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Förord 
Detta arbete hade inte varit möjligt utan mina handledare och därför vill jag uttrycka min 
tacksamhet till Peter Kristmansson på Sanmina och Ola Ågren vid Umeå Universitet. 
Uppdragsgivarens handledare Peter har varit ett utomordentligt bra stöd, han har bidragit med 
insikt och kunskap för att sätta projektet på rätt spår och hjälpt besvara alla frågor angående 
projektet. Likväl med Ola som kunnat besvarat alla mina frågor angående Umeå Universitets krav 
på ett examensarbete. Slutligen skulle jag vilja tacka Sanmina SCI-AB i Örnsköldsvik som helhet för 
möjligheten att utföra examensarbetet hos dem.  
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Sammanfattning 
Denna rapport grundar sig i ett examensarbete för högskoleingenjörer inom maskinteknik vid 
Umeå Universitet utfört under våren 2019. Arbetet är gjort på uppdrag av och i samarbete med 
Sanmina SCI-AB i Örnsköldsvik. 
 
Arbetets syfte är att ta fram ett koncept för en materialpresentation som kan presentera och mata 
fram material till en kollaborativ robot som Sanmina valt att köpa in. Den valda roboten och 
materialmatningen ska tillsammans bilda en komplett automationslösning, med förslag på 
planlösning för robotcellen. 
 
Önskemålen från uppdragsgivaren var att den slutgiltiga lösningen skulle vara så enkel som möjlig 
gällande elektronik som givare, motorer och dylikt. För att undersöka möjligheterna upprättades 
kontakt med en automationsleverantör med syfte att säkerställa att konceptet var 
verklighetsförankrat. Med rekommendationer från en expert på området kunde slutgiltiga koncept 
skapas. 
 
Konceptet som valdes använder gravitationen för att för att föra mindre paletter med material på 
nedför ett lutande plan, riktat mot roboten. Denna lösning använder de lutande planen som 
magasin för material som gör att materialpåfyllnad sker mer sällan. För att maximera antalet olika 
paletter varje robot kan nå anpassades konceptet till flera våningar där roboten utför förflyttningar 
av våningarna. 
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Abstract 
This report is based on a bachelor’s thesis for mechanical engineers at Umeå University, done 
during the spring of 2019. The thesis is done at the request of and in cooperation with Sanmina 
SCI-AB in Örnsköldsvik. 
 
The purpose of the project is to develop a concept for material presentation that can feed and 
present material to a collaborative robot that Sanmina has chosen to purchase. The robot and 
material presentation solution together are supposed to make up a complete automated solution. 
Along with this, a preferred suggestion should be presented to the layout of the robot cell. 
 
An additional request from Sanmina was that the chosen concept should be as simple as possible 
with regards to electronics such as sensors, motors and the like. To explore the ways which the 
project could proceed, contact was established with an automated solution company. With 
recommendations from an expert in the field, the finalized concept could be created. 
 
The chosen solution uses gravity to move trays with material down a slope, towards the robot. The 
sloped surfaces length allows them to function as storage for additional material trays, increasing 
the time between restocking of material. Additionally, to maximize the amount of different 
materials each robot can use, the solution can utilize different levels. With more than one level 
stacked upon the other, the robot can move the material presentation surface to access trays 
below.
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag från Sanmina-SCI AB i Örnsköldsvik. Grunden för detta 
arbete är att företagets önskan att framtida linor i deras fabrik ska vara automatiserade. De söker 
inte omedelbart att ersätta existerande linor, enbart nya automatiserade linor för att producera 
framtida produkter. Företaget har bestämt sig för att köpa in en typ av kollaborativ robot, en 
robotarm, och söker sätt att presentera material som denna robot kan använda. 
 
