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produktionslina med hjälp av Process Simulate 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Löfqvist Engineering i Örebro. 
Uppgiften har varit att utföra en simulering av en stor automatiserad produktionslina som 
ska användas vid tillverkning av avgassystem till lastbilar. Utifrån denna simulering skall 
exakta cykeltider för produktionen bestämmas. Dessa tider kan sedan användas av Löfqvist 
Engineering för att verifiera tidigare uppskattade tider.  

Arbetet inkluderar en litteraturstudie om Lean Production och hur det fungerar ihop med 
automation. Det finns även med lite bakgrundsinformation om Just In Time, olika 
filformat och robotsimulering i allmänhet för att ge en bättre överblick av ämnet.  

Programmet som har valts för att utföra simuleringen är Tecnomatix Process Simulate och 
den inbyggda Line Simulation modulen. Produktionslinan består av fyra hanteringsrobotar, 
13 operatörsstationer och åtta identiska svetsceller. Cykeltider för produktionslinan har 
bestämts och resultatet blev 6 min 31 s, så det tar alltså lite drygt 6,5 minuter för 
produktionslinan att leverera en ny produkt. Cykeltiderna bestämdes genom att beräkna 
medelvärde på tiden det tog att framställa 10 stycken produkter då linan var full av material.  

I rapporten finns beskrivet hur arbetet för att komma fram till cykeltiderna har fortgått och 
hur simuleringsproblemen som uppstått under arbetets gång har lösts.  
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Simulation and cycle time calculation of an automation 
line by using Process Simulate 

Summary 
This thesis has been carried out in collaboration with Löfqvist Engineering in Örebro. The 
task has been to perform a simulation of a large automation line, to be used in the 
manufacture of exhaust systems for trucks. Based on this simulation accurate cycle times 
for production are determined. These times can then be used by Löfqvist Engineering to 
verify the earlier estimated times. 

 
The work includes a literature review of Lean Production and how it works with 
automation. There is also some background information on Just In Time, different file 
formats and robot simulation in general for the reader to get a bit more background 
knowledge of the subject. 

 
The program that has been selected to perform the simulation is Tecnomatix Process 
Simulate and its built in Line Simulation module. The automation line consists of four 
handling robots, 13 operator stations and eight identical welding cells. Cycle times for the 
automation line have been determined and the result was 6 min 31s, for the automation 
line to complete one product. Cycle times were determined by calculating the average time 
to produce 10 pieces of products when the line was full of material. 

 
The report describes how the work for arriving at these cycle times have been performed 
and how simulation problems encountered during such operations have been resolved. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört i samarbete med Löfqvist Engineering AB i Örebro. 
Uppgiften har varit att simulera en automatiserad produktionslina som Swenox i Nyköping 
beställt för sin tillverkning av avgassystem till lastbilar.  

1.1 Företagsbeskrivning 
Löfqvist Engineering 

Löfqvist Engineering AB är ett företag i Örebro som levererar och utvecklar 
helhetslösningar för automatiserad produktion till allt mellan småföretag och 
fordonsindustrin. ”Vi kallar det: industriell automation med robotteknik” [1] kan man läsa 
på deras hemsida och det framgår ganska tydligt utifrån detta citat av företagets VD vad 
deras inriktning är. Löfqvist Engineering bildades av Hans Löfqvist 1978 och drivs idag av 
hans son Johan Löfqvist.  

Företaget håller till i nybyggda lokaler på Pilängens industriområde i utkanten av Örebro. 
Där har de 14 anställda och antalet är relativt jämt fördelat mellan konstruktörer och 
montörer. Företaget bygger ofta upp cellerna som ska levereras till kund i sin egen verkstad 
först, så att de kan provköra och justera in allt innan det ska monteras hos kund. Detta gör 
att de allt som oftast har en helt fungerande automationslösning att bara montera upp på 
plats hos kunden vilket spar en massa tid och resande för montörerna[1]. 

Swenox 

Swenox AB har sitt huvudkontor i Nyköping och där kommer även den nämnda 
automatiserade produktionslinan att byggas upp i framtiden. En mindre version av den 
simulerade linan håller just i skrivande stund på att tas i bruk där. Den uppdaterade linan 
ska användas om ett par år då det är tänkt att de ska öka produktionstakten. 

Föregångaren till Swenox började ursprungligen som en biltillverkningsfabrik år 1948 i 
Nyköping och blev sedan uppköpt av SAAB 1960 som då gjorde om fabriken för 
tillverkning av avgassystem och andra fordonskomponenter. Sedan år 2001 ingår Swenox 
AB i den amerikanska Hexadex gruppen, vilka är inriktade på eftermarknadsprodukter åt 
lastbilar och bussar. Detta har gjort att Swenox har gått från tillverkning av bilavgassystem 
till att som huvudsyssla tillverka avgassystem och ljuddämpare till lastbilar, bussar och 
andra tyngre fordon åt en mängd olika företag [2]. 

Swenox har både produktion och utveckling av nya produkter. Utvecklingen är förlagd i 
Göteborg och all tillverkning sker i Nyköping. Deras produktion sker enligt Lean 
Automation principen och med noll defekta produkter som mål. Nyligen har det 
investerats i flera moderna produktionssystem och tekniker för att det ska vara möjligt att 
möta efterfrågan från deras kunder på bästa sätt [2]. 
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1.2 Bakgrund 
Löfqvist Engineering har fått i uppdrag att leverera en stor automatiserad produktionslina 
för tillverkning av lastbilsljuddämpare till Swenox i Nyköping. Projektet är uppdelat i ett 
flertal steg och vid det slutgiltiga steget ska en tillverkningstakt på ca 100 000 ljuddämpare 
om året klaras av. Den automatiserade produktionslinan ska då bestå av åtta identiska 
svetsceller och ett antal hanteringsrobotar som skall sköta hanteringen mellan svetscellerna. 
Förutom de åtta svetscellerna och hanteringsrobotarna finns det in och utmatningsstationer 
och ett antal operatörsstationer med lägesställare. Vid operatörsstationerna monterar 
arbetarna tillkommande delar i fixturer som hanteringsrobotarna sedan plockar upp och 
lämnar i en svetsstation. Den sammanlagda längden på linan uppgår till ca 60m. 

Hittills har endast den fullskaliga produktionslinan, som kommer att behandlas i denna 
rapport, konstruerats upp och man har antagit ungefärliga cykeltider för tillverkningen. 
Svetscellerna och viss del av hanteringen, som också finns i den mindre versionen av 
produktionslinan, har simulerats i ABB RobotStudio av Löfqvist själva. Dock har det inte 
gjorts någon simulering av hela flödet mellan stationerna på grund av tidsbrist och 
avsaknaden av programvara.  

1.3 Syfte och Mål 
Målet med detta examensarbete är att göra en komplett simulering av den slutgiltiga 
automatiserade produktionslinan som Löfqvist Engineering ska leverera till Swenox. 
Utifrån simuleringen som utförs i Tecnomatix PLM mjukvara, Process Simulate, se avsnitt 
4.1, ska sedan cykeltiden per produkt bestämmas med hjälp av medelvärdesberäkning och 
på ett bestämt antal cykler.  

Syftet med arbetet är att Löfqvist Engineering med hjälp av de cykeltider, som tas fram från 
den simulerade produktionslinan, kan verifiera och kontrollera hur bra deras uppskattade 
och handräknade värden stämmer överens. Detta projekt skulle då kunna användas för att 
besluta om det skulle var lönande för dem att utföra simuleringar för sina större projekt 
eller inte. Eftersom den kompletta produktionslinan inte är uppbyggd ännu kommer inte 
värdena som fås fram genom simuleringen kunna verifieras mot verkligheten i detta skede. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer endast att innefatta simulering och cykeltidsberäkning på den 
givna automatiserade produktionslinan. Simuleringen kommer att vara koncentrerad främst 
runt hanteringen av materialet, det kommer alltså varken göras någon exakt simulering av 
svetsningarna eller operatörsstationerna.  

Vad det gäller svetscellerna kommer det att läggas in exakta tider för hur lång tid det tar att 
utföra varje specifik svetsning, dessa tider har Löfqvist Engineering själva mätt upp vid 
tidigare simuleringar. Varje svetscell kommer att vara dedikerad till att köra en eller två 
typer av svetsar och detta kommer att ske i bestämd ordning, så simuleringen kommer inte 
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att klara av att köra produkterna till olika svetsceller beroende på vilken som är ledig för 
tillfället. 

Även operatörsstationernas tidsåtgång kommer att läggas in som fasta tider i simuleringen. 
I verkligheten kommer dessa tider aldrig vara exakt samma då det kommer vara en liten 
slumpmässig tidsskillnad från gång till gång.  

1.5 Programvaruversioner 

Följande programvaror har använts under projektets gång: 

• Tecnomatix Process Simulate v.8.2.1 

• Tecnomatix Process Designer v.8.2.1 

• UGS NX 5.0.4.1 

• Autodesk AutoCAD 2006 

2 Tillvägagångssätt 
Bakgrundsinformation och layoutritningar tilldelades de berörda från Högskolan Väst av 
Löfqvist Engineering i mitten av februari. Därefter påbörjades arbetet med att ta fram en 
projektbeskrivning och att göra en grov tidsplanering. Se bilaga A. 

Innan projektets start den 29 mars gjordes en del förberedelse, bland annat diskuterades, 
tillsammans med handledaren på Högskolan Väst, vilken programvara som skulle lämpa sig 
bäst att göra simuleringen i, och hur projektet på bästa sätt skulle planeras. Valet av 
programvara föll på Tecnomatix Process Simulate och Process Designer, och för att 
konvertera ritningar till rätt format och modellera upp egna 3D-modeller valdes UGS NX. 
För exakta programversioner se avsnitt 1.5.  Anledningen till att dessa programvaror valdes 
var att skolan hade dessa att tillgå. Skolan tillhandahöll även en bärbar dator där 
programvarorna var installerade så att arbetet kunde fortgå även vid besök i Örebro på 
Löfqvist Engineering.  

Eftersom CAD programvarorna som använts under projektets gång, kräver licens och 
kontakt med högskolans nätverk för att fungerar så har allt arbete med konvertering av 
ritningar och modellering gjorts från Högskolan Väst. Simuleringsmjukvaran från 
Technomatix fungerar på liknande sätt som CAD programmen med licenserna, dock så 
fanns det möjlighet att checka ut en licens för en viss tidsbestämd period i det programmet 
så att inte kontakt med skolans nätverk alltid var nödvändig. Därför har simuleringsarbetet 
kunnat fortgå även på andra platser än just Högskolan Väst och Produktions Tekniskt 
Centrum (PTC). 
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Under projektets gång har ett par besök gjorts i Örebro för att få klarhet över 
produktionslinans funktion och för att hämta modeller över fixturer och verktyg som finns 
med i simuleringen  

En litteraturstudie och artikelsökning inom områdena Lean Produktion och Simulering har 
pågått under projektets gång. Detta har främst skett via de olika artikeldatabaserna som 
finns att tillgå via högskolans bibliotek, men även ett antal böcker har letats fram och 
studerats.  

De olika delmoment som har gjorts i projektet är uppradade här nedan i den ordning de 
har gjorts: 

• Litteraturstudie kring Simulering och Lean Produktion 
• Konvertering och tilläggsmodellering av 3D-CAD modeller 
• Importering och modellering av cell i Process Simulate 
• Importering av robotprogram för svetscellerna och framställning av robotbanor för 

övriga robotar 
• Tillverkning av logikblock och villkor för att styra simuleringen på rätt sätt. 
• Uppmätning av cykeltider 
• Rapportskrivning 
• Inspelning av film till redovisning 

 
För att lösa diverse problem som uppstått, oftast mjukvarurelaterade, har hjälpavsnitten i 
respektive program använts men till stor hjälp har även handledaren på högskolan varit i 
dessa lägen. Under projektets gång har även möten hållits för att kontrollera fortgången av 
arbetet och diskutera eventuella problem tillsammans med handledaren. Dessa möten har 
skett lite sporadiskt när det behövts.   
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3 Lean Produktion  
Lean Produktion är en västerländsk vidareutveckling av Toyota Production System (TPS). 
TPS togs fram av Eiji Toyoda under 1950 talet och har sedan dess utvecklats allt eftersom. 
Anledningen till Toyotas nytänkande produktionssätt utvecklades var att företaget gick 
väldigt dåligt i början av 1950 talet och drastiska åtgärder var tvungen att vidtas för att få 
företaget på fötter igen [3]. Själva uttrycket Lean Produktion kan översättas till svenska 
med resurssnål eller mager produktion vilket också kan ses som huvudpunkter inom Lean 
filosofin [4].  

I slutet av 1980 talet var de japanska bilföretagen världsledande med sin flexibla 
produktion. En grupp forskare från MIT utförde då en femårig undersökning av de 
japanska bilfabrikerna som fanns både i japan och USA för att undersöka varför de var så 
mycket bättre än de amerikanska biltillverkarna. Denna undersökning ledde till att Lean 
Produktion uttrycket skapades. Författaren Womack med flera sammanfattade den 
femåriga undersökningen i en bok ”The machine that changed the world” och den boken 
har sålts värden över då allt fler företag började intressera sig för Lean Produktion. Idag är 
Lean Produktion väldigt populärt och flertalet företag använder sig av dess principer. Alla 
företag väljer dock att anpassa sig olika mycket efter Lean Production filosofin och exakt 
vad den innebär är lite svårt att säga då den hela tiden utvecklas. Men de gemensamma 
huvudprinciperna kan ses som fem punkter enligt Womack [5]: 

• Definiera värdet – Vilket betyder att man ska kontrollera vad som skapar 
kundvärde till produkten. Dessa värden kommer att ändras med tiden så nya 
kontroller måste göras med jämna mellanrum. Kundvärdet produkten har används 
sedan som grund för att prissätta produkten  

• Värdeflödet – Hela värdeflödet för varje produkt mäts upp för att man på så vis 
ska kunna ta reda på vilka moment som kan elimineras eller rättas till. Detta för att 
minska slöseri och öka de värdehöjande momenten i produktionen. 

• Jämna ut flödet – Flödet i produktionen ska jämnas ut vilket innebär att man 
eftersträvar kontinuerligt flöde från till exempel råplåt till färdig bearbetad produkt, 
inga mellanlager får förekomma. Denna typ av flöde brukar kallas enstycksflöde 
och varje detalj måste tillverkas i rätt ordning för att det inte ska uppstå problem.   

• Dragande system – Produktionen ska ställas om till ett dragande system vilket 
innebär att tillverkningen sker när kunden efterfrågar produkterna och inte baserat 
på försäljningsstatistik som annars kan vara vanligt. Exempel på ett dragande 
produktionssystem är Just In Time och detta kommer att förklaras mer i avsnitt 3.1. 

• Perfektion – Det ultimata tillståndet i Lean Produktion är en felfri produktion helt 
utan slöseri, men det är omöjligt att uppnå. Därför sker ständiga förbättringar hela 
tiden för att hålla nivån högt.  
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För att principerna i Lean Produktion ska kunna följas och värdet för kunden ska kunna 
öka används olika sätt för att utföra ständiga förbättringar. Detta betyder att fel som 
uppstår hela tiden följs upp och rättas till innan produkterna lämnar fabriken. Ett begrepp 
som används inom Lean Produktion för att utrycka förbättringsarbete är Kaizen, vilket 
även det ursprungligen kommer från Japan och Toyota. Kaizen påverkar hela företaget och 
om något ska förbättras är automatiskt alla berörda, chefer som vanliga arbetare.  

Ett väldigt vanligt begrepp inom Kaizen är femstegsförbättringarna (5S) och det innebär att 
ordning och reda skapas på ett systematiskt sätt. Fem S består av fem ord, som 
sammanfattar metoden och dessa är följande [5]: 

1. Sortera – Sortera alla nödvändiga verktyg som behövs för att utföra arbetet, övriga 
verktyg ska elimineras  

2. Systematisera – Systematisera allt som är nödvändigt för att arbetet ska kunna 
utföras i rätt tid 

3. Städa – Se till att arbetsplats och utrustning är välstädat 

4. Standardisera – Gör till en vana att städa och utföra arbetsmoment enligt samma 
mönster varje gång  

5. Se till – att procedurerna följs på arbetsplatsen.  

Fem S kan användas på hela arbetsplatsen både på kontoret och i produktionen, om 
punkterna följs och allt hålls rent och snyggt kan det leda till att maskiner och verktyg håller 
längre och färre problem i produktionen uppstår. 

För att hålla produktionen resurssnål och effektiv brukar man ofta arbeta efter Lean 
Produktions sju slöserier, detta härstammar även ursprungligen från Toyota och heter 
Muda, vilket är japanska för slöseri. Vid stiftandet av Lean Produktion uttrycket var det 
bara sju slöserier men dessa har under senare tid ökat till åtta stycken enligt nedan[4]: 

1. Överproduktion – Betyder att man producerar mer eller tidigare än vad 
produkterna behövs 

2. Väntan – Stillastående produktion, pga. problem med material med mera 

3. Transporter – Onödiga materialtransporter får inte förekomma utan allt material 
ska bara flyttas så mycket som verkligen är nödvändigt. 

4. Överarbetning – Betyder att mer arbete än vad kunden kräver görs 

5. Lager – Betyder att mer lagras än vad som är nödvändigt, kan vara till följd av 
överproduktion eller stopp i produktionen på något ställe 

6. Rörelser – Fler rörelser än vad som krävs för arbetarna att göra den specifika 
uppgiften får inte användas.  

7. Kassationer och Omarbete – Kassationer av produkter pga. fel i produktionen 
eller reparationer av produkter som inte tillför kunden något värde. 
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8. Kunskap – Att arbetarnas kunskaper inte används fullt ut. 

3.1 Just In Time 
Just In Time (JIT) har även det sitt ursprung från Toyota och de började använda det i sina 
bilindustrier under 1970 talet, detta hjälpte dem att skapa högkvalitativa, billiga produkter 
och minska på slöserierna i produktionen[6]. 

JIT principen går ut på att varje komponent i produktionen ska finnas på rätt plats med 
korrekt antal vid rätt tillfälle. Detta gör att komponenter alltid ska vara i aktiv produktion 
och på så vis aldrig behöva ligga på lager. I verkligheten är detta ytterst svårt att 
åstadkomma då det är svårt att få allt att klaffa så bra med leveranser och produktion, 
därför förekommer ofta mindre buffertlager [4]. För att JIT ska fungera krävs att arbetarna 
själva tar ansvar för att det finns material och att det beställs i tid från leverantörer. På så 
vis minskar slöseriet av material och lagren minskar [6].  

För att underlätta för arbetarna kan man använda sig av så kallade Kanban-kort. Detta 
härstammar också från Japan och kan ses som en form av beställningskort. När 
materialnivån vid arbetsplatsen börjar bli låg på hyllan skickas ett kort iväg till leverantören 
och nytt material produceras fram. När det nya materialet är färdigtillverkat och har leverats 
till hyllan ska de gamla produkterna precis ha tagit slut. Det gör att lagren hela tiden hålls 
små och överproduktion undviks [4]. 

JIT är precis som nämndes tidigare i rapporten en produktionsmetod av dragande typ. 
Detta betyder att inget tillverkas utan att kunden efterfrågar det. På så vis kommer 
tillverkningsorder om att en viss produkt behövs från ett steg längre fram i 
produktionskedjan [4]. Detta finns illustrerat i Figur 1 nedan. 

 
 

Detta kan jämföras med ett tryckande system där tillverkningsordrar baseras på 
försäljningsprognoser och flera ordrar kommer till de olika produktionsstegen samtidigt 
utan att veta om det egentligen går att sälja några produkter just nu. Detta leder ofta till att 
man får en stor andel råvaror och färdigt material bundet i lager vilket inte alls är bra enligt 
Lean-filosofin [4]. Finns illustrerat i Figur 2 nedan. 

Produktflöde 

Tillverkningsorder 
”Kanbanorder” 

Figur 1: Dragande produktionsflöde, den blåa fyrkanten symboliserar tillverkningsstation eller grupp 
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Vid användning av Just In Time och små buffertar av material så är det lättare att 
genomföra ständiga förbättringar, som Lean Produktion går ut på. Skulle något 
konstruktionsfel finnas på en komponent är det eventuellt bara ett fåtal komponenter, som 
behöver kasseras eller repareras då buffert lagren är små och genomförda förändringar i 
konstruktionen syns snabbt i produktionen.  

3.2  Lean Automation  
Eftersom Lean Produktion bygger på att produktionen ska vara mager och resurssnål 
brukar det ofta diskuteras om Automatisering kan räknas till Lean Produktion eller inte. En 
av huvudpunkterna i Lean Produktion är dessutom att produktionen ska vara helt flexibel 
och i princip kunna ställas om till en ny sorts produkter på ingen tid alls. Därför sätter Lean 
Produktion väldigt stora krav på hur man kan automatisera. Om man undersöker olika 
företags sätt att lösa det på kan man till exempel utgå från modellen Rick och Chris Harris 
presenterar i deras artikel [7], där de väljer att dela upp automatiseringsgraden i fem  olika 
steg. Genom att tänka efter dessa steg, som finns illustrerade i Figur 3, kan man få en 
överblick över hur mycket automation ett företag behöver för att det ska vara effektivt. Det 
är exempelvis bara ett fåtal företag som är och kan befinna sig i det övre steget där alla led i 
produktionen sker automatiskt. Det är däremot vanligare att man lägger sig på en nivå som 
är i mitten där man blandar automation och manuellt arbete för att lyckas hålla en hög 
standard av Lean Automation [7]. Som Rick och Cris Harris [7] också nämner i sin artikel 
”Lean is NOT manual, but the right type of automation is required”. Med detta menar de 
att all produktion absolute inte behöver vara manuell bara för att företaget arbetar enligt 
Lean Production principerna, den bör istället vara anpassad efter den automationsgrad som 
passar företaget bäst. 

Produktflöde 

Tillverkningsorder 

Figur 2: Tryckande produktionsflöde, den blåa fyrkanten symboliserar tillverkningsstation eller grupp 
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Figur 3: De olika automationsstegen, Bilden är hämtad från [7]. 

Resultat från artikel [8] visar att det finns fyra stycken nyckelområden man bör utveckla ett 
företag efter för att lättast anpassa produktionen till Lean Automation. Dessa fyra 
nyckelområden är följande.  

Enkelt att använda: Program och information till robotar och dylikt ska vara lätta för 
operatören att hantera och ändra, efterhand som förändringar i produktionen uppstår. 

Standardisering: Alla arbetsstationer eller robotceller bör vara designade efter samma 
mönster så operatören lätt känner igen sig och lättare förstår hur saker och ting samarbetar.  

Löpande Underhåll: Planer bör finnas på hur underhåll av maskiner skall fortgå för att 
skapa ett pålitligt och robust produktionssystem. 

Visualisering: Alla händelser i produktionen bör visualiseras med hjälp av skyltar, displayer 
eller lampor för att visa de anställda på företaget vad som händer och sker i produktionen 
just för tillfället. Detta kan annars vara lite svårt att avgöra när inte manuell produktion 
sker.  

Det svåraste nyckelområdet att anpassas sig efter är Enkelt att använda, då det ofta krävs 
specialkunskaper av operatören för att skriva nya robotprogram och anpassa produktionen 
vid till exempel produktbyte. Därför kan användandet av flexibla automationssystem vara 
att föredra. Flexibla system i denna mening har avancerad programvara som i viss mån 
klarar att programmera om sig själva antingen helt automatiskt eller med operatörens hjälp 
genom ett förenklat operatörsgränssnitt [9]. Detta gör att det blir lättare att införa ändringar 
i produktionen och automationsutrustningen kan användas till flera olika saker utan att 
stora omställningar behöver göras. På så vis delas även Pay-off kostnaden för utrustningen 
upp på flera olika produkter och investeringen i automationsutrustning blir inte lika låst till 
bara en produkt [10].  
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4 Simulering  
Ordet simulering härstammar från latin och betyder ungefär att imitera [11]. Simuleringar 
kan ses som ett sätt att imitera ett system för att få reda på mätvärden utan att man 
egentligen har tillgång till det verkliga systemet. Dessa simuleringar utförs ofta i datormiljö 
där virtuella versioner av verkliga system används för att exempelvis utföra tester och 
verifiera om dess funktion stämmer överens med vad som var tänkt. På så vis kan man 
provköra dyra och komplicerade system utan att först behöva konstruera ett verkligt 
system. Detta gör även att man tidigt kan upptäcka problem i konstruktionen och rätta till 
dem innan systemet tas i bruk [11]. 

Fördelen med att använda sig av simuleringsverktyg enligt Sett och Vollmann är följande 
[12]: 

• Kostnaderna blir ofta mindre än om ett riktigt system skulle byggas upp och 
användas. 

• Tiderna på hur lång tid ett experiment tar kan ofta minskas med hjälp av 
simuleringar. 

• Kontroll över experimentets förutsättningar, störande moment utifrån behöver inte 
påverka särskilt mycket  

• Går att utföra tester även om inte det verkliga systemet finns 

Men det finns även nackdelar och de är följande enligt Sett och Vollmann [12]: 

• Programvarorna är ofta väldigt dyra 

• Kan i vissa fall vara väldigt tidskrävande och på så vis ökas kostnaderna för att 
utföra simuleringsarbetet 

• Kräver ofta hög datorkapacitet för att fungera bra. 

• Kräver att användaren har expertkunskaper inom området 

Eftersom det är väldigt dyrt för företag att stänga ner produktionen och 
onlineprogrammera robotar när ändringar i produktionen ska göras, finns det mycket 
pengar att tjäna på att istället offlineprogrammera robotarna i förväg. Detta kan göras 
genom att man manuellt skriver koden i en texteditor och sedan tar ut punkterna som 
används med den verkliga roboten. Men det finns smartare sätt där man med hjälp av 
speciella programvaror kan simulera robotbanor och ta ut robotpunkter i en datorbaserad 
3D miljö av den verkliga cellen. Dessa programvaror brukar gå under namnet Computer 
Aided Robotics (CAR), och det finns ett antal olika tillverkare av sådana program. Exempel 
på programlösningar, som kan utföra avancerade simuleringar för bland annat bilindustrin 
är IGRIP från Delmia och Process Simulate från Technomatix. Dessa program klarar bland 
annat av att utföra simuleringar av robotar från flera tillverkare samtidigt [12]. Det finns 
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även tillverkarspecifika simuleringsprogram som endast lämpar sig för att simulera robotar 
från samma tillverkare Exempelvis ABB:s RobotStudio och Motomans MotoSim [11]. 

4.1 Technomatix Process Simulate och Process Designer 
Technomatix programvara ägs och utvecklas av Siemens Product Lifecycle Management 
(PLM) software. Technomatix eM-Workplace familjen innehåller en mängd olika program, 
Process Simulate och Process Designer är två av dem. Dessa arbetar mot en server där 
programmen öppnar och sparar sitt material ifrån, servern kallas em-Server och den gör det 
möjligt att dela projekt och resurser på ett standardiserat sätt. Översiktsbild av de 
Technomatix program som använts i projektet och hur de samarbetar finns i Figur 4. 

 
Process Simulate används för att utföra simuleringar i en 3D miljö på enstaka robot  

Programmen används för att utföra 3D simuleringar av enkla robotceller eller på en hel 
automatiserad produktionslina samtidigt. I Process Simulate kan man utföra en mängd 
olika saker, exempelvis[13]: 

• modellera upp egna 3D-modeller och lägga till kinematik 

•  kontrollera kollisioner i simuleringen för både statiska och dynamiska objekt 

• skapa operationer och operationssekvenser (SOP)  

Om man kopplar programmet till en RCS server, finns förklarat i avsnitt 4.2, så finns det 
även möjlighet att ladda in eller plocka ut robotprogram från robotarna som använts i 
simuleringen.  Detta är bara ett urval av programmets alla funktioner. Det går exempelvis 
om man använder sig av modulen LineSimulationStudy som finns inbyggd i Process 
Simulate att simulera en hel automationslina med givare och PLC- logik inkluderad. 
Möjligheter finns även att ladda in verkliga PLC program i programvaran och på så vis kan 

Figur 4: Använda Technomatix programvaror och hur de samarbetar 

 
Process 

Designer 

 
Process 
Simulate 

Line 
Sim. 
Study 

eM-server 



Simulering och cykeltidsberäkning av automatiserad produktionslina  
med hjälp av Process Simulate 

 

12 

man kontrollera, simulera och optimera en hel produktionslina innan den används i 
verkligheten. 

För att skapa projekten och importera modeller används Process Designer. Detta program 
gör det möjligt att skapa bibliotek med resurser och produkter som kan förekomma i olika 
projekt, dessa är sedan lätta att med hjälp av ”drag and drop” teknik flytta till ett nytt 
projekt. Process Designer kan bland annat användas för att [13]: 

• Skapa operationer  

• Generera produkter då en specifik operation är aktiv 

• Organisera upp modeller och produkter i bibliotek 

• Importera och exportera projekt och modeller av olika typ 

Användningsområdena är många för Technomatix programvaror, med rätt kunskaper och 
erfarenheter går det att skapa avancerade simuleringar av verkliga system redan innan de 
tagits i produktion. Detta göra att företagen slipper onödigt långa produktionsstopp vid 
införandet av nya produktionsprocesser. Detta för att programmering och optimering av 
linan redan kan utföras i 3D miljö i datorn. 

4.2 Realistic Robot Simulation (RRS) 
På grund av problem med otillräckliga protokoll för att simulera robotar påbörjades 1992 
ett projekt för att införa en standard som alla tillverkare kan använda sig av. Denna 
standard kallas Realistic Robot Simulation och inblandade i projektet var bland annat 
diverse biltillverkare, robottillverkare och tillverkare av CAR programvaror. Målet med 
projektet var att få fram ett interface som skulle göra det enkelt för simuleringsverktygen 
att kopplas samman mot tillverkarspecifika robotstyrsystem, se t.ex. [14, 15].  

Dessa robotstyrsystem fungerar ungefär som svarta lådor från robottillverkarna med 
information om hur den aktuella roboten ska bete sig. Dessa lådor med information kallas 
Robot Controller Simulation (RCS) moduler och fungerar som ett externt program som 
kommunicerar med simuleringsprogrammet via RRS standarden enligt Figur 5. 

 

 
Robot 

Simulering 

 
RRS 

standard 

 
RCS  

modul 

Figur 5: Kommunikation mellan Robot Simulering och RCS modul 
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På detta sätt behöver endast simuleringsverktygstillverkaren låta deras programvara 
kommunicera med RRS protokollet och slipper helt att hantera robottillverkarnas hemliga 
värden för att kontrollera roboten på ett korrekt sätt. Robottillverkaren behöver heller inte 
dela ut känslig info om hur deras styrsystem fungerar till obehöriga och på så vis kan 
simuleringen bli så noggrann som möjligt [14]. 

RRS protokollet klarar 57 olika anrop från simuleringsverktyget och standarden innefattar 
bland annat funktioner för att hantera [14]: 

• Transformation 

• Interpolation 

• Maskindata  

• Externa axlar 

• Synkronisering med transportband 

• Felmeddelanden  

Kraven på noggrannhet har bestämts för att vara säkra på att alla tillverkare håller samma 
standard i sina RCS moduler. Dessa krav är följande [14, 15]: 

• Positionsnoggrannhet bättre än ± 0,001 radianer på bestämda ledvärden 

• ±3 % på cykeltiden  

• Flera styrsystem från olika tillverkare   

• Konsekvent data mellan verklig och simulerad robotstyrning vid upp och 
nedladdning av maskindata. 

4.3 Filformat 
För att utföra simuleringar i CAR programvara underlättar det ofta om modeller av det 
som ska simuleras först ritas upp i ett 3D-CAD program och sedan importeras in i 
simuleringsprogrammet. Alla tillverkare av CAD program har sina egna filformat för att 
spara modellerna. Detta leder till problem när en modell ska öppnas i en annan 
programvara. Därför behövs oberoende filformat som alla tillverkare kan bygga in stöd för. 
Parasolid XT formatet är ett sådant.  

Parasolid är en kärna för 3D modellering som Unigraphics Solutions Inc. tagit fram. Denna 
kärna är väldigt kraftfull och kan användas för att modellera komplexa produkter. Många 
CAD program är utvecklade utifrån den kärnan exempelvis UG NX och SolidWorks. 
Parasolid kärnan har en så kallad boundary representation, vilket betyder att den bygger 
upp och representerar de geometriska modellerna utifrån dess kanter [16].  

För att flytta filformat mellan olika 3D program kan man använda sig av det Parasolid 
baserade XT formatet, vilket är öppet och fritt att användas av programvarutillverkarna 
[17]. Normalt sett när man importerar och exporterar filer i olika program finns risk för att 
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fel uppstår och att viss geometri går förlorad. Men enligt Siemens hemsida [17] ska 
Parasolid XT formatet var 100% pålitligt vilket betyder att det inte ska ske några förluster 
vid öppnande i olika program om exporteringen gått rätt till. Detta har de utfört flertalet 
tester på och det ska vara helt kompatibelt både framåt och bakåt om det kommer nya 
versioner av formatet.  

Process Simulate använder sig av ett annat mer komprimerat format för att importera 
modeller till simuleringen. Detta format kallas JT och det är framtaget av Siemens. 
Formatet är ganska vanligt inom bil och flygindustrin där det krävs mer komprimerade 
modeller för att det ska kunna hanteras på ett enkelt sätt. Till exempel en 
sammanställningsmodell av ett flygplan innehåller väldigt många små modeller och blir 
tungbearbetat om normala CAD filer används [18]. JT formatet går att anpassa lite efter 
användningsområde, det går att ställa in så att endast en liten och enkel modell fås där bara 
information om modellens ytor finns med. Eller kan en komplett modell innehållande både 
assembly och produktstruktur sparas. Den sista modellen blir då lite tyngre men ändå mer 
komprimerad än en normal CAD modell [18]. 

5 Fallstudie automatiserad produktionslina 
I följande avsnitt kommer de olika moment som ingått och problem som uppstått under 
arbetets gång tas upp tillsammans med funktionsbeskrivning av materialhanteringen i 
produktionslinan. 

5.1  Lista över produktionslinans innehåll 
Den automatiserade produktionslinan består av ett antal robotar, lägesställare och 
transportband.  Nedan följer en lista på de viktigaste delarna ur ett simuleringsperspektiv. 
Listan är uppdelad efter samma delar som linan består av, alltså en hanteringsdel som 
sköter hanteringen mellan de åtta identiska svetscellerna och de olika operatörsstationerna.  

Hanteringdelen: 

• Robotar: ABB IRB 6640   4st 

• Åkbanor: ABB IRBT 6604 22m med dubbla åkplatser 2st 

• Utmatningstransportband   1st  

• Gripdon  4st 

• Buffertställ  4st 

Svetscell: (x8) 

• Robotar: ABB IRB 2400 L  2st 

• Lägeställare: ABB IRBP 500 D 1st 

• Monteringsram till robotar och lägeställare 1st 
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• Fixturbalkar   2st 

• Svetspistoler   2st 

Operatörsstationer:  

• Robotar: ABB IRB 6620  1st 

• Monteringskran  1st 

• Lägesställare: ABB IRBP 750 B 1st 

• Lägesställare: ABB IRBP 2000 L 8st 

• Läckageteststationer  4st 

• Avkylningsställ  1st 

• Inmatningstransportband till balkar 2st 

• Piedestal till svetsrobot 1st 

• Kombinerat expanderings och svetsverktyg 1st 

5.2 Funktionsbeskrivning  
Produktionslinan består av fyra identiska hanteringsrobotar med tillhörande åkbanor för 
modellbeteckningar och annan fakta se avsnitt 5.1. Varje hanteringsrobot är utrustad med 
ett gripdon för att greppa produkterna. Dessa fyra robotar ska serva åtta identiska 
svetsceller med material och hämta eller lämna material i någon av de 13 
operatörsstationerna som produktionslinan innehåller. En översiktsbild över 
produktionslinan finns i Figur 6. Samtliga bilder i detta kapitel finns även i större format i 
Bilaga B. 

 
Figur 6: Översiktsbild av produktionslinan med flödespilar inritade 
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5.2.1 Operatörsstationer  
Operatörstationerna är 13 st till antalet Där läckagetestas produkten eller monteras nya 
detaljer dit, beroende på hur långt i flödet produkten har kommit. Delarna som monteras 
dit, passas in med hjälp av fixturer och punktsvetsas fast. I simuleringen illustreras detta 
med att en ny produkt, med de nya detaljerna på, generas på samma plats som den 
omonterade befann sig. När allt är klart kommer hanteringsroboten och hämtar den färdiga 
produkten och ställer dit en ny. Allt arbete i operatörsstationerna sker med hjälp av 
manuella arbetare och tiderna det tar är fasta i simuleringen. I verkligheten kommer dessa 
tider inte alltid vara exakt samma, men för att det ska gå att simulera har Löfqvist 
Engineering uppskattat att alla operatörsstationer ska ha 4 minuter var på sig att göra klart 
sin uppgift. Den första operatörsstationen är döpt till OP10 och den sista till OP130 de 
resterande har namn enligt översiktsbild i Figur 7 nedan.  

Det finns fyra läckagetester i produktionslinan och där testar operatörerna läcksäkerheten 
med ett speciellt verktyg. I simuleringen kommer roboten dit och lämnar produkten. 
Därefter sluts suganordningen och väntar 2 minuter innan den öppnas igen, det ska 
simulera att läckagetesten är klar och godkänd. När allt är klart kommer hanteringsroboten 
och plockar upp produkten och ersätter med en annan som ska testas.  

 
Figur 7: Översikt Operatörsstationer 

5.2.2 Svetsceller 
Produktionslinan består av åtta identiska svetsceller med två robotar och en lägesställare i 
varje. Varje svetscell är dedikerad att svetsa en typ av produkter förutom den sista SR9, där 
två olika produkttyper svetsas. Flödet i svetscellerna fungerar på samma sätt i alla åtta 
cellerna. Hanteringsroboten kommer och lämnar en produkt som skall svetsas på 
hanteringssidan av lägesställaren. Därefter om produkten som redan befinner sig inne hos 
robotarna är färdigsvetsad så roterar den nya produkten in. De två robotarna samarbetar 
tillsammans med lägesställaren och svetsar produkten på flera ställen samtidigt för att få så 
effektiv svetsning som möjligt. När de är klara och det finns en ny osvetsad produkt på 
hanteringssidan roterar lägesställaren 180 grader och produkten är redo att hämtas av 
hanteringsroboten. För att hålla reda på vilken produkt som är svetsad har en räknare 
konstruerats, mer om hur den är uppbyggd finns att läsa i avsnitt 5.7.2. Robotarna i 
svetscellerna rör sig inte utan har endast en inlagd väntetid som ska simulera den verkliga 
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tidsåtgången för svetsningarna. Dessa tider är uppmätta av Löfqvist Engineering själva och 
finns att överblicka i Bilaga C. För att få en bättre överblick över flödet i svetscellen se 
Figur 8 nedan. 

 
Figur 8: Översikt av svetscellens flöde 

5.2.3 Hantering 
Hanteringen mellan operatörstationerna och svetscellerna sköts av fyra robotar på åkbanor. 
Den första roboten är döpt till HR1 och den sista till HR4. Varje robot har även ett 
buffertställ som följer med roboten när den flyttas längs åkbanan.  

I simuleringen körs roboten till den aktuella operatörsstationen och därefter plockar 
roboten upp produkten som monterats eller testats klart och sätter den på en ledig plats i 
buffertstället. Den omonterade eller otestade produkten som fanns med i buffertstället 
sedan tidigare plockas då upp och ställs av i den nu lediga operatörsstationen. Därefter 
fortsätter roboten till exempel enligt det flöde som visas i Figur 9 nedan. Detta flöde visar 
hur HR2 arbetar, de övriga robotarna arbetar på liknande sätt. Nästa stopp längs åkbanan 
blir en av svetscellerna och där finns redan en färdigsvetsad produkt att hämta, roboten 
plockar upp och ställer ner den på buffertställets lediga plats. Därefter plockas den 
osvetsade produkten upp av roboten och ställs ner i svetscellens fixtur. Hanteringen sker 
på samma sätt längs hela produktionslinan förutom för den första roboten, som har några 
extra uppgifter förklarade mer i avsnitt 5.2.4.  
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Figur 9: Översikt av HR2 hanteringsflöde 

Hanteringsrobotarna måste kommunicera med varandra för att de inte ska krocka. I 
simuleringen har detta lösts genom att låta robotarna ha sina egna arbetsområden att vara 
på. Men på vissa ställen måste de ändå överskida varandras arbetsområden, se Figur 10, för 
att kunna låta flödet fortgå. Detta problem har lösts genom att den robot som är på väg att 
överskrida sitt arbetsområde kontrollerar om det är fritt för den andra roboten, är så fallet 
så fortsätter den att köra in i det gemensamma området. Skulle det vara tvärtom, så stannar 
den första roboten upp och väntar tills den andra roboten lämnat det gemensamma 
området. Detta gör att det aldrig kan vara mer än en robot åt gången i det gemensamma 
området.  

 
Figur 10: Översikt över hanteringsrobotarnas arbetsområden 

5.2.4 Inmatningsstation och svalställ 
Vid inmatningsstationen finns en svetsrobot, döpt till SR1 i simuleringen, en lägesställare, 
en monteringskran och två inmatningsbanor för balkar. En överblick av layout och flödet 
fås genom att titta på Figur 11 nedan.  
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Operatören som arbetar vid OP10 lastar på fyra stycken filtertuber i fixturen med hjälp av 
monteringskranen. Därefter monteras två stycken gavlar dit, monteringen av gavlarna och 
tuberna är satt till att ta 4 minuter. Efter att montering skett roterar lägesställaren 180 
grader om det är tomt i fixturen på andra sidan, annars väntar den med att rotera tills 
fixturen är tom. På andra sidan står SR1 som expanderar filtertuberna på den nyinkomna 
produkten med sitt expanderingsverktyg och sedan punktsvetsar fast dem mot gavlarna. 
Efter att roboten punktat klart kommer hanteringsrobot HR1 och hämtar en balk från 
inmatningsbanorna, plockar upp den och håller den över produkten med filtertuberna. 
Under tiden HR1 står och håller balken kommer SR1 och punktsvetsar dit balken med fyra 
stycken punkter. När SR1 är klar släpper HR1 och går och hämtar balk nummer två från 
det andra inmatningsbandet och håller denna på samma sätt medan SR1 svetsar. Därefter 
ställer sig HR1 i sitt buffertläge och väntar medan SR1 helsvetsar dit balkarna. När detta är 
klart kommer HR1 och plockar upp hela produkten för att placera den på en ledig plats i 
buffertstället och åka till svetscellen.  

 
Figur 11: Översikt av flöde i inmatningsstationen 

Svalstället består av tre platser och dit kommer produkterna för att svalna efter att de varit i 
SR2. Om det inte finns några lediga platser i svalstället plockar HR1 upp den produkt som 
stått där längst, om tiden den stått där överstiger 4 minuter annars väntar roboten tills tiden 
gått, och placerar den på sitt buffertställ. Därefter plockas den varma produkten upp från 
buffertstället och placeras på den lediga platsen i svalstället. I Figur 12 finns en bild på 
svalstället och där syns även hanteringsrobotarnas buffertställ bra. 
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Figur 12: Översiktsbild av hanteringsrobot 1 (HR1) och svalstället 

5.3 Importering och konvertering av 3D-modeller 
De 3D modeller som Löfqvist Engineering hade att tillgå på produktionslinan var 
modellerade i SolidWorks och eftersom det inte gick att exportera direkt till det filformat 
som UG NX använder exporterades alla filer till parasolid format. Parasolid formatet finns 
beskrivet i avsnitt 4.3. Parasolid formatet kunde därefter importeras in i NX, för att sedan 
sparas och exporteras vidare till JT format som Process Simulate stödjer. Ett antal av 
filerna var väldigt detaljerade och de kunde innehålla flera tusen objekt, varför det vid ett 
flertal tillfällen var väldigt tungbearbetat.  

För att importera 3D-modeller till simuleringsprogramvaran Process Simulate måste man 
använda sig av Process Designer, en liten beskrivning av de båda programvarorna finns i 
avsnitt 4.1. Process Designer har en funktion som gör det möjligt att importera in 3D 
modeller av JT format till projektets resursbibliotek, detta gör att de sedan är fritt fram att 
använda i simuleringen och Process Simulate. En lite utförligare beskrivning om JT 
formatet finns i avsnitt 4.3. 

Vid importering av filerna fås ett antal val där man kan dela upp sina resurser och 
produkter i olika kategorier. Den kategori som har passat bäst med den specifika modellen 
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har valts vid importeringen och de kategorier som använts i projektet går att se i Tabell 1 
[19]. Detta är ingen komplett lista på vad det finns för kategorier utan bara ett urplock. 

Tabell 1: Kategoriindelning, exempel 

Kategori Exempel på tillhörande modell 

Container Staket, Piedestaler 

Conveyor In och utmatningsbanor 

Device Läckageteststationer 

Gripper Gripdon till hanteringsrobotar, fixturer i vissa lägesställare 

Gun Svetspistolerna 

Lightsensor Givare till att detektera materialet 

Robot Hanteringsrobotarna, Svetsrobotarna och 
Monteringskranen 

Turn_Table Lägeställare 

5.4 Addering av kinematik 
För att kunna skapa modeller som utför rörelser i simuleringen krävs att kinematik adderas. 
Detta finns det bra verktyg för i Process Simulate där man väljer ut vilka solider som ska 
tillhöra vilka länkar och sedan lägger till leder mellan länkarna genom att klicka två gånger 
utefter den axel det är tänkt att modellen ska flytta sig efter eller rotera runt.   

Det finns två typer av leder att välja på: prismatiska och roterande. Prismatiska leder kan 
även kallas glidande och de förflyttar sig utmed den givna axeln se Figur 13. Exempel på var 
sådana leder har använts i denna simulering är i robotarnas åkbanor och gripdon. De 
roterande lederna fungerar precis som de låter, istället för att förflytta sig utmed axeln som 
de prismatiska, roterar de runt en bestämd axel se Figur 14 [20].  Roterande är den 
vanligaste typen av leder och det finns sex stycken av den typen i varje robot som använts i 
detta projekt, de finns även i de olika lägesställarna. 

 
Figur 13: Glidande led (prismatisk) 

 
Figur 14: Roterande led 
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5.5 Importering av robotprogram 
Process Simulate tillsammans med högskolans RCS server har inbyggt stöd för importering 
av Rapid program direkt till robotarna som ska simuleras. Det inbyggda stödet är dock bara 
för ABB S4 system. Eftersom Löfqvist Engineering redan programmerat och byggt ihop 
vissa delar av produktionslinan fanns det program att tillgå för alla svetsceller och även till 
vissa delar av hanteringen. Enda problemet var att eftersom dess robotar är nya, har de inte 
ABB S4 kontrollsystem utan de använder sig av det nyare ABB styrsystemet IRC5. IRC5 är 
en utveckling av S4 och har en mängd extra funktioner, som gör att programmering och 
styrning av till exempel flera robotar samtidigt blir enklare. Det nyare systemet klarar bland 
annat styra upp till 36 axlar samtidigt och det kan även hantera koordinerad jogging av flera 
robotar samtidigt [21]. 

Program skrivna för IRC5 ser inte ut på exakt samma sätt som S4 program och när det 
gjordes försök att ladda in dem i Process Simulate kom det upp en massa felmeddelanden. 
För att komma runt detta problem fick programmen skrivas om till vanliga S4 program, 
detta var ett ganska komplext jobb då huvudprogrammet bestod av ett antal olika 
programfiler som synkroniseras med jämna mellanrum. Det valdes att främst plocka ut alla 
punkter i ett nytt program och sedan importera S4 programmet. Allt fungerade som det var 
tänkt så därför laddades det in program till i första hand en av svetscellerna. Synkningarna 
som fanns i det ursprungliga programmet fixades genom att lägga allt som olika operationer 
och länka dem samman med Process Simulate SOP verktyg.  

Det gjordes även försök att översätta program till den första svetsroboten SR1 som 
expanderar och punktsvetsar ihop produkten. Detta gjordes enligt samma princip som 
programmen till svetscellerna dock så fungerade det inte att importera programmen till 
roboten. Det kom upp felmeddelanden och endast en punkt blev inladdad från 
programmet. Samma fel uppstod för hanteringsrobotarna, den gemensamma nämnaren för 
dessa robotar är att de är ganska nya modeller och de finns inte med i skolans version av 
RSC servern. Det kan vara därför det inte fungerade som det skulle eller att det uppstått 
något fel vid importerandet av robotarna i Process Designer. Planerna att kunna importera 
banor även till dessa robotar gavs upp och gjordes istället för hand som beskrivs i avsnitt 
5.6.  

5.6 Konstruktion av robotbanor 
När problem uppstod med att importera färdiga robotbanor från Löfqvist Engineerings 
robotprogram fick resterande banor för hantering och svetsning göras för hand. I Process 
Simulate finns ett antal olika typer av operationer att välja mellan när man vill skapa 
robotbanor. De operationer som använts i projektet och exempel på vad de använts till 
finns i  
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Tabell 2. Eftersom rörelserna för de fyra hanteringsrobotarna är ungefär likvärdiga har 
banorna som använts till HR1 kopierats till de resterande robotarna och eventuella 
skillnader har sedan korrigerats efter behov. Detta fick göras punkt för punkt då man i 
programmet inte kunde kopiera över en hel operation på något bra sätt i detta fall. Alla 
punkter har sedan fästs på respektive robot så att dessa följer med roboten då den flyttas 
längs åkbanan till de olika operatörsstationerna. På så vis kan samma banor användas för 
att hämta material vid flera olika operatörsstationer eller svetsceller. 

 

Tabell 2: Använda operationstyper 

Operationstyp Exempel på användning 

Compound operation Användes för att strukturera och organisera upp alla 
olika operationer 

Device operation Användes för att förflytta lägeställare och åkbanor 

Gripper operation Användes för att greppa produkten vid förflyttning 
av lägesställare och dylikt  

Non-sim operation Användes för att skapa väntetider  

Weldoperation Användes vid till de importerade svetsprogrammen 

Pick and Place operation Användes överallt där någon produkt skulle flyttas 
av roboten 

Continuous Robotic operation Användes vid expanderingsmomenten i början av 
flödet 

 

Compoundoperationer har använts till att gruppera ihop flera operationer och andra 
compound operations för att det ska vara lättare att se vilka operationer som hör ihop och 
för att underlätta vid sammansättning av sekvenser. De kan ses som en mapp där man 
lägger sina operationer i. 

Deviceoperationer används för att skapa rörelser i olika resurser som i verkligheten ofta är 
kopplade till robotarnas externaxlar. I detta fall har de främst använts till att få 
lägesställarna och åkbanorna att rotera och åka till rätt position. För att det ska vara möjligt 
att flytta till exempel en lägesställare mellan olika positioner måste man i förväg innan 
operationen görs ha definierat upp de positioner man vill att den ska flytta sig till. Detta 
görs genom en inbyggd positionseditor i Process Simulate där man ställer in det gradtal 
eller den sträcka som de olika lederna ska flyttas till, och sedan sparar de värdena med ett 
speciellt namn. 

Gripperoperationer används främst till att få objekt att sitta kvar på fixturer och dylikt när 
man tillexempel byter position på en lägesställare. 
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Non-simoperationer är en tom operation som används exempelvis för att få en sekvens att 
stanna upp och invänta att något speciellt villkor ska uppfyllas. Eller som i den här 
simuleringen där ofta fallet har varit att skapa simulerade väntetider. Dessa väntetider ska 
då symbolisera tiden det tar att montera på nya delar på produkten eller tiden det egentligen 
skulle ta för robotarna i svetscellen att svetsa klart produkten.  

Weldoperationer används oftast då man utför punktsvetsoperationer, men i detta fall har 
det använts för att roboten ska röra sig på samma punkter som svetsning skulle ha skett. 
Egentligen kunde likväl en Continuous Robotic operation ha använts men för att det lättare 
skulle gå att urskilja att det är svetsoperation valdes denna typ [19].  

Pick and Placeoperationer används för att flytta en produkt från en plats till en annan. 
Denna operation används ständigt av hanteringsroboten då den plockar i buffertstället och 
lämnar i svetscellerna eller operatörsstationerna För att skapa en pick and place operation 
väljs vilken plats som material ska hämtas upp på och sedan vilken plats det ska lämnas på, 
för att detta ska fungera krävs att ett gripdon är monterat på roboten. Vid 
upplockningstillfället kontrolleras om det förekommer kollision mellan produkten och 
verktyget om så är fallet följer materialet med roboten och placeras på den avsedda 
positionen [19]. 

Continuous Roboticoperationer är en operation som används för att flytta roboten mellan 
olika punkter utan att utföra någon specifik uppgift. Denna typ av operation kan användas 
för att simulera till exempel att en robot limmar, målar eller bågsvetsar något [19]. 

5.7 Signalhantering  
I Process Simulate kan man lägga in givare och signaler på samma sätt som man gör i 
verkligheten. Detta för att känna av när material har kommit till en specifik plats eller när 
roboten har kommit fram till sin bestämda position på åkbanan. Man kan sedan med hjälp 
av signalerna som kommer från givarna skapa övergångsvillkor för att få en sekvens av 
operationer att till exempel stanna upp och vänta på att material är på plats innan den kör 
vidare.  

Övergångsvillkoren skrivs med logikfunktioner på ett liknande sätt som programmering av 
PLC med Strukturerad Text görs. Hanteringen av signalerna och villkor sker sedan på 
samma sätt som en PLC fungerar i verkligheten där instruktionerna körs uppifrån och ner 
och upprepas med bestämd cykeltid. Det finns även möjlighet att ladda in färdiga PLC 
program direkt till Process Simulate för att testköra och simulera ihop med robotarna. 
Denna funktion har dock inte användts i detta projekt utan alla villkor har lagts in direkt i 
programmet. De typer av signaler som programmet hanterar och har använts i detta projekt 
finns uppradade i Tabell 3 
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Tabell 3: Signaltyper 

Signaltyp Användingsområde 

Key signal Är kopplade till operationer och ger en signalpuls när en 
operation är klar 

Resource Output signal  Används på liknande sätt som utsignaler på ett PLC, i detta 
fall används det till bland annat produktgenereringen  

Resource Input signal Används på liknande sätt som insignaler på ett PLC, i detta 
fall är det de olika givarna som använt sig av inputsignaler 

5.7.1 Givare 
För att få simuleringen i detta projekt att flyta på och fungera som det var tänkt har 
följande olika givare använts: 

• Photoelectric sensor 

• Joint-value sensor 

Photoelectricsensorn fungerar på liknande sätt som en fotocell gör i verkligheten, om en 
produkt kommer och bryter ljusridån så aktiveras givaren. Fast i Process Simulate kan man 
välja vilken typ av produkt som ska kunna bryta ridån och när det är valt är det endast den 
produkten som kan bryta ridån och inte någon av de andra. På så sätt blir det lättare att 
hålla reda på vilken produkt som är på vilken plats. Ridån kan endast brytas av 
produktmodeller, skulle en robot komma i vägen för ridån påverkas den inte. Dessa givare 
har använts på ett antal ställen i simuleringen exempelvis på robotarnas buffertställ, 
operatörsstationerna och svetscellerna för att kontrollera om det finns material på plats 
eller inte. För att dessa givare ska fungera krävs att man aktiverar dem genom en extra 
knapptryckning 

Joint-valuesensorn används för att se vilket läge en robot eller lägesställare befinner sig vid. 
De skapas genom att man väljer en bestämd position på liknande sätt som när man vill 
göra en deviceoperation, som beskrevs i avsnitt 5.6, eller att man väljer ett fast värde på en 
speciell led. Givaren blir då endast till om roboten eller lägesställaren befinner sig på en 
position som stämmer överens med den som angavs vid skapandet av givaren. I detta 
projekt har den givartypen använts på exempelvis svetscellens lägesställare för att 
kontrollera vilken sida som befinner sig ut mot hanteringen och vilken sida som är mot 
svetsrobotarna. Vid skapandet av dessa givare valdes att bara kontrollera om första leden 
hade värdet 180˚ eller inte, på så vis gick det att bestämma vilken rörelse som skulle utföras 
för att få lägesställaren i rätt läge. För att aktivera dessa givare krävs endast att man 
inkluderar dem i något villkor.  
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5.7.2 Logikblock 
För att kunna göra specialfunktioner i Process Simulate så som räknare och dylikt kan man 
använda sig av logikblock. Till dessa block kan man sedan ansluta in och utsignaler. 
Logikblocken kan designas på lite olika sätt efter vad det är tänkt att de ska utföra Det går 
att lägga till variabler och konstanter av olika typ, och det finns även inbyggda funktioner 
för att känna av stigande och fallande flank med mera [19]. Dessa logikblock har i projektet 
använts för att visa när en produkt är färdigsvetsad eller färdigtestade för läckage. För att 
visa detta har en räknare konstruerats som räknar upp när tiden för att svetsa en produkt 
gått klart och räknar ner när produkten blir bortplockad av hanteringsroboten. Räknarens 
värde används sedan för att sätta en variabel sann vid det tillfälle då det finns en 
färdigsvetsad produkt på plats och falsk då roboten plockat upp produkten. I Figur 15 visas 
logiken för räknaren som använts vid svetscellernas lägeställare för att veta om det är ok att 
rotera in en ny produkt eller inte.  

 
Figur 15: Logikblock 

Räknaren är uppbyggd med en konstant ConstSR som är satt till värdet ett. En parameter 
CurrentNumSR som innehåller det aktuella räknevärdet, en utgång och två ingångar, en för 
att räkna upp och en för ner. Som går att utläsa av figuren så har funktionen RE() använts 
ett antal gånger, den har till uppgift att känna av när en stigande flank kommer och läser då 
av värdet på den aktuella variabeln och uppdaterar CurrentNumSR parameterns värde.  

Funktionen är följande, räknaren har ett startvärde på ett och om CountUpSR ingången 
påverkas räknas värdet upp med ett för varje ny gång den blir till. När sedan 
CountDownSR ingången blir aktiv räknas värdet ner med ett. Utsignalen sätts till sann när 
värdet på CurrentNumSR är ett eller högre. Anledningen till att den kan räkna upp till mer 
än ett och inte bara till ett är för att det ska fungera i början när det inte finns produkter på 
linan. Normalt sett när produktionslinan är full med produkter kommer endast räknaren 
räkna upp mellan noll och ett. Kopplade till insignalen för att räkna upp finns keysignalen 
för den simulerade svetstiden och en signal för att initiera alla räknare till rätt värde när 
simuleringen startas första gången. För att räkna ner har keysignalen för att 
hanteringsroboten plockat upp den aktuella produkten använts. Till utgången är en signal 
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som talar om att den aktuella produkten är färdigsvetsad kopplad, den signalen används 
sedan som villkor för att hanteringsroboten ska få komma och plocka upp produkten. 

Liknande block har använts till läckagetesterna och avkylningsstället det enda som skiljer 
dem åt är att deras startvärden är noll.  

5.7.3 Produktgenerering 
När Process Simulate och Line Simulation Study används kan man låta programmet skapa 
och avlägsna produkter under tiden simuleringen körs. Detta för att det ska vara möjligt att 
se hur det faktiskt händer något med produkten på vägen och att ett riktigt flöde uppstår.  

Produktgenereringen kan göras på lite olika sätt men i detta projekt har ett signalbaserat 
sätt använts. Vilket betyder att det skapats en signal för att göra en ny produkt och sedan 
en för att ta bort densamma. För att göra partgenereringen har Process Designer och pert 
viewer använts. Där har en compoundoperation skapats innehållande tre non-
simoperationer. Non-simoperationerna är sammankopplade i en kedja och den första 
operationen motsvarar innan produkten har skapats. Den mellersta operationen är när 
produkten visas, till den har den aktuella parten kopplats. Den sista operationen används 
för att ta bort produkten. Utseendet på produkt genereringen i pert viewern kan ses i Figur 
16.  

 
Figur 16: Produktgenerering i Process Designers Pert Viewer 

För att få allt att fungera korrekt måste sedan övergångsvillkor mellan de olika stegen i 
partgeneringen läggas till i Process Simulate. Dessa villkor består av några in och utsignaler 
för att se till att produkten skapas och försvinner på rätt plats och tillfälle. Villkoren är 
skrivna enligt Tabell 4. 



Simulering och cykeltidsberäkning av automatiserad produktionslina  
med hjälp av Process Simulate 

 

28 

 

Tabell 4: Övergångsvillkor 

Utsignal Villkor 

Generate_out Generate_in AND NOT Generate_temp 

Generate_temp Generate_in 

Remove_out Remove_in AND NOT Remove_temp 

Remove_temp Remove_in 

   

Generate_out används som villkor för att kunna gå från första till andra steget i 
produktgenereringen vilket gör att produkten visas på skärmen. Generate_in ersätts av den 
signal som ska skapa en ny produkt. I simuleringen är detta keysignalen från operationen 
som simulerar monteringstiden för produkten. Generate_temp används för att få en 
funktion som bara är sann precis på positiv flank vilket gör att endast en produkt hinner 
skapas åt gången. Remove_out används som villkor mellan andra och tredje steget i 
genereringen och det leder till att produkten tas bort från simuleringen. Remove_in ersätts 
med den signal man vill radera den aktuella produkten. Remove_temp fungerar på samma 
sätt som Generate_temp fast den ser till att inte fler än en produkt raderas. För varje 
produkt som ingår i simuleringen har nya liknande villkor ställts upp tillsammans med en 
ny compoundoperation innehållande själva produktgenereringen. 

För att få igång produktgenereringen i simuleringen krävs att man aktiverar en av 
startsignalerna Start_PartGenerating eller Start_PartGenerating2 beroende på vilken del av 
produktionslinan som det ska generas produkter i. För att sedan kort efter att simuleringen 
startats tvinga en signalpuls på LogicBlock_Init, detta för att initiera alla simuleringens 
räknare till rätt värde.  
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5.8 Cykeltidsberäkning 
Cykeltiden har bestämts utifrån simuleringsmodellen där olika tester har genomförts för att 
få fram så bra resultat som möjligt. Tiderna har mätts upp med hjälp av den inbyggda 
klockan i Process Simulate. För att underlätta mätningarna har räknare använts som ökar 
sitt värde när produkten har passerat OP70 eller när produkten är klar. Genom att notera 
värdet på klockan när räknarna ökar med ett gick tiderna att bestämma. För att underlätta 
avläsandet ytterligare spelades allt in på film så att det sedan skulle vara möjligt att pausa 
filmen och läsa av klockans status exakt.  

För att få fram tiden det tar att tillverka en produkt har det gjorts mätningar i två steg. 
Detta för att det uppstod problem med programmet när hela produktionslinan skulle 
simuleras samtidigt. Första tiden har tagits vid OP70 där det har mätts upp vilken tid det 
tar att få fram en produkt dit från början av produktionslinan. Det har gjorts mätningar på 
tio produkter resultatet har sedan delats med tio för att få fram medelvärde av tiden. 
Resultatet av första mätningen har sedan använts för att mata in produkter med rätt 
hastighet från OP70 till resten av produktionslinan. Mätning nummer två har gjorts på 
produkternas utmatningsband och den tiden som gått att få fram där, har resulterat i den 
totala tiden det tar att tillverka en produkt. Även denna mätning har gjorts på tio produkter 
för att sedan beräkna medelvärde utifrån detta. 

Dessa tider har mätts på en produktionslina full av produkter så hanteringsrobotarnas 
buffertställ har då fungerat så som det är tänkt att det ska fungera. Så fort en produkt 
hämtas från en svetscell eller en operatörsstation skall den ställas ner på buffertstället och 
en ny obearbetad produkt ska plockas från den andra platsen på buffertstället och ställas 
ner i svetscellen eller operatörstationen.  

För att spara tid finns det två lägen att köra simuleringen i, ett som tar hänsyn till korrekta 
svetstider och monteringstider, som finns i Bilaga C, och ett med snabbare tider för att det 
ska gå snabbt att fylla upp produktionslinan med produkter. För att aktivera de korrekta 
tiderna krävs att signalen Realtime_measure sätts aktiv. Vid mätning av cykeltiderna har 
Realtime_measure signalen aktiverats när hela produktionslinan var full med produkter och 
sedan varit aktiv under hela mätningsproceduren. 
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6 Resultat 
Resultaten av detta examensarbete utgörs av själva simuleringen och de tider som har tagits 
fram med hjälp av denna. Det har gjorts försök att plocka fram tider på två olika sätt för att 
se hur stor skillnad det skulle bli. Dessa är pressenterande i avsnitt 6.1 & 6.2. Stora delar av 
resultatet pressenteras tillsammans med fallstudien men här nedan följer en 
sammanfattning av det viktigaste. 

Tiderna för hur lång tid det ska ta i varje operatörsstation har varit förutbestämda precis 
som tidsåtgången för svetsning i de åtta olika svetscellerna. Alla robotar i simuleringen har 
körts med Process Simulate inbyggda standard modul vilket gör att helt exakta tider inte går 
att få av robotrörelserna. Detta för att rätt moduler inte fanns för de specifika robotarna i 
skolans RCS-server och för att programvaruproblem uppstod då en annan modul testades.  

För att få in alla 3D modeller av produktionslinan i programmet har filformatet parasolid 
använts och konverterats via NX till JT format och sedan importerats till Process Simulate 

Vid konstrueringen av robotbanorna har nästan identiska rörelser använts för alla fyra 
hanteringsrobotarna. Dessa har gjorts för HR1 och sedan kopierats över punkt för punkt 
till de tre andra hanteringsrobotarna. Endast mindre justeringar har skett för att få allt att 
stämma överens. Alla punkter är sedan fästa mot respektive robot för att de ska följa med 
när roboten förflyttas längs åkbanan och för att det ska gå att använda samma bana på flera 
operatörsstationer eller svetsceller. 

För att lösa problemet med vilken produkt som är svetsad eller inte har räknare uppbyggda 
med logikblock använts. Dessa ger ifrån sig en sann signal när en produkt är färdigsvetsad 
och en falsk signal när hanteringsroboten har varit och hämtat upp den färdiga produkten 
och ersatt med en osvetsad produkt. Nästan samma typ av räknare har även använts för att 
avgöra om en produkt är färdig i läckagetesten eller inte. 

Produktflödet i simuleringen har skapats genom att produkter genererats på signalbaserat 
sätt. Till dessa signaler har operationer och andra signaler kopplats. Produktgenereringen 
består av en SOP med tre stycken sammanlänkade operationer varav den mellersta är 
länkad till produkten. Operationerna är sedan åtskilda med överföringsvillkor som 
bestämmer om produkten ska visas eller raderas. 
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6.1 Tidsresultat mätning med Linearspeed 
Det finns två olika typer att hastigheter att välja när standard styrmodulen till robotarna i 
Process Simulate används. I detta avsnittet presenteras resultatet av mätningar när 
robotarna är inställda på att köra med linearspeed 1000 mm/s då ingen produkthantering 
sker och 500 mm/s vid produkthantering. Tiderna har mätts efter principen som 
presenteras i avsnitt 5.8 och produktflödet följer det som är uppritat i Figur 6.  Som 
nämndes tidigare så har mätning på 10 produkter gjorts resultatet av de mätningarna går att 
utläsa ur Figur 17. 

  

 
 Figur 17: Diagram över tidsmätning med Linearspeed 

 
Eftersom mätningen gjorts i två delar så är medelvärdet av tiden som presenteras för första 
delen det värde som sedan används för att kunna mata in produkter med rätt hastighet vid 
mätningen på del två. Medelvärdet av andra delen motsvarar den tid det tar att tillverka en 
produkt i simuleringen. Medelvärdets för del två är 599 s vilket översatt till minuter blir 9 
min och 59 s. Detta betyder att det var tionde minut cirka kommer ut en ny färdig produkt 
på utmatningsbandet av produktionslinan, Robotarnas rörelser under mätningarnas gång 
uppfattades som ganska sega vilket kan bero på avsaknaden av RCS servern eller pågrund 
av för dålig prestanda på datorn. 
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6.2 Tidsresultat mätning med korrigerat produktflöde  
Vid första tidsmätningen svetsades en produkt i varje cell enligt produktflödet som finns 
uppritat i Figur 6. Detta gör att det uppstår mycket väntetider för hanteringsrobotarna vid 
de svetsningar som är tidskrävande. De svetsar som tar längst tid att utföra är OP20 och 
OP70 därför har ett försök gjorts att dela upp dessa produkter över två svetsceller för att 
sedan låta några mindre tidskrävande produkter svetsas på samma ställe. Detta för att se 
om resultatet kan förbättras och ge färre flaskhalsar i produktionen. För att flödet i de 
svetsceller där två produkter svetsas ska fungera, har logik skrivits så att svetscellen svetsar 
varannan produkttyp. Det nya produktflödet går att studera i Figur 18. Figuren finns även i 
en större version i Bilaga B. 

 
Figur 18: Översikt korrigerat produktflöde 

 

Tidsmätningarna har gjorts enligt principen som står förklarat i avsnitt 5.8. Robotarna har 
körts med Linearspeed 500 mm/s vid produkthantering och 1000 mm/s vid körning utan 
produkt. Som nämndes tidigare har mätning på 10 produkter gjorts resultatet av de 
mätningarna går att utläsa ur Figur 19. 
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Figur 19: Diagram över tidsmätning 2, korrigerat produktionsflöde 

 
Tidsvariationerna mellan de tio produkterna går att se i diagrammet skillnaden är dock inte 
så stor det är endast ett fåtal tider som avviker lite mer än de andra. Även här har 
medelvärdet för första delen använts som inmatningstid för produkterna då mätningarna 
på andra delen utfördes. Medlevärdet för del två motsvarar tillverkningstiden för en 
produkt och i detta fall var den 391s. Vilket blir detsamma som 6 min och 31 s, så det 
kommer ut en färdig produkt på utmatningsbandet cirka var 6,5 minut. Även vid dessa 
mätningar uppfattades robotarnas rörelser som sega, vilket säkerligen kan ha med datorns 
prestanda eller avsaknad av RCS servern att göra även i detta fall då samma hastigheter 
använts i båda mätningarna.  
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7 Diskussion och Slutsatser 
Cykeltider har mätts upp på två olika flödeslayouter i detta arbete, anledningen var att se 
om resultaten går att få bättre genom att anpassa produktflödet. Vid tidsmätningen 
uppfattades simuleringen röra sig väldigt långsamt och förmodligen hade bättre tider gått 
att få fram om rätt RCS modul kunnat användas och om en bättre dator hade funnits att 
tillgå. En stor del av segheten som uppstod beror troligtvis på att grafiken inte hann 
framställas i den takt det egentigen behövdes. Då modellen är ganska stor och har många 
rörliga delar är det mycket beräkningar som behöver göras för att få allt att flyta på bra. 
Resultatet av mätningarna med robotarna inställda på linearspeed blev 9 min och 59s, det 
matas alltså ut en ny produkt ca var tionde minut. Detta är inte tillräckligt snabbt för att 
komma upp i 100000 produkter om året. Därför gjordes ett försök med att dela upp 
tiderna bättre över svetscellerna. Det nya resultatet blev då 6 min och 31s vilket är avsevärt 
mycket bättre och väntetiderna för hanteringsrobotarna minskades rejält. Dock så räcker 
inte detta resultat heller för att nå upp till 100000 produkter om året men eftersom det inte 
går att garantera att robotarnas rörelser utan RCS servern påslagen är korrekta så går det 
inte säga om den tiden som beräknats stämmer. Tillverkningstiden på 6 min och 31 s går 
eventuellt minska om uppdelningen av svetstiderna finjusteras och anpassas mer. Tidigare 
tester i Robotsimuleringskursen visar att skillnaden inte är jättestor om man väljer att köra 
med eller utan RCS servern och eftersom det inte var möjligt att få igång den under detta 
projekt har valet gjorts att inte använda den. Men det finns inga procentsatser som säger 
exakt hur stor skillnaden är på att använda den eller inte så därför går det inte med exakthet 
säga hur mycket bättre resultatet skulle var med RCS aktiverad. Vid testerna i 
Robotsimuleringskursen var modellen som simulerades bestående av endast en robot och 
inget annat som rörde sig så då uppstod heller inga problem med att datorn inte hann med 
att utföra alla beräkningar i tid. Därför kan det vara så att resultaten från mätningarna som 
gjorts i detta arbete avviker mer än de från tidigare tester.  Slutsatsen som går att dra utifrån 
detta är att tiderna som fås fram av denna simulering förmodligen inte helt kommer 
stämma överens med de tider man kan få ut i verkligheten både pågrund av att datorn inte 
hanterar grafiken tillräckligt snabbt och avsaknaden av de rätta RCS-modulerna. Ytterligare 
en slutsats som går att dra utifrån detta är att det korrigerade produktflödet som använts i 
mätning två är det som fungerar bäst om målet på 100000 produkter om året ska vara 
möjligt att nå.  

Hanteringen av materialet längs produktionslinan har skett på liknande sätt hela vägen och 
hanteringen mot buffertstället har skett enligt det sätt som verkat bäst för stunden. Detta är 
alltså inte helt optimalt, och om en undersökning skulle göras på det, skulle det med stor 
sannolikhet visa sig att det går att förbättra flödet och på så vis minska totaltiden det tar att 
framställa en produkt. Även robotbanorna för att hämta och lämna material går att spara 
mycket tid på om dessa skulle optimeras fullt ut. I simuleringen förekommer även en del 
väntetider för hanteringsrobotarna, där de väntar på att produkter ska bli klara så att de kan 
åka vidare i sin förutbestämda cykel. Om de istället hade åkt vidare till en annan produkt 
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som varit färdig att plockas upp, hade nog tiderna kunnat minskas lite till. Anledningen till 
att detta inte gjorts hittills är att det var smidigast att låta hanteringsroboten arbeta enligt en 
förutbestämd cykel för att ha bra kontroll över vart materialet ska ta vägen näst. För att det 
ska fungera med att roboten hämtar material i den ordningen det blir klart bör nog 
svetsningen av produkterna även vara flexibel så inte bara en produkt plockas upp och sen 
visar det sig att svetsstationen den ska till redan är upptagen. Då uppstår det onödiga 
väntetider i alla fall. Med flexibel svetsning menas att när en produkt är färdigmonterad ska 
den kunna svetsas i första bästa lediga cell av de åtta tillgängliga, detta göra att alla celler 
kan utföra alla svetsningar. Detta skulle kunna leda till mindre väntetider för robotarna och 
ökad produktivitet för hela produktionslinan. Men för att få det hela att fungera måste även 
någon forma av kö och prioriteringssystem inkluderas. Av detta går att dra slutsatsen att 
tiderna skulle kunna förbättras ytterligare om optimering gjordes av flöde, robotbanor och 
väntetider.  

Filformaten som använts för att föra över 3D modellerna från SolidWorks via NX till 
Process Simulate är parasolidformatet som lämpar sig ganska bra för ändamålet. Hade det 
gått att göra överföringen mellan SolidWorks och NX på ett annat sätt så hade det varit 
enklare att göra mindre förändringar i modellerna och eventuellt hade vissa delar kunnat 
sammanfogas för att slippa det gigantiska antalet kroppar i varje fil. Överföringen till 
Process Simulate gjordes sedan med JT format och det fungerade väldigt bra. Slutsatsen 
som går att dra ur detta är att det är väldigt svårt att föra över 3D modeller mellan program 
från olika tillverkare av CAD programvara, parasolid formatet har fungerat bra men all 
information följer inte med detta format så förändringar är svåra att genomföra.  

Produktgenereringen i simuleringen har skett enligt ett signalbaserat sätt med fristående 
compoundoperations för varje produkt. Detta hade gått att lösa på andra sätt för att få en 
mer direkt generering av produkterna. En direkt generering hade lett till att mindre signaler 
hade behövts men det hade troligtvis också lett till svårhet att hålla reda på vilka produkter 
som skulle vara aktiva vid vilka operationer. Slutsatsen utifrån detta blir att det 
signalbaserade sättet att skapa produkter på lämpar sig bra när flödet i simuleringen varierar 
beroende på vilket villkor som är sant för stunden. Medan det andra sättet mer lämpar sig 
när man i simuleringen använder sig av en stor SOP där allt alltid följer samma ordning i 
trädet.  
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8 Rekommendation till framtida arbete 
För att göra en mer korrekt beräkning av cykeltiden skulle montörernas arbetssätt och 
precision tidsmässigt kunna analyseras och tas med i simuleringen samtidigt som 
robotarnas rörelser och förflyttningar körs med en korrekt fungerande RCS server.   

En annan sak som skulle vara intressant att titta närmare på är hur mycket bättre resultat 
det går att få fram om alla robotbanor och flödet längs produktionslinan optimeras, 
exempelvis genom att fördela svetstiderna ytterligare. Detta för att få bort så mycket som 
möjligt av väntetiderna som uppstår för hanteringsrobotarna längs vägen. En sak som hade 
varit intressant att undersöka vid optