 
En sista viktig detalj i cellen var att de bromshävarmar som inte blir godkända i visionsystemet 
måste kunna placeras någonstans där de inte kan blandas ihop (beroende på vilket fel de har). 
Därmed var förslaget att placera fem stycken lådor i cellen (en bromshävarm i varje) så att det 
var lättillgängliga för operatör och att de inte gick att blanda ihop med varandra. Lådorna 
skulle även se till att operatörerna enkelt kan komma åt bromshävarmarna utan att komma i 
kontakt med roboten, som skulle medföra en säkerhetsrisk. De här blev då de rejectlådor som 
efterfrågades, det vill säga den plats att placera icke godkända bromshävarmar, utan 
möjlighet till att blanda ihop dem. 
 
Dessa två, och följande koncept som togs fram i det här skedet, uppfyllde alla givna krav men 
det fanns ändå detaljer som gjorde att de inte skulle gå och förverkliga. Det första var att 
lådorna på cellens högra sida fanns det ingen plats för i verkligheten, till det behövdes en 
annan lösning. Sedan var det att banorna tog för stor plats ut mot truckgången och att det 
skulle ha varit att föredra om de gick att ha inuti cellen, för att inte riskera att bromshävarmar 
blandas ihop. Utifrån dessa upplysningar skapades ett koncept som blev enligt figur 14. 
 

 
Figur 14 Utbana och rejectbana placerade i cellen  

 

I den här layouten fick utbanan plats i cellen, det genom att bredda den så att tre 
bromshävarmar kan få plats bredvid varandra. På så sätt skulle utbanans totala längd bli 
kortare än i tidigare koncept och gå att placera på ett smidigt sätt nära pallen.  
 

Rejectlådorna togs bort då det inte fanns plats för dem någonstans i cellen (ur 
säkerhetssynpunkt). De ersattes med en rejectbana, det då det inte skulle gå att blanda ihop 
bromshävarmarna eftersom operatören endast kommer att komma åt en bromshävarm i 
taget, precis som om de legat i en låda, och en bana skulle dessutom inte ta så mycket plats 
som de fem lådorna gjorde. 
  
Det som även var att föredra med den här layouten var att utan rejectlådorna behövde 
roboten inte arbeta över en så stor yta utan blev endast knuten till vissa punkter i cellen. Det 
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här var viktigt eftersom den korta takttiden på 17 sekunder inte möjliggjorde roboten att 
arbeta ineffektivt.  
 
Så här långt såg layouten bra ut, dock tillkom det en del faktorer som påverkade layouten, till 
exempel robotens styrskåp som måste finns tillgängligt i närheten av cellen. Det gav en layout 
enligt figur 15. Den här blev dock inte godkänd då det inte stödjer kravet att det måste kunna 
gå att plocka av utbanan på ett ergonomiskt arbetssätt, se kravspecifikationen, bilaga 2. 
Avståndet till pallen från utbanan blev för långt. Sen måste styrskåpet gå att komma åt utifrån 
och det får samtidigt inte stå i vägen vid linan och utgöra en olycksrisk. En ytterligare faktor 
som påverkade cellens storlek var att då rejectbanan ersatte rejectlådorna behövde cellen bli 
mindre det då ett större utrymme krävdes mellan cellen och truckgången. Det skulle medföra 
att operatörerna skulle behöva gå ut i truckgången när de skulle passera rejectbanan eller vid 
avplockning av den. Koncepten hittills gav ett utrymme mellan cellen och truckgången på 200 
mm. Det behövde ökas till 700 mm för att operatörerna inte ska behöva gå ut i truckgången. 
Därför var det viktigt att kunna korta ner cellens längd från monteringslinan och ut mot 
truckgången.  

 
Figur 15 Exempel på layout med styrskåpet 

 

Lösningen blev att placera styrskåpet inunder utbanan och blev då åtkomligt genom 
cellgallret. Då roboten endast skulle komma att jobba åt ett håll i cellen (åt vänster i figur 15) 
valdes att sätta in ett fysiskt stopp i roboten. På så sätt kommer den inte att kunna röra sig till 
området till höger i cellen, enligt figur 15, vilket bidrog till en fri yta där det vore säkert för en 
operatör att befinna sig vid till exempel robotprogrammering eller liknande, se figur 14. Det 
var även möjligt att korta ner cellen med 500 mm, längden från monteringslinan ut mot 
truckgången, vilket gav ett utrymme på 700 mm enligt tidigare krav.  
 
Nu när själva robotcellens layout var färdig kunde placering av tilltänkt HMI-display planeras. 
Det blev placerat där operatören mest troligen kommer att befinna sig vid hantering av cellen, 
se kapitel 8. 
 
3DCreate har använts vid framtagningen av koncept vilket har varit ytterst lämpligt i 
konceptgenereringen tack vare visualiseringen då det har underlättat förståelsen vid 
telefonmöten med uppdragsgivaren. Under arbetet gjordes besök på Haldex för att samla in 
så mycket information som möjligt och utöver detta var det möte varje måndag förmiddag 
samt extra möten då Haldex var involverade. Denna täta kontakt sinsemellan gjorde att alla 
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hade lätt att följa utvecklingen av cellen och diskutera fram möjliga lösningar. Förutom dessa 
möten så uppehölls ständig mailkontakt mellan Eskilstuna och Landskrona för att slutligen få 
till den layout alla blev nöjda med. Layouten presenteras i kapitel 8. 

8.3.2 Konceptval 
Under konceptgenereringen har uppdragsgivaren kontinuerligt varit delaktig i arbetet med att 
ta fram en layout till robotcellen. Då det har varit en fortlöpande process har de framtagna 
koncepten blivit utvärderade (jämförts och rankats mot varandra) och där de förslagen som 
uppfyllde kraven bäst men inte optimalt har arbetet fortsatt och konceptgenereringen 
återigen påbörjats. Det har inte varit nödvändigt att poängsätta koncepten då de fördelar och 
nackdelar framgått genom kontinuerliga diskussioner med uppdragsgivare där denne har tagit 
beslut om huruvida koncepten ska utvecklas vidare (externt beslut).   

8.4 Detaljerad design 

I det här kapitlet beskrivs konstruktion av robotstativ, konstruktion och tillverkning av 
gripfingrar samt uppbyggnad av testcell. 

8.4.1 Robotstativ 

Till den nya robotcellen på Haldex behövdes ett stativ till roboten att stå på, som placerar den 
till en lämplig arbetsnivå i cellen. Då inbanan, den monteringslinan som roboten ska arbeta 
vid har en höjd på 1220 mm, fick stativets höjd anpassas efter denna. Den viktigaste orsaken 
till att få upp roboten till inbanans höjd var att den då blev inom robotens räckvidd och 
arbetsområde, vilket var robotens optimala arbetshöjd. För att få reda på detta har ABB 
Robotics datablad för IRB 1600 studerats. För information om ABBs robot IRB 1600 räckvidd, 
se bilaga 5. 

8.4.1.1 Konstruktion 

Vid konstruktion av robotstativet har CAD-programvaran SolidWorks Education Edition 2011 
använts. Stativet konstruerades utefter de krav som uppdragsgivaren ställt. Haldex ville gärna 
använda sig av material de hade, och därför blev uppgiften att konstruera och dimensionera 
ett stativ utifrån de förutsättningarna. Materialet skulle vara ett låglegerat konstruktionsstål i 
100x100 mm fyrkantsprofiler. Godstjockleken skulle bestämmas utifrån de 
hållfasthetsberäkningar som gjordes vid ett senare skede. Uppdragsgivaren föreslog att 
stativet lämpligen kunde vara ett trebensstativ (för god stabilitet) med horisontella 
stödprofiler på ungefär 500 mm höjd. 
 
Då det fanns möjlighet att i SolidWorks att använda sig av Tibnors standardsortiment för 
konstruktionsbalkar, användes applikationen Weldments inom programmet vilken tillåter 
konstruktion med hjälp av färdiga stardardprofiler. Dock började konstruktionsarbetet med 
att ta fram en CAD-modell på bottenplattan som robotens fot skulle monteras fast i. Det var 
nödvändigt att börja med den då uppdragsgivaren ville påbörja tillverkning av stativet så tidigt 
som möjligt, och denna del var då den enda delen som fort kunde bestämmas hur den skulle 
se ut, då den bara skulle vara utformad så att den passar robotfoten med hålbild och form. 
Figurerna 16 och 17 visar ritningar på bottenplattan och robotfotens hålbild. Se även bilaga 6 
för fullständig ritning, samt bilaga 7 för robotfotens hålbild. 
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Figur 16 Bottenplatta   Figur 17 Robotfotens hålbild 

 
Efter att bottenplattan var konstruerad kunde profilerna som skulle bli stativets ben 
konstrueras utifrån plattan. Även tre stödprofiler konstruerades för att öka stabiliteten. Figur 
18 visar hur det första utkastet av stativet såg ut.  
 

 
Figur 18 Stativ 1 

 

Det som var skillnaderna mellan detta stativ och de varianter som konstruerats efteråt var 
framförallt frambenets vinkel och att dess fot var vänd inåt under stativet för att inte skulle 
vara i vägen och orsaka säkerhetsrisker för de som skulle röra sig i närheten av roboten. Efter 
att designen diskuterats tillsammans med uppdragsgivaren kom vissa ändringar att göras. Då 
framgick det att foten inte behövde vara vänd inåt, då det inte var meningen att operatörer 
skulle behöva röra sig på framsidan av roboten, men också att för att stativet skulle bli mer 
stabilt om foten var vänd framåt. En annan sak som behövde förändras var att frambenet 
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skulle roteras 45 grader för att få en enklare svets mellan ben och stödprofiler. Figur 19 visar 
de förbättringar som gjordes i samband med att stativets konstruktion ändrades. Det framgår 
att frambenet är roterat för att kunna möta stödprofilerna i en bättre vinkel, men också att 
frambenets fot är framåtvänd istället. 
 

 
Figur 19 Stativ 2 

 
När arbetet med konstruktion av stativet hade nått denna punkt var det dags att börja göra 
hållfasthetsberäkningar för att ta reda på om konstruktionen skulle hålla för de belastningar 
som var angivna. Då flyttades arbetet över till SolidWorks Simulation. 

8.4.1.2 FEM-beräkningar 

För att ta fram ett samband mellan kraft och förskjutningar har FEM använts, vilken bygger på 
numeriska beräkningar där en volym delas upp i ett stort antal element med enkel geometri. 
Beräkningen sker sedan genom beräkning av de enskilda elementens styvhetsegenskaper. En 
statisk analys genomfördes på stativet.  
 
Det första steget i sådan beräkning var att ange vilket eller vilka material modellen består av. 
Stativets material valdes till Plain Carbon Steel, som har sådana materialegenskaper som 
motsvarar det materialet som stativet skulle tillverkas i.  
 
Nästa steg handlade om att definiera hur de olika delarna i modellen var sammankopplade i 
varandra. Då stativets alla delar skulle vara svetsade i varandra sattes ett Bonded (fast) 
förhållande mellan alla delar. Dessutom ska så kallade Fixtures definieras, det vill säga i vilka 
delar stativet sitter fast. Då valdes fötterna som Fixed som innebar att fötterna inte kunde 
röra sig i någon riktning i förhållande till det definierade underlaget. 
 
För att kunna genomföra en beräkning av stativet krävdes att de externa lasterna angavs. Det 
kunde vara allt från krafter, vridmoment, temperatur till tryck. Information om de externa 
lasterna för stativet erhölls från ABB robotics Product Specification IRB 1600, som innehåller 
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en tabell på data över krafter och vridmoment som robotens underlag kommer att utsättas 
för om robotens alla sex axlar skulle röra sig i maximal hastighet och vid det tillfället skulle 
nödstopp inträffa, se bilaga 8. Det innebär att denna belastning motsvarade den maximala 
belastningen som stativet skulle komma att utsättas för. Tabell 1 visar krafterna och 
vridmomenten som stativet kan utsätts för. Då roboten kommer att vara monterad upprätt på 
stativet, användes data för en golvmonterad robot. I figur 20 kan krafternas och 
vridmomentens riktning utläsas.  

 

Force Max. load (emergency stop) 

Force xy ± 3150 N 

Force z ˗ 2500 ± 2200 N 

Torque xy ±3750 

Torque z ±1400 
 

Tabell 1 Krafter och vridmoment som stativet utsätts för 

 

 
Figur 20 Krafternas och vridmomentens riktningar 

 

Dessa krafter och vridmoment skulle därefter sättas ut på CAD-modellen för att få en så 
rättvis beräkning som möjligt. Då robotfoten har tre klackar som hela tyngden fördelas på, 
ritades dessa som ytor på stativets översida för att kunna koncentrera krafterna och 
vridmomenten på dessa ytor, som fallet var i verkligheten. I figur 21 syns var krafterna 
placerades. 
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Figur 21 Krafternas placering 

 
Då material, fixtures och externa laster var definierade saknades endast ett mesh (rutnät) på 
CAD-modellen, som är element som de numeriska beräkningarna baseras på vid FEM-
beräkningar. Ju finare mesh, desto bättre resultat. Dock medförde finare mesh längre 
beräkningstid. När beräkningar genomfördes på stativet för första gången visade sig att 
konstruktionen inte var hållbar nog, då förflyttningen på stativets överdel visade sig bli över 
18 mm och även spänningarna översteg sträckgränsen, vilket innebar att stativet inte skulle 
klara av de belastningarna som den behövde hålla för. Figur 22 visar resultatet av förflyttning 
vid de första beräkningarna. 
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Figur 22 Förflyttning 

 

Då resultatet av beräkningarna inte uppfyllde kraven, krävdes att konstruktionen skulle göras 
om. Efter diskussion med flera av högskolans lärare lyckades vi gemensamt komma fram till 
vad som skulle behöva ändras för att konstruktionen skulle bli bättre. Då stativets ben skulle 
svetsas fast i bottenplattan skulle det innebära att plattan inte skulle bli helt horisontell, 
eftersom det är nästintill omöjligt att lyckas med det vid svetsning. Dessutom skulle 
robotfoten bultas fast i bottenplattan, vilket skulle medföra att roboten inte skulle stå helt 
upprätt. Därför ändrades konstruktionen så att små plattor skulle svetsas fast på varje fot, 
som sedan kan slipas helt horisontella. Därefter kan bottenplattan skruvas fast i dessa plattor 
för att försäkra sig om att roboten kan stå på ett jämnt och rakt underlag. Plattorna hjälper 
också till att stabilisera upp helakonstruktionen. I kapitel 8, presenteras stativets slutliga 
konstruktion och tillhörande beräkningsresultat. 

8.4.2 Gripfingrar 
Arbetet som roboten skulle genomföra, det vill säga gripa bromshävarmarna från paletten 
som de transporteras på och lämna bromshävarmen i visionsystemet där roboten lämnar den 
på en magnet vilken håller bromshävarmen stadigt fast under kontrollen. Sedan ska roboten 
greppa bromshävarmen igen och transportera den till utbanan, om bromshävarmen är 
godkänd, och lämna den där, alternativt rejectbanan om bromshävarmen inte är godkänd. Då 
arbetet på stationen i nuläget sker manuellt, fanns inga gripfingrar som är lämpade för den 
uppgiften som roboten ska genomföra. Därför var en uppgift att konstruera gripfingrar till ett 
trefingergripdon. 

8.4.2.1 Konstruktion 

Haldex skickade i början av arbetet en chuck som de vanligtvis använder sig av. Till denna 
chuck fanns även tre gripfingrar, men de passade inte uppgiften som roboten skulle 
genomföra. Arbetet med konstruktion av gripfingrarna började med att granska de 
ursprungliga gripfingrarna som var monterade på chucken, för att få kunskap om hur 
gripfingrar fungerar och vilka egenskaper som är viktiga för dem. Dessutom undersöktes vilka 
detaljer som hindrade dessa gripfingrar från att passa uppgiften, för att förstå vad som 
behövde göras annorlunda i den nya konstruktionen. Figur 23 och 24 visar hur de ursprungliga 
gripfingrarna var konstruerade. 
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Figur 23 Haldex gripfinger          Figur 24 Haldex gripfinger 

  

För att få resultatet så bra som möjligt, men också för att underlätta arbetet, användes de 
gamla gripfingrarnas utseende och dimensioner när de nya gripfingrarna konstruerades i 
SolidWorks. De största förändraringarna var att delen på gripfingrarna som greppar behövde 
tunnas av för att kunna gripa bromshävarmen i det ca 7 mm breda utrymmet mellan 
bromshävarmens innerdiameter och palettens stång som bromshävarmen omsluter. Figur 25 
visar hur bromshävarmen är placerad på paletten och utrymmet där roboten ska kunna 
greppa bromshävarmen. Varför roboten ska greppa bromshävarmen på innerdiametern var 
då det var det var den enda delen som var lika på alla bromshävarmar. 
 

 
                   Figur 25 Bromshävarm på palett och utrymmet där robot ska greppa bromshävarm 

 
Då palettens stång, vilken bromshävarmen omsluter, aldrig är riktigt centrerad i 
bromshävarmens innerdiameter innebar det att dessa 7 mm, som visas i figur 25, kunde 
variera uppemot 2 mm. Av den anledningen bestämdes, att delen av gripfingret som greppar 
på de nya gripfingrarna inte skulle få vara tjockare än 4,5 mm för att försäkra att de alltid har 
möjlighet att komma emellan för att gripa bromshävarmen på ett korrekt sätt. 
 

En CAD-modell skapades i SolidWorks med Haldex gripfingrar som utgångspunkt men med de 
förändringar som ansågs vara nödvändiga. I figurerna 26 och 27 visas två vyer på 
gripfingrarnas CAD-modeller. Alla dimensioner och hål blev desamma som Haldex gripfingrar 
hade, förutom den delen som ska greppa bromshävarmen. Denna del har blivit cirka 4,4 mm 
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breda istället för de 8 mm som de ursprungliga gripfingrarna bestod av. I figur 26 syns också 
den radie som skapades till gripdelen som motsvarade bromshävarmarnas innerradie, för att 
gripfingrarna ska få ett så optimalt grepp som möjligt om bromshävarmen. 
 

 
Figur 26 CAD gripfinger   Figur 27 CAD gripfinger från sidan 

8.4.2.2 FEM-beräkningar 

För att förbereda gripningarna för härdning gjordes enkla beräkningar i SolidWorks 
Simulation. För att kunna avgöra om härdning av gripfingrarna var nödvändigt behövdes 
information om vilka spänningar gripfingrarna skulle utsättas för under användning. 
Information om vilka krafter gripfingrarna kommer att utsättas för under arbete hämtades 
från Schunk’s hemsida ur en specifikation för Haldex chuck, se bilaga 9. Där framgick att den 
gemensamma kraften som alla gripfingrarna skulle utsättas för var 1000 N, det vill säga 333 N 
per finger, vilket ställdes in som extern last i beräkningarna. Från SolidWorks materialbank 
hämtades valt stål (SS1672) för att kunna utföra simuleringen. Gripfingret definierades som 
fast vid skruvhålen. Resultatet av testet visade att spänningarna skulle gå upp till 117 MPa, 
vilket kan jämföras med materialets sträckgräns på 280 MPa innan seghärdning. 117 MPa 
ansågs vara en relativt hög spänning, vilket ledde till att beslut togs om att stålet behövdes 
seghärdas för att förbättra dess hållfasthetsegenskaper och att försäkra sig om att 
gripfingrarna skulle klara av den belastning som de kommer att utsättas för. 

8.4.2.3 Framtagning av gripfingrar 

CAD-modellerna som konstruerades kunde föras över till en CAM-programvara för att 
förbereda dem för bearbetning i verkstaden. Programvaran som användes var Edgecam. Där 
genererades en CNC-kod fram vilken styrde fräsen som bearbetade materialet. Vid 
framtagning av gripfingrarna var det först viktigt att använda ett material lämpat för 
uppgiften. Efter diskussion med verkstadskunniga föll valet på SS 1672, se information i tabell 
2, vilket är ett stål som använts till produkter lämpade att klara av stora slitage som till 
exempel skiftnyckeln. Det kändes väldigt lämpligt eftersom gripfingrarna kommer att utsättas 
för stora krafter vid användning. 
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Stål SS 1672 

Sträckgräns = 280 MPa 

Brottgräns = 590…740 MPa 

Hårdhet = 165…220 HB 
 

Tabell 2 Egenskaper hos SS 1672, normaliserat 

 
I högskolans verkstad sågades först tre bitar av konstruktionsstålet (SS1672) med 
dimensionerna 40x45x20 mm ut i en kallsåg och sedan slipades grader bort i en bandslip. 
Stålbitarna bearbetades sedan i en fräs för att få den önskade formen på gripfingrarna. Figur 
28 är en bild på fräsen som gripfingrarna togs fram i. I kapitel 8 presenteras de färdiga 
gripfingrarna. 
 
 

 
Figur 28 Fräs 

8.4.2.4 Härdning av gripfingrar 

För att ytterligare öka på stålets hållfasthet valdes att seghärda stålet, det medförde att 
egenskaperna hos stålet ökade, se tabell 3. 

 

 

Stål SS 1672 

Sträckgräns = 280 MPa Ny sträckgräns = 480 MPa 

Brottgräns = 590-740 MPa Ny brottgräns =700-850 MPa 

Hårdhet = 165-220 HB Ny hårdhet = 300-320 HB 

Tabell 3 Egenskaperna hos stålet före och efter seghärdningen 

 

Seghärdning utförs först genom austenitisering av gripfingrarna, det vill säga, de fick ligga i en 
ugn i 850° C under 30 minuter, se figur 29.  
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Figur 29 Ugn för austenitisering 

 
Därefter kyldes de i saltvatten (saltet såg till att bubblorna i vattnet som uppstår under 
omrörning blir mindre till storlek och därmed ge en jämnare avkylning) och lades sedan i 
nästa ugn. Figur 30 visar hur gripfingrarna såg ut efter härdning och innan anlöpning. 
 

 
Figur 30 Gripfingrar efter härdning och innan anlöpning 

 
Efter härdningen påverkade den snabba nedkylningen att stålet aldrig hann dela upp 
cementiten och järnet efter att ha bildat austenit utan blev istället martensit, vilket är ett hårt 
och sprött material. Då anlöpning är en del av processen blev nästa steg att anlöpa fingrarna 
under 60 minuter i 650° C för att sedan tas ur och svalna. Det gav fingrarna den seghet och 
hårdhet som önskades. För att ta reda på stålets nya hårdhet utfördes en Vickersmätning. Här 
kunde den nya hårdheten utläsas till 296 Vickers (vilket var ett medelvärde av de uppmätta 
värdena hos gripfingrarna) och översättas till 300-320 HB. 
 
Genom dessa moment uppnåddes de nya värdena hos stålet och det var därmed mer 
uthålligare, starkare och hårdare än innan. Med detta borde gripfingrarna nu klara av att 
användas i robotcellen. 
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8.4.3 Testcell 

Arbetet med att ta fram en robotcell skulle fortgå både i Landskrona och i Eskilstuna, det 
genom att ha varsin robotcell att programmera i och för att sedan skicka resultatet i form av 
datorfiler.  
 
Framtagningen av testcellen var baserat på det arbete som utförts under 
konceptgenereringen, där det slutliga konceptet var det som skulle realiseras och byggas upp 
till en testcell. För att möjliggöra detta så byggdes en exakt likadan robotcell upp i Eskilstuna 
(likadan mot den på Haldex). Exaktheten har att göra med att de måste ha likadana 
förhållanden så att programmeringen skulle fungera i båda cellerna. Så cellen i Eskilstuna 
byggdes upp utefter den slutgiltiga layouten och går därmed att testköra som den nere på 
Haldex. Till uppbyggnationen krävdes utrustning som cellväggar, visionsystem, in-, ut- och 
rejectbana och själva roboten. Cellväggarna fanns på skolan i form av plexiglasväggar med 
aluminiumprofiler som ramar medan själva visionsystemet var tvunget att konstrueras. Då 
visionsystemet inte behövde fungera utan det var viktigt att ha alla rätta måtten, byggdes den 
upp i trä på skolan. Roboten stod redan på ett befintligt stativ i Robotlabb och den befintliga 
höjden fick duga att utgå ifrån vid framtagningen av testcellen. Därmed byggdes 
visionsystemet i samma höjd som roboten i Robotlabb, just för att få rätt förhållande mellan 
dem.  
 
Behovet att ha riktiga banor fanns inte utan det räckte med att de var markerade så att vid 
programmering finns något att utgå ifrån. Därmed användes tejp för att visa hur de är tänkta 
att placeras i cellen och det gav även ett intryck för hur stort utrymmet skulle bli i cellen med 
all utrustning på plats. Det fanns en bana att tillgå på skolan, den skulle kunna komma till 
användning men det var dock inget som behövdes vid uppbyggnaden av cellen. 

9. Resultat 

I detta kapitel presenteras de slutliga lösningarna på de problem som arbetats med under 
projektet. Först presenteras resultatet av den slutgiltiga layouten för robotcellen. Därefter 
följer resultatet av robotstativets konstruktion och FEM-beräkningar. Sedan presenterades 
resultatet av gripfingrarna som togs fram. Sist visas resultatet av testcellen som byggts upp på 
Mälardalens högskola. 

9.1 Cell-layout 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av den slutgiltiga cell-layouten. Denna skapades av den 
slutliga layouten vilken togs fram genom konceptgenereringen. Resultatet har avsett att 
uppfylla de krav och kriterier som ställdes i samband med framställningen av cell-layouten.  



43(56) 

 

 
Figur 31 Den slutgiltiga layouten 

 

 
Figur 32 Slutgiltig layout (visionsystem = visionskåp) 
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Så med den slutliga layouten har alla givna krav uppfyllts, se figur 31. Cellen rymde den 
utrustning som var nödvändig och skulle få plats på Haldex. Figur 32 redogör alla mått för 
utformningen och förtydligas enligt följande: 
 

 Roboten skulle ha ett fysiskt stopp för att möjliggöra ett säkert område för operatörer 
i cellen (som skulle användas vid behov, till exempel programmering), se nr. 1 i figur 
32. Den transparenta halvcirkeln i figur 32 visar var robotens arbetsområde kommer 
att bli. 

 Roboten placerades på 1220 mm höjd (samma höjd som inbanan) för att ha maximal 
räckvidd och arbetsyta i cellen. 

 Visionsystemet placerades även det på 1220 mm höjd, det för att finnas inom 
robotens största arbetsområde, se bilaga 5. 

 Då visionsystemet var tänkt att kunna användas av både manuell station och 
automatisk station så löstes detta genom att göra visionsystemet rotationsbart och 
placerades på lämpligt arbetsområde för både roboten och den manuella stationen, se 
nr. 2. Genom rotation skulle manuell station kunna arbeta med vision och när 
automatisk station ska arbeta roteras helt enkelt visionsystemet 180 grader och då kan 
roboten använda det. 

 Utbanan däremot placerades på 1100 mm höjd, det för att vid rotation av 
visionsystemet behövs fritt utrymme kring denna (den skulle behöva en diameter på 
1000 mm och därmed riskera att krocka med utbanan om de legat på samma höjd), 
men även för att möjliggöra ergonomisk avplockning för operatören, se bilaga 10, så 
ligger en optimal arbetshöjd på ungefär den höjden.  

 För att få plats med rejectbanan skulle den gå under utbanan och komma ut mot 
truckgången. Här kan då icke godkänd bromshävarm hämtas för vidare utredning, se 
nr. 3.  

 Även styrskåpet skulle placeras under utbanan för att få plats i cellen och det måste 
vara åtkomligt från utsidan och därmed var det inget alternativ att placera det inuti 
cellen, se nr. 4.  

 Utbanan stack ut 500 mm ur cellen för att få plats i cellen, se nr. 5. Bredden på 
utbanan möjliggjorde även för roboten att kunna nå att placera alla bromshävarmar 
på utbanans bredd.  

 Placeringen av HMI-displayen på cellgallret blev mellan rejectbanan och där 
operatören kommer att packa i bromshävarmarna i pall, mellan nr. 3 och 5 i figur 32. 
Det för att operatören, vid hantering av robotcell, troligen kommer att befinna sig 
mestadels vid packningen eller hantera icke godkända bromshävarmar.  

 För att möjliggöra variering mellan automatisk station och manuell var svaret på detta 
en pallyft. Det var något som redan fanns hos Haldex och utnyttjades därmed som 
lösning i det här arbetet. När automatisk station arbetar höjs pallen till lagom höjd så 
att operatören kan ta bromshävarmar från utbanan och packa direkt i pallen, se figur 
33. Om manuell station skulle vara igång höjs pallen till operatörens valda höjd och 
kan därmed packa direkt i pallen, se figur 34. Därmed kan båda stationerna utnyttja 
samma pall. 

 Vid arbete med automatisk station bestämdes att utbanan skulle smala av i ändan där 
operatören plockar bromshävarmarna ifrån, just för att slippa sträcka sig efter dem, då 
bredden på utbanan är 900 mm. Avsmalningen skulle därmed fösa ihop 
bromshävarmarna närmare operatören och arbetet skulle då bli mer ergonomiskt. 
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Figur 33 Avplockning av bromshävarmar från automatisk station 

 

 
Figur 34 Packning av pall, manuell station 

 
Som en sista koll animerades cellen för att se huruvida den uppfyllde takttiden. Det förhöll sig 
dock att cykeltiden i cellen var för lång, men det berodde på visionsystemet och inbanan (där 
roboten plockar av bromshävarmen ifrån) hade längre arbetstider än vad som var möjligt 
enligt önskvärd cykeltid (visionsystemet tog sju sekunder av de 17 sekunder tillgodo och 
inbanan tog 4,5 sekunder på sig att skruva av bromshävarmen från paletten). Tack vare 
animeringen kunde detta uppmärksammas och ses över för vidare utveckling till att uppnå 
den cykeltid som önskades. 

9.2 Robotstativ 

Figur 35 visar en bild på CAD-modellen på det färdiga stativet med en IRB 1600 robot på. Se 
även bilaga 11 för stativets ritning. Det färdiga stativet består av en bottenplatta, se bilaga 12 
för ritning med hålbild, tre mindre plattor mellan benen och bottenplattan för att stabilisera 
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konstruktionen och för att se till att roboten står på en helt horisontell yta. Dessa plattor 
ledde till att bottenplattan fick 12 nya hål. Stativet har tre ben; två längst bak i hörnen på 
bottenplattan samt ett ben längst fram på bottenplattan som är roterat 45 grader för att 
möjliggöra ett bättre möte mellan ben och stödprofiler. Benen är 1160 mm långa av 100x100 
mm fyrkantsprofiler med en godstjocklek på 4 mm. Stödprofilerna är av samma 
fyrkansprofiler som benen. De är placerade på 550 mm höjd, från golvet, för att ge ett bättre 
stöd, till skillnad från tidigare höjd på 500 mm. Stödprofilen mellan bakbenen är 300 mm lång. 
De två andra stödprofilerna är två identiska profiler speglade mot varandra, se bilaga 13 för 
ritning. Dessutom har roboten tre fötter som benen är fastsvetsade i. Dessa fötter har två 
M16 hål vardera där stativet ska bultas fast i golvet. Alla fötter på stativet pekar framåt på 
grund av att de inte ska vara någon säkerhetsrisk för operatörer som rör sig i närheten av 
roboten. Bakom roboten finns en yta där operatörer befinner sig, och därför valdes att de 
fötterna skulle peka framåt. Framfoten pekar också framåt, då det inte är meningen någon 
ska befinna sig på robotens framsida och att det dessutom medför bättre stabilitet för 
stativet. 
 

 
Figur 35 Stativ med IRB 1600 robot 
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Resultatet av FEM-beräkningarna för det nya stativet blev godkända. Den nya konstruktionen 
medförde att en säkerhetsfaktor på 1,7 kunde uppnås. Förflyttning av stativets överdel gick 
ner till 1,7 mm istället för 18 mm. Spänningarna översteg inte heller stäckgränsen, vilket 
innebar att stativet kommer att hålla för de maximala belastningarna som det kan komma att 
utsättas för. Den maximala spänningen blev cirka 130 MPa, vilket kan jämföras med 
materialets sträckgräns på 220 MPam. Figurerna 36 och 37 visar resultaten från 
beräkningarna från SolidWorks Simulation. 
 

 
Figur 36 Säkerhetsfaktor   Figur 37 Förflyttning 

9.3 Gripfingrar 

De färdiga gripfingrarna kunde efter tillverkning och lite slipning monteras på Haldex chuck, se 
figur 38. Gripfingrarna är 40 mm långa, 15 mm breda och har en maximal höjd på 31,5 mm. 
Hålen är anpassade för en M5 skruv. Se bilaga 14, för gripfingrarnas övriga dimensioner. 
 

 
Figur 38 Gripfingrar monterade på chuck 
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Då gripfingrarna vid användning skulle utsättas för en kraft på 1000 N sammanlagt, det vill 
säga 333 N per finger, visade resultatet av FEM-beräkningarna i SolidWorks Simulation att 
gripfingrarna innan härdning skulle ha en säkerhetsfaktor på cirka 2,4. Förflyttning av 
gripspetsen skulle vara cirka 0.015 mm och spänningarna skulle gå upp till 117 MPa, som kan 
jämföras med stålets sträckgräns på 280 MPa, därav säkerhetsfaktorn 2,4. Figurerna 39, 40 
och 41 visar resultaten från beräkningarna i SolidWorks Simulation. 
 

Resultatet efter seghärdningen förbättrade stålets hållfasthetsegenskaper. I tabell 4 visas data 
på materialets egenskaper före och efter härdning. 
 

Egenskaperna hos stålet 

Före seghärdning Efter seghärdning 

Sträckgräns: 280 MPa Sträckgräns: 480 MPa 

Brottgräns: 590 – 740 MPa Brottgräns: 700 – 850 MPa 

Hårdhet: 165 – 220 HB Hårdhet: 300 – 320 HB 
Tabell 4 Egenskaperna hos stålet före och efter seghärdning 

 
När gripfingrarnas hållfasthetsegenskaper hade förbättrats blev säkerhetsfaktorn 4,1 istället, 
med den nya sträckgränsen på 480 MPa. Då genomfördes nya beräkningar i SolidWorks 
Simulation, figurerna 39, 40 och 41 visar resultaten efter härdning. 
 

 
Figur 39 Förflyttning 
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Figur 40 Spänning 

 

 
Figur 41 Säkerhetsfaktor 4,1 
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I figur 42 visar hur de helt färdiga gripfingrarna såg ut efter härdning och putsning. 
 

 
Figur 42 Helt färdiga gripfingrar efter härdning 

9.4 Testcell 

Då testcellen inte behövde se exakt likadan ut som den nere på Haldex valdes den att utföras 
så enkelt som möjligt, det viktiga var här att alla förhållanden mellan utrustningen i cellen 
stämde överens, se figur 43. Så roboten fick stå på sitt ordinarie stativ och inget nytt byggdes, 
visionsystemet skulle på Haldex stå på samma höjd som roboten (det vill säga 1220 mm). På 
MDH stod de på samma höjd, dock på 350 mm, se figur 43. Det här påverkar inte 
programmeringen på något sätt utan förenklade arbetet på MDH. Likaså behövdes inga banor 
beställas utan det fanns en på plats som gick att använda vid behov. Om inte så simuleras de 
med hjälp av tejp i golvet, se figur 44, där höjden kan anpassas med hjälp av annat material 
om nödvändigt. Bredden och längden på banorna var enligt framtagen layout, den skulle ju 
trots allt föreställa den verkliga cellen på Haldex så långt som möjligt. Under examensarbetet 
kom inte testcellen att provköras så huruvida banorna behövde höjas framgick inte.  
 

 
Figur 43 Testcellen i Eskilstuna 
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Figur 44 Simulering av ut- och rejectbana i cellen 

 

Visionsystemet konstruerades efter 3D-ritningar från Haldex, se figur 45, det var här viktigt att 
få alla mått exakt eftersom programmeringen kommer att utgå från att den ser likadan ut 
både på Haldex och på MDH, se figur 43. Det skiljde lite mellan 3D-ritningen och den 
uppbyggda prototypen men det blev efter att ändringar meddelats som inte fanns med i 3D-
ritningen.  
 

 
Figur 45 Visionsystemet i SolidWorks 
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10. Analys 

Det fanns en del frågeformuleringar som skulle uppfyllas för att arbetet skulle ha uppnått 
givna krav. Nedan följer de problemformuleringar som uppgavs i kapitel 4 och vidare följer en 
analys av varje punkt. 

 Hur ska cellen utformas för att roboten ska kunna arbeta störningsfritt och i takt med 
monteringslinan utan att bli en flaskhals? Hur ska cellen utformas så att 
utnyttjandegraden på roboten blir så hög som möjligt? 

 Hur ska cellen utformas för att vara både säker och ergonomisk för operatör? 

 Hur ska stativ till roboten utformas för att klara maximala belastningar? Hur kan denna 
dimensioneras utifrån givet material? 

 Hur ska gripfingrarna till roboten utformas för att kunna greppa alla varianter av 
bromshävarmen och klara av belastningen den kommer att utsättas för? 

 
Hur ska cellen utformas för att roboten ska kunna arbeta störningsfritt och i takt med 
monteringslinan utan att bli en flaskhals? Hur ska cellen utformas så att utnyttjandegraden 
på roboten blir så hög som möjligt? 
Det som var viktigt här var att roboten inte skulle kunna påverka monteringslinan genom att 
bli en flaskhals och därför var det tvunget att se till att roboten inte skapade en kö av detaljer i 
väntan på att bli kontrollerade. Det löstes genom att roboten alltid kommer att vara i rörelse, 
den kommer aldrig att behöva stanna upp och invänta ett moment (förutom när den väntar 
på att visionsystemet ska bli färdig). På så sätt har en hög utnyttjandegrad av roboten 
uppnåtts, då roboten jobbar kontinuerligt utan uppehåll eller väntetider. Tack vare den 
tvådelade utbanan kommer roboten dessutom aldrig att stå still. Operatören kan tömma ena 
delen av banan, medan roboten fortsätter att fylla upp den andra. Genom denna lösning blir 
det inga onödiga väntetider vare sig för robot eller för operatör, som enligt Lean konceptet 
inte anses vara en värdehöjande aktivitet för kunden. 
 
För att roboten skulle kunna arbeta i takt med övriga stationer på monteringslinan behövde 
den hålla sig till de 17 sekunder som var linans takttid. Om uppdragsgivaren lyckas eliminera 
tiden för avskruvning av bromshävarm, som de tog ansvaret för, kommer roboten att kunna 
uppnå detta. 
 
Valet att använda sig av rejectbana istället för rejectlådor underlättar vid programmering då 
roboten endast behöver placera bromshävarmarna på ett och samma ställe vid lämning. 
Dessutom sparar rejectbanan både tid och utrymme i cellen. Tid då roboten slipper lämna 
bromshävarmar i fem olika lådor (och därmed färre onödiga rörelser) och utrymme då 
rejectbanan går under utbanan och därmed möjliggör ett säkert område bakom roboten. 
 
Kombinationen av visionsystem, rejectbana och utbana har medfört ett logiskt flöde i cellen, 
det vill säga roboten rör sig utefter givna sekvenser som inte innehar några onödiga 
arbetsmoment.  
 
 
 



53(56) 

Hur ska cellen utformas för att vara både säker och ergonomisk för operatör? 
För att uppnå säkerhet i cellen användes ett galler runt robotens arbetsområde, vilket skiljde 
operatören från roboten. Med ett galler på alla sidor av roboten, som operatörer rör sig 
omkring, uppnåddes den säkerhet som efterfrågades: ingen operatör ska av misstag komma i 
kontakt med roboten när den arbetar.  
 
Robotens låsbarhet skapade ett säkert utrymme bakom roboten som kan komma till 
användning vid till exempel programmering eller annan hantering som kan behövas utföras 
när roboten arbetar. Att roboten låses fysiskt medför det att roboten omöjligt kan röra sig 
inom det området, även om programmerad för detta.  
 
Sedan var det viktigt att vid manuellt arbete inte kunna komma i kontakt med roboten genom 
visionsystemet. Även om manuellt och automatiskt arbete inte ska ske parallellt, kändes det 
relevant att lösa problemet. Då visionsystemet är innanför robotcellen och roteras när arbete 
ska skifta från manuellt till automatiskt arbete eller tvärtom medförde det att ingen kontakt 
mellan operatör och robot var möjlig. När visionsystemet är roterat för automatiskt arbete 
kan operatören från den manuella stationen inte komma i kontakt med roboten då 
visionsystemets baksida blir som ett skydd och tvärtom kan inte roboten komma i kontakt 
med operatör när manuella stationen används. 
 
För att möjliggöra ergonomiska arbetsmoment vid cellen så var lösningen att utbanan skulle 
vara anpassad till en bestämd höjd då det är från denna operatören ska plocka 
bromshävarmarna för packning. Det som gjorde det ergonomiskt möjligt att variera mellan 
manuell och automatisk station var att Haldex hade speciella pallyftar, det vill säga, möjlighet 
att hissa upp pallen till valt läge. Med detta kunde operatören vid manuell station ställa in 
pallyften till vald arbetshöjd och för att sedan ställa om den när packning från automatisk 
station ska ske. På så sätt kunde arbetshöjden lätt anpassas utefter varje individuell operatör 
för att få en optimal ergonomisk arbetsställning. 
 
Då utbanan hade en bredd på 900 mm blev det inte ergonomiskt för operatören att behöva 
sträcka sig onödigt långt för att få tag på bromshävarmarna längst bort. Lösningen på detta 
blev en avsmalning och det var en enkel lösning för att förbättra den ergonomiska 
arbetsställningen avsevärt. Det möjliggör för operatören att inte behöva sträcka på sig och på 
så sätt skulle det eliminera onödiga rörelser i samband med packning. 
 
Att packa i samma pall blev i sin tur ergonomiskt då operatörerna inte behöver använda fler 
pallar än nödvändigt och att det inte blir några onödiga avstånd (tidsödande) när olika pallar 
ska packas. Möjligheten skulle trots allt vara att variera mellan automatisk station och 
manuell och därmed blev det även bättre att kunna packa i samma pall, istället för att ha flera 
olika pallar till samma order.  
 

Hur ska stativ till roboten utformas för att klara maximala belastningar? Hur kan denna 
dimensioneras utifrån givet material? 
För att ta reda på de viktiga krafter som skulle komma att påverka stativets egenskaper valdes 
att simulera angivna krafter i SolidWorks. Genom detta gavs ett resultat som visade om 
stativet höll eller inte. Därefter konstruerades stativet så att det med den givna information, 
skulle komma att klara av de krafter som den kan utsättas för. När plattorna mellan stativets 
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ben och bottenplatta hade lagts till blev resultatet väldigt bra då det höll för de framtagna 
krafterna och det var konstruerat efter givet material (låglegerat konstruktionsstål). Plattorna 
medförde också att roboten kunde stå exakt horisontellt, vilket också ur utmattningssynpunkt 
var viktigt. Det så att utmattningen inte blev koncentrerad vid en specifik punkt, utan blev 
jämt fördelad.   
 
Genom denna framtagna konstruktion kunde roboten komma upp på vald arbetshöjd. Då 
säkerhetsfaktorn vid beräkning blev 1,7 visade detta att stativets utformning var lämplig till 
att klara av de maximala belastningarna. Med hjälp av SolidWorks kunde stativet därmed 
dimensioneras med givet material. 
 

Hur ska gripfingrarna till roboten utformas för att kunna greppa alla varianter av 
bromshävarmen och klara av belastningen den kommer att utsättas för?  
Då bromshävarmarna kommer i mängder med olika utseenden var det viktigt att roboten 
hade möjlighet att greppa alla olika varianter. Det som uteslöts på en gång var att roboten 
skulle gripa utanpå ”huset” då det fanns för många faktorer som kunde komma att påverka 
gripningen. Därmed togs beslutet att roboten skulle gripa från insidan, delen som är lika på 
alla bromshävarmar, vilket även var att utgå från tidigare gripfingrar som även de greppar 
detaljer på insidan. 
  
En annan påverkande faktorer gällande gripning var det att palettens stång, som 
bromshävarmen omsluter, inte alltid var exakt centrerad. Det gav ett spann på cirka 2 mm. 
Därför blev gripdelen av gripfingrarna endast cirka 4,4 mm tjocka. Det för att gardera om att 
roboten alltid kommer att kunna få tag på bromshävarmen. Genom detta så löstes problemet 
med hur roboten ska greppa i alla olika varianter. 
 
Genom seghärdning erhölls de egenskaper som krävdes av stålet för att klara av den 
belastning gripfingrarna kommer att utsättas för under arbete, eftersom det gick att höja 
sträckgränsen från 280 till 480 MPa.  
 
Så med framtagna resultat ansågs gripfingrarna uppfylla de krav för hantering av 
bromshävarmar och det enda som nu kan bevisa att detta stämmer vore genom fysiska tester, 
det var trots allt ”trial and error” principen som skulle användas vid framtagandet av 
gripfingrarna. 

11. Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med examensarbetet var att projektera en fysisk robotcell baserad på Lean Automation 
konceptet till Haldex i Landskrona. Det gjordes genom att ta fram cell-layout, robotstativ, 
gripfingrar till robot och en testcell placerad på MDH. I det här kapitlet följer en 
sammanfattning av slutsatserna från resultatet och analysen. Här framgår vilka av 
examensarbetets mål som har uppnåtts och reflektioner över arbetet samt 
rekommendationer för vidare arbete. 
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11.1 Slutsatser och reflektioner 

De frågeställningar som finns i problemformuleringen har besvarats genom framtagna 
resultat. Den slutliga cell-layouten medförde att roboten kunde arbeta störningsfritt och att 
den även fick en hög utnyttjandegrad.  För att se till att allt arbete kring robotcellen, och i 
samband med denna, var så ergonomiskt som möjligt så anpassades mycket utefter 
operatörerna. Det vill säga, utbanans höjd, avsmalningen på dess ände och packning i samma 
pall som manuell ledde till bra arbetsförhållanden för operatörerna. Användningen av 
SolidWorks gjorde det möjligt att simulera verkliga förhållanden för robotstativet och därmed 
ta fram vad som kan tänkas påverka stativet under användning. Genom att använda 
SolidWorks för konstruktion av stativet var det enkelt att göra ändringar i utformningen för 
att uppnå ett optimalt resultat. Samma program användes vid tillverkning av gripfingrar till 
roboten och fördelen här var att det gick att anpassa materialets egenskaper och på så sätt 
efterlikna den seghärdning som utfördes. Det gav då en realistisk uppfattning när 
simuleringen av gripfingrarna gjordes och resultatet av detta bekräftade det faktum att de 
kommer att hålla vid belastning.  
 
På grund av att delar av arbetet dragit ut på tiden och därmed också kortat ner avsedd tid till 
resterande delar, ledde det till att vissa aktiviteter inte genomfördes. Den del som tog upp 
mest tid av arbetet var framtagandet av cell-layouten då det tillkom viktig information 
varefter arbetet pågick som ledde till att konceptgenereringen kontinuerligt fick börjas om på 
nytt med de nya förhållandena. Det här var nödvändigt för att få fram ett bra resultat dock 
drog det ut för mycket på tiden och påverkade därmed kommande aktiviteter.  
 
Det som uteblev från de projektdirektiv som angetts från början var det inte fanns någon tid 
över till att testa gripfingrarna. Utan resultatet som togs fram i det här arbetet fick istället gå 
direkt till Haldex för vidare tester. Testcellen har inte heller kunnat användas för tilltänkt 
robotprogrammering då arbetet med denna inte blev klar och på så sätt genomfördes heller 
ingen programmering.  
 
För att eventuellt ha kunnat höja kvaliteten på arbetet kunde genomförandet ha lagts upp 
annorlunda. Här borde den mest tidskrävande aktiviteten ha varit informationsinhämtning, 
det för att få alla fakta tydliga redan från början och därmed inte behöva arbeta om redan 
framtaget material. Det här hade då lett till ett mer effektivt arbete vid framtagning av de 
fysiska detaljerna, såsom robotstativet och gripfingrarna. Fördelen med att ha haft en 
kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren under arbetet har lett till att snabbt få den 
information som behövts men även att kunna diskutera och reflektera över framtagna 
koncept. Det har troligen sparat en massa tid i slutändan av arbetet då uppdragsgivaren har 
varit involverad i processen och därmed inte ha behövt göra några större förändringar. 

11.2 Rekommendationer 

Det som rekommenderas till Haldex Brake Products är att arbeta vidare med hur cykeltiden i 
robotcellen kan fås ner till 17 sekunder. Till MDH rekommenderas att påbörja 
programmeringen för att därmed kunna provköra robotcellen och se huruvida den fungerar 
alternativt om det finns något som måste åtgärdas. Både Haldex och MDH bör testa 
gripfingrarna för att tillsammans komma fram till hur de kan optimeras till att fungera så bra 
som möjligt.  
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Bilagor 

1. Fjärilsritningar 



2. Kravspecifikation 

 

Utveckling 

 Störningsfri uppstart (installation, inkörning, upprampning) i befintlig lina 

 Simulering, off-line programmering, driftsuppföljning 

 Reducera dagens manuella cykeltid för station 6 

 God miljöprestanda skall beaktas vid framtagning avseende energieffektivitet, 
materialanvändning samt materialdokumentation  

 God arbetsmiljö och ergonomi skall eftersträvas från start 

 Möjlighet att kopiera konceptuell och teknisk lösning till andra celler inom Haldex 

 Huvuddelen av utvecklingsarbetet skall utföras av/i tätt samarbete med Haldex 
 
Drift 

 Lean som grundkoncept skall eftersträvas vilket bl.a. innefattar visual management, 
eliminering av all typ av slöseri, poka yoke 

 Skall klara av hög variant- och volymflexibilitet, med korta/inga ställtider 

 Flexibelt system som kan kombinera manuell/automatisk montering (skall finnas 
möjlighet att producera manuellt i händelse av driftstopp i den automatiserade 
delen)  

 Robust/driftsäkert system i löpande produktion – enkelhet i hantering och 
konfigurering av cell genom mjukvarustöd 

 Hög och jämn kvalitet med hög outputgrad – integrerad service- och 
underhållsstrategi (utreda framtida möjlighet för distansövervakning och remote 
service) 



3. Gantt-schema 

 



4. Gantt-schema för robotsekvens  



5. Datablad IRB 1600 Industrial robot 



6. Ritning bottenplatta 



7. Bobotfot hålbild 



8. Krafter och vridmoment 
 

Från ABB Robotics Product Specification IRB 1600: 



 
Robotics 

 



9. Schunk’s specifikation för chuck 



10. Ergonomisk arbetshöjd 

 

 

 



11. Ritning robotstativ 



12. Ritning för ny hålbild 



13. Ritning stödprofil 



14. Ritning gripfingrar 
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