Sanmina, är ett globalt företag och förekommer på Fortune 500-listan [1], vilket innebär att de 
omsätter stora summor pengar och därmed även stora mängder material. Genom en snabb 
betraktelse kan man alltså säga att företaget är en bra kandidat för att tillämpa fler automatiserade 
lösningar i sina fabriker i framtiden. Att ställa om till automatiserade processer kan ha en relativt 
stor startkostnad, med avseende på ett företags storlek. Att ställa om alla fabriker skulle vara 
väldigt dyrt, men att göra arbetet till en inkrementell process gör automatisering möjligt. 
 
Det Sanmina gör kallas OEM (original Equipment Manufacturing), vilket innebär att de kan ansvara 
för hela produktionsprocessen av en produkt åt en kund. En produktionslina kan se olika ut 
beroende på var i sin livslängd en produkt befinner sig, det betyder alltså att en lina kan förändras 
och byggas om över tid. Organisationen i helhet har affärer i områden många områden, exempelvis 
medicinsk utrustning, gas, olja och försvarsutrustning [2]. Fabriken i Örnsköldsvik tillverkar till stor 
del endast medicinsk utrustning, vilket innebär mycket elektronik och elektroniska komponenter. 
 
Automation är ett känt begrepp för många i dagens samhälle eftersom det blivit mer framträdande 
och aktuellt när det nu finns mer datorteknik än någonsin för att underlätta arbeten av olika slag. 
Intuitivt kan det verka som att en automatiserad robotlina är bättre på alla sätt än en lina 
bestående av människor med verktyg. Fördelen med människor är att de kan tänka själva utan att 
kräva alla de förutsättningar som en robotlina behöver [3]. Människor kan lämpa sig för prototyp-
utveckling och produktion av små serier eller produkter som ska skilja sig från varandra. Alternativt 
en process som kräver handpåläggning eller en process där avvikelser mellan produkter kan vara 
önskvärt, exempelvis inom konst och inredning. 
 
Med rätt underliggande infrastruktur är en automatiserad robotlina bättre på att producera en 
större mängd, det vill säga större serier. En robot med rätt inställningar kommer att utföra ett mer 
noggrant arbete än en människa, vilket är en stor fördel om man vill ha mer konsekvent kvalité på 
det man producerar [3]. En robotiserad lina kan dessutom utformas på ett sätt att den kan vara 
självgående, det vill säga utan personal, vilket ökar den tiden som en lina kan producera under ett 
dygns tid. 
 
När man talar om kollaborativa robotar och andra typer av maskiner är det önskvärt att ha en god 
repeterbarhet och noggrannhet. Repeterbarhet är den förmågan som roboten har att nå samma 
punkt vid olika iterationer av samma rörelse. Noggrannheten är den förmågan som roboten har 
att nå den önskade punkten vid olika iterationer av samma rörelse. Generellt kan det vara bättre 
med dålig noggrannhet än dålig repeterbarhet eftersom det då är en fråga om kalibrering [4]. 
 
Kollaborativa robotar i industriell miljö har specifika ISO-standarder som berör deras prestanda. 
För detta projekt är ISO 9283 viktig eftersom en robot med denna certifiering uppnår krav om bland 
annat repeterbarhet och noggrannhet [5]. Standarden berör många andra aspekter av en robot än 
de som är viktiga för detta projekt. Förutom denna måste man ha i åtanke att all medicinsk 
utrustning måste tillverkas i enlighet med ISO 13485 [6], vilket är en kvalitetsstandard likt ISO 9001 
men för medicinsk utrustning. 
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En automatiserad process måste inte innebära att den är elektronisk, den kan även vara mekanisk 
genom att exempelvis utnyttja olika mekanismer. Sådant förekommer oftast inte idag men fanns 
på svarvar redan på sent 1800-tal [7]. Samma mekanismer kan utnyttjas i samband med modern 
datorteknik av olika anledningar. Exempelvis är en mekanism inte känslig för saker som ström och 
värme på samma sätt som elektronik kan vara. 
 

1.2 Syfte och problemställning 
Detta arbete har som syfte att ta fram ett koncept för en materialpresentation som kan presentera 
och mata fram material till en kollaborativ robot som Sanmina valt att köpa in. Den valda roboten 
och materialmatningen ska tillsammans bilda en komplett automationslösning, med förslag på 
planlösning för robotcellen. Lösningen ska vara kompatibel med övriga moment som förekommer 
i produktion, exempelvis limning. 
 
Vid planering av alla linor och celler måste man ta hänsyn till en mängd olika saker för att 
säkerställa högsta möjliga produktivitet, vilket är drivkraften bakom detta projekt hos 
uppdragsgivaren. Materialpresentation tillför inget värde i sig, men genom en effektiv sådan kan 
man öka värdeskapandet för en annan process. Den värdeskapande processen som 
materialmatningen är bunden till är det arbete som den kollaborativa roboten utför. 
 

1.3 Mål 
Målet är att utforma ett koncept för materialpresentation till en kollaborativ robot enligt 
specifikationer. Dessa är saker som detaljers storlek och vikt, armens räckvidd och så vidare. En 
specifikation som är särskilt viktig är att grundkonceptet ska förlita sig så lite som möjligt på extern 
elektronik, för att göra lösningen mindre komplex. Konceptet ska även vara så modulärt som 
möjligt för att kunna ställas om relativt lätt. Materialet ska i första hand ska kunna tas ifrån ett 
magasin eller lager av roboten. Planeringen av robotens cell ska vara genomtänkt enligt teoretiska 
principer. 
 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete vid Umeå Universitet är begränsat till 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 
cirka 10 veckor av heltidsstudier.  
 
Projektet omfattar ett initiativ för att introducera automationslösningar till processer i fabriken 
hos uppdragsgivaren. Koncept som tas fram i detta arbete är inte nödvändigtvis slutgiltiga, utan 
rekommendationer och förslag som kan vidareutvecklas. 
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2. Teori  
2.1 Franka Emika Panda 
Roboten som företaget valt till detta projekt är en produkt från Franka Emika GmbH, ett tyskt 
företag. Modellen är en Panda. 
 
Till skillnad från andra traditionella industriella robotar, har denna kollaborativa robot en funktion 
som gör att den känner av när den möter motstånd. Det vill säga att den stannar när exempelvis 
en människa hamnar i vägen [8]. Den är alltså lämpad att jobba i nära relation till människor. Några 
av robotens andra tekniska specifikationer kan ses i tabell 1. 
 
Tabell 1. Egenskaper till roboten Panda från Franka Emika [8]. 

Antal frihetsgrader 7 

Maximal last 3 kg 

Vikt 18,5 kg 

Repeterbarhet +/- 0,1 mm 

Maximal Räckvidd 855 mm 

Pris 12000 USD 

 

 
Figur 1. Pressbild från Franka Emika på deras robot Panda. (Via Franka Emika GmbH) 

Den kollaborativa roboten som syns i figur 1 valdes på den grund att den är relativt billig och passar 
att arbeta med mindre och lättare detaljer. Detta stämmer bra för uppdragsgivarens önskade 
användningsområde, då det gäller produkter med elektronik och som är relativt små. Roboten 
kommer även med ett enklare kamerasystem.  
 

2.2 Lean manufacturing 
Lean manufacturing är en metod som innebär ett antal olika steg som kan tillämpas för att 
minimera eller eliminera slöseri i en tillverkningsprocess och därmed maximera värdeskapandet. 
Slöseri inom lean är allt som har en negativ inverkan på värdeskapandet i en process. 
 
Slöseri inom lean manufacturing kan delas upp i tre kategorier: Muda, mura och muri. Muda är 
steg i en process som använder resurser utan att tillföra värde. Mura är ojämnheter i en process, 
exempelvis att delar av en process står stilla eller måste jobba hårdare än andra. Muri är 
överbelastning av en del i processen, vilket betyder att den belastas mer än vad som är avsett för 
att processen som helhet ska fungera optimalt [9]. 
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De fem huvudprinciperna inom lean manufacturing är följande [10]: 

1. Identifiera värde i processen. Detta innebär att identifiera det optimala eller mest 
önskvärda resultatet som kan uppnås med processen. 

2. Kartlägg värdet genom processen. Det vill säga, vad i processen som tillför värde och vad 
kan elimineras för att netto öka värdeskapandet. 

3. Skapa flöde. Efter föregående steg där onödiga delar av processen har eliminerats, 
optimeras processen för att undvika saker som flaskhalsar. 

4. Utforma processen så den blir dragande. Detta innebär ett just in time (JIT)-synsätt på 
processen. Vilket innebär att varje del av processen ska ha genomförts när det krävs, och 
detta sker först när det efterfrågas av nästföljande del av processen. 

5. Sträva mot perfektion. Behovet av att ständigt granska processen och tillämpa de tidigare 
stegen för att göra en process maximalt överensstämmande med lean. 

 

2.3 PLC 
PLC står för programmable logic controller vilket på svenska översätts till programmerbart 
styrsystem. Det är en typ av dator som kan styra andra enheter och maskiner. Med hjälp av en 
sådan kan de flesta automatiserade linor eller delar av linor fungera som tänkt vid utformning [11]. 
 
En PLC fungerar med viss inmatning, som tolkas av PLC:en för att ge en viss utmatning. Exempel på 
inmatning kan vara en brytare eller givare av något slag som mäter eller detekterar något som 
tolkas som en insignal av PLC:en. Efter signalen tolkats av en programmerad PLC ger den en viss 
utsignal, exempelvis i form av en lampa, motor eller annan typ av styrning [11]. 
 
En PLC är grundläggande för komplexa automationslösningar, då att alla olika ingående delar ska 
fungera tillsammans [11]. Programmering och användning av en PLC ligger utanför området av 
detta arbete men kan vara en viktig del för att utveckla eller realisera konceptet. 
 

2.4 Existerande maskiner för materialhantering 
Vissa detaljer kan ha besvärliga former och egenskaper som gör det svårt för en kollaborativ robot 
att plocka upp dem. Exempel på en sådan är en vanlig spiralfjäder. När dessa levereras som 
bulkgods kommer de ofta i påse eller låda som gör att de kan sitta fast i varandra, material vilket 
roboten inte kan nyttja. 
 
Som lösning till fjädrar finns maskiner som består av en liggande roterande tunna med hyllor på 
väggens insida. När denna roterar fångas några fjädrar upp från botten, som sedan faller av hyllan 
när den passerar horisontalläget för att hamna på en bana längs centrumaxeln på tunnan. På banan 
så förs fjädern genom en öppning som endast tillåter en detalj att passera i taget. Kan den inte 
passera genom öppningen så är den felorienterad eller så sitter flera fjädrar ihop. Om den inte 
passerar öppningen faller den ned i tunnan igen, för att sära på fjädrar som sitter ihop eller att så 
att de kommer upp korrekt orienterade. När de passerar genom öppningen förs de genom ett rör 
och kan föras ända fram till en punkt där roboten kan plocka dem [12]. 
 
En centrifugalmatare har sin centrumaxel vinkelrät med gravitationen och snurrar för att pressa 
detaljer mot yttre väggen av en tunna. Längs väggen på botten av tunnan finns en öppning som 
tillåter en detalj i taget att passera. Samma princip gäller här som tidigare, är en detalj felorienterad 
eller om flera sitter ihop så studsar de bort och de får kastas runt för få rätt orientering [13]. 
 
Det traditionella sättet för hantering av detaljer som bulkgods är en så kallad vibratormatare. Den 
består av en vibrationsskål som vibrerar med önskad frekvens för att hjälpa detaljer att klättra upp 
längs en spiral på insidan av en skål. Samma princip gäller även för denna, när en detalj når toppen 
av spiralen är den förhoppningsvis rätt orienterad och ensam så att den kan föras genom en 
öppning. Är den felorienterad faller den ned i skålen igen och får åter klättra sig uppåt [14].  
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Det som ger alla dessa maskiner förmågan att sära på detaljer som kan sitta ihop är det faktum att 
detaljer som sorteras med dessa utsätts för vibrationer och stötar som verkar på dem. Genom att 
ha ett relativt stort antal detaljer skapas ett jämnt flöde. 
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3. Genomförande  
Till en början var det nödvändigt att undersöka vad som fanns på marknaden, främst att alla förslag 
ska vara kompatibla med kollaborativa robotar. Även bakgrunden och förutsättningar till 
automation i processer var intressant att undersöka för att kunna ta genomtänkta och 
välinformerade beslut senare i arbetets gång. Det samma gäller med ett lean-perspektiv som skulle 
genomsyra alla beslut. 
 
Efter generell informationsinsamling var det nödvändigt att ta reda på vilken kollaborativ robot 
som företaget valt att investera i. Genom att känna till robotens egenskaper kunde projektet börja. 
Detta skedde genom att fundera på hur en lina eller robotcell kunde utformas och göra 3D-
modelleringar av dessa. 
 
För att förankra projektet i verkligheten kontaktades en automationsleverantör. Med denna 
kontakt kunde frågor besvaras och idéer undersökas. Utifrån deras rekommendationer skapades 
en ny 3D-modell. 
 
Genom att ständigt göra förbättringar på ett valt koncept som nyttjar gravitationen kunde 
slutgiltiga modeller och förslag börja skapas. Detta gjordes genom att presentera en modell för 
handledaren hos uppdragsgivaren, då kunde återkoppling erhållas och ändringar utföras därefter. 
Revisionsbaserad förbättring var ett långsamt men väl strukturerat arbetssätt som gav ett 
tillfredställande resultat för uppdragsgivaren. 
 

3.1 Informationsinsamling 
Arbetet inleddes med läsning och undersökning av processer och de maskiner som finns på 
marknaden. I en annan aspekt av arbete samlades även information om synsättet lean som ska 
genomsyra alla processer och system för att maximera värdeskapande. 
 
Informationsinsamlingen kunde även vara att samtala med anställda hos uppdragsgivaren för att 
nyttja deras kunskap kring området. Detta visade sig vara bra eftersom de redan hade funderat på 
hur detta projekt kunde åstadkommas, samt rekommendation på leverantör att kontakta. 
 

3.2 3D-Modellering 
För att visualisera olika lösningar och koncept gjordes modelleringar i programmet SketchUp. Den 
första modellen gjordes enbart för att få en överblick, utifrån denna kunde frågor formuleras till 
potentiella leverantörer av slutkonceptet. 3D-modellering var även ett användbart verktyg för att 
illustrera resultat i detta arbete, både för läsaren och för uppdragsgivaren.  
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4. Resultat 
4.1 Preliminärt koncept 
Det preliminära konceptet var ett första försök att skapa en verklighetsförankrad lösning som 
senare kunde utvecklas utifrån rekommendationer. 
 

 
Figur 2. Uppställning med paletter. Tre olika paletter med möjlighet till lutande palett-magasin där armen lyfter bort och 
staplar tomma paletter. På motsatt sida av monteringsbordet finns möjlighet att montera alternativa verktyg. Roboten 
i modellen är en annan än den som är tänkt ska användas. Gjord i SketchUp. 

En lösning som den i figur 2 förlitar sig på att roboten använder sig av förbestämda punkter. På 
varje palett måste alltså orientering av varje detalj var densamma och varje palett likadan. När 
roboten har plockat den sista detaljen från en palett, läggs paletten i en stapel med andra tomma 
paletter av roboten. Denna stapel skulle sedan kunna tömmas av en människa för återanvändning 
eller återvinning av paletterna. 
 
Paletterna som står i en backe fungerar som magasin som gör att cellen inte behöver fyllas med 
material lika ofta. Paletterna rör sig ned i backen med gravitationen när armen plockar bort en tom 
palett. Lutning och storlek på backarna kan justeras efter behov. 
 
De redan existerande maskinerna som finns, exempelvis fjädermatare, kan anslutas direkt utan ett 
materialpresentationsbord med palett. Det vill säga att armen går till ett och samma läge för att 
hämta en detalj som matas fram vid en godtycklig punkt. Maskinen kan ställas på valfri plats 
förutsatt att den har en bana eller ränna att skicka detaljer till roboten. 
 
Denna lösning är relativt modulär om paletterna har liknande eller samma grundform, då kan de 
staplas på varandra när de är tomma. Framförallt kan samma robot och uppställning ställas om till 
att göra andra uppgifter relativt enkelt jämfört med andra lösningar. 
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4.2 Utvidgande av koncept 
Denna iteration av konceptet sökte att öka antalet detaljer som presenteras för varje arm. Den 
bygger på föregående som grundkoncept. 
 

 
Figur 3. En del av en uppställning med två våningar. Ovanvåningens plockläge kan skjutas fram och tillbaka av armen för 
att nå den undre paletten. Gjord i SketchUp. 

 
Figur 4. En uppställning med två armar, en på var sida om monteringsytan och tvåvåningspalettlösning. Ovanvåningens 
plockläge kan skjutas fram och tillbaka av armen för att nå den undre paletten. Gjord i SketchUp. 
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För att spara på antalet armar kan man stapla de lutande backarna vilket illustreras i figur 3. Även 
i figur 4 där man ser hur en lösning med flera våningar kan se ut. För att höja noggrannheten önskas 
det att det övre plockläget har någon typ av låsning. Exempelvis med magneter, på så sätt kan man 
med större säkerhet få släden på samma position. Magneter skulle även kunna användas för att 
hålla en palett på rätt plats på presentationsytan. En annan aspekt av detta är att det krävs någon 
typ av spärr för de övre lutande planen då palett-släden är i sitt yttersta läge för att förhindra att 
nästa palett faller ned. Denna skulle kunna vara en fjäderladdad stång som kan sänkas av armen 
eller ett litet hinder som paletten får lyftas över av roboten. Släden kan röra sig fram och tillbaka 
på rälsar eller annan metod med rullning och lager. 
 

 
Figur 5. Markerat i bild från ovanstående figur på systemet som transporterar undan tomma paletter. Gjord i SketchUp. 

För att spara på plats i cellen så kan man med ett smalt transportband bära bort tomma paletter i 
stående läge för att sedan staplas på en annan plats, syns i figur 5. Transporten kan ske till en och 
samma punkt från alla celler i en lina vilket underlättar vid tömning av paletter. 
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4.3 Färdigställande av koncept 
För att maximera antalet detaljer som kan presenteras till en arm kan man tänka sig att stapla ännu 
en våning ovanpå tidigare förslag. 
 

 
Figur 6. En uppställning med en arm. De lutande planen på sidorna består av tre våningar och den i mitten av två stegade 
våningar som kan nås av armen samtidigt. Paletter av olika storlekar. 

Som tillägg till tidigare iterationer av konceptet finns fler våningar i figur 6 som gör det möjligt att 
presentera ännu mer material till roboten. Här får roboten alltså dra fram en våning som den vill 
plocka ifrån, medan den undre är fast. Tomma paletter kan som tidigare läggas i en ränna, där det 
finns plats. Alternativt kan de läggas på monteringsytan för att föras bort eller läggas på andra 
sidan monteringsytan med en annan valfri lösning. En plats för verktygsbyte är också möjlig att 
införa då plats finns på motsatt sida av monteringsytan. 
 
Ännu en utveckling är att använda olika storlekar på paletter för att få en balans av det materialet 
man önskar presentera till roboten. Ett annat sätt att tänka är att man kan presentera många fler 
olika unika detaljer till roboten. Har man två lådor på ett lutande plan kan även en annan lösning 
för att mata fram nästa palett behöva undersökas. En enkel vägg rekommenderas också för att 
särskilja de två filerna med paletter från varandra i figur 6. 
 
Som komplement till denna iteration av konceptet förslås ett antal olika storlekar av paletter och 
brickor. 
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Figur 7. Ett storleksförslag på en palett, anpassat för roboten. Denna skulle motsvara den ungefärliga maximala storleken 
för en palett. Gjord i SketchUp. 

 
Figur 8. Ett storleksförslag på en palett, anpassat för roboten. Denna är en lite mindre palett som kan användas för att 
materiallösningen ska ta mindre plats. Gjord i SketchUp. 
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Figur 9. Ett storleksförslag på en palett, anpassat för roboten. Denna palett motsvarar halva storleken av den föregående. 
Gjord i SketchUp. 

Med halva storleken på en palett i figur 9 kan man dubbla antalet unika detaljer per lutande plan. 
Genom att nyttja olika storlekar på paletter som syns i figur 7 och figur 8 kan man optimera 
lösningen med avseende på armens räckvidd. 
 
För att bibehålla den modulära aspekten av projektet kan man tänka sig göra en ram till varje släde 
som passar den specifika paletten man använder. Skulle man då önska att byta palett-storlek är 
det endast att ersätta ramen för att passa den nya paletten man vill använda. Det är troligt att det 
behövs en ram oavsett eftersom materialbrickor från en materialleverantör inte har en tillräcklig 
styvhet. Alltså kan en tillverkad ram erbjuda fördelar även fast man inte tänkt ha olika storlekar på 
paletterna. 
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5. Diskussion 
Det presenterade konceptet valdes eftersom det stämmer med de överenskomna kraven på 
lösningen. Framförallt är konceptet relativt modulärt, förutsatt att storleksskillnaden mellan alla 
detaljerna inte är för stor, alltså att samma grundform på paletter kan användas. Då är det endast 
en fråga om att ställa in nya punkter för armen att hämta detaljerna från paletterna och punkten 
för montering. Detta är bra eftersom projektet hos uppdragsgivaren är delvis tänkt att vara ett 
första försök att införa automationslösningar i fabriken. Därför önskas det att processen och 
montaget som armen utför kan ställas om efter behov. Genom att dessutom ha möjligheten till 
olika storlekar på paletterna kan man ha upp till fjorton paletter med unika detaljer på varje. Detta 
är utan hänsyn till externa maskiner som också kan integreras. 
 
Enligt en automationsleverantör bör material presenteras i pallettform till en sådan robot. 
Alternativt att man laddar någon annan typ av magasin som introduceras på liknande sätt. Kameror 
som ser i 2D som finns till roboten är inte tillräckligt för att utföra bin-picking, där kameran 
identifierar föremål som ligger löst i en låda. Däremot borde ett sådant kamerasystem kunna 
användas för att utföra enklare uppgifter, exempelvis läsa av streckkoder för att avgöra avstånd 
och orientering på föremål. Detta kan vara aktuellt om en produkt som ska monteras skickas på 
transportband, då kan armen kalibrera sig efter mindre förändringar i läge. 
 

 
Figur 8. En tidig modell av en uppställning för en robot. Material i lådor eller på liknande sätt kan presenteras på 
bågarna för roboten att utföra bin-picking. Gjord i SketchUp. 

I figur 10 ser man en enkel uppställning av en arm och tillhörande materialpresentation. Det var 
tänkt att installera lådor längs bågarna med rännor bakom så påfyllning var möjligt, enligt figuren 
ovan. Efter att roboten utfört det önskade arbetet vid sin station skulle produkten skickas vidare 
på ett transportband eller liknande. Detta skulle alltså likna uppställningen som används när en 
människa utför montage i fabriken. Då brukar en person sitta vid en monteringsstation med 
materiallådor framför sig som de plockar ur. När deras montering är färdig skickas produkten 
vidare till nästa person som sitter vid en liknande station för att utföra sitt montage. 
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Denna lösning skulle då ha förlitat sig på ett kamerasystem som kan identifiera individuella detaljer 
i lådorna, detta är så kallad bin-picking. Som nämnt tidigare tyckte en automationsleverantör att 
detta skulle vara dyrt och svårt att åstadkomma och andra lösningar rekommenderades. 
 
Anledningen till att en palettlösning som nyttjar gravitationen valdes var egentligen en blandning 
av faktorer. Handledaren hos uppdragsgivaren hade bidragit med information om att material kan 
levereras på olika sätt från materialleverantörer. Detta i samband med information om att bin-
picking skulle vara svårt för en sådan robot att utföra betydde att materialet behövde organiseras 
före presentation. Alltså, genom att beställa material i organiserad form på brickor eller paletter 
är det lättaste möjliga sättet för roboten att nyttja dessa. Det som fanns kvar var att bestämma 
hur matningen av paletter skulle ske. Ett första förslag som togs fram var en hiss som kunde styras 
av en knapp som roboten trycker på. Detta är fortfarande en möjlighet för tillämpning av projektet 
men valdes bort här på grund av att konceptet skulle ha så lite extern elektronik som möjligt. 
Matningen behövde alltså ta hjälp av gravitationen eftersom det är den enda konstanta icke-
elektriska icke-mekaniska kraften. 
 
En fördel med det valda konceptet är att den är relativt enkel. Den kräver i princip endast 
mekaniska delar utöver roboten och externa maskiner. Det speglar ett annat önskemål från 
uppdragsgivaren. Materialmatningen skulle vara så enkel som möjligt, med så lite elektronik som 
möjligt. Det kravet var grunden som gav idéen att ha ett lutande plan för materialpaletterna att 
stå på, för att använda gravitationen istället för ett motoriserat system. En annan fördel med ett 
sådant enkelt system för matning är att det förhoppningsvis inte krävs ett komplicerat PLC-system, 
vilket förenklar konceptet ytterligare. Däremot får mekaniska lösningar skapas som roboten kan 
utnyttja för att manipulera materialmatningen. Exempelvis ett sätt för att förhindra de övre planen 
att släppa iväg alla sina paletter när en släde är i bortfört läge. Enklare lösningar finns för 
noggrannheten av en slädes ändpositioner med hjälp av magneter. 
 
Principiellt borde det inte vara något problem att integrera andra processer som limning i en lina 
med dessa robotceller. För en sådan process är det endast att skapa önskad station, antingen där 
en robot utför olika operationer eller en separat station där produkten lämnas i en ände och 
hämtas i andra. 
 
Den revisionsbaserade arbetsgången fungerade bra eftersom den tillät en bra cyklisk arbetsgång 
av presentation för handledare för att sedan förbättra arbetet beroende på feedback. 
Arbetsgången ger också en enkel överblick efterhand. Detta arbete kan utvecklas vidare, saker kan 
förändras eller tas bort helt, det ska bara finnas till grund som koncept för en automationslösning. 
 
För att maximera värdeskapandet kan det tänkas finnas en optimal balans mellan antalet robotar 
och antalet detaljer som presenteras till varje robot. Extremfallen är att göra en lösning där alla 
detaljer presenteras till en robot eller där det finns en arm till varje detalj som ska monteras. För 
absolut snabbaste takttiden skulle man önska en robot till varje montage, men det är inte aktuellt 
om man följer just in time, eftersom systemet är dragande gör man produkter efter beställning. 
Förutsatt att det är en realistisk volym som beställs, så spelar det ingen större roll att tid går 
förlorad vid verktygsbyten och justering av slädar. Det finns inget behov att kontinuerligt 
producera produkter med snabbast takttid i detta fall. Samtidigt skulle en lösning med endast en 
robot bli extremt komplex med avseende på materialmatningen. Alltså är det optimalt att skapa 
en materialmatning som tar hänsyn till vilken volym ska produceras. Skulle detta koncept 
vidareutvecklas för applikation på större skala skulle det nog vara främst enligt de fem 
huvudprinciperna inom lean. 
 
I detta projekt är balansen mellan investeringskostnad (antalet robotar), komplexitet på 
materialmatning och antalet gripverktyg som krävs. Med olika prioriteringar utifrån lean och behov 
kan detta koncept se annorlunda ut, vilket tyder på att lösningen är mångsidig och kan tillföra 
positivt för en tillverkningsprocess.  
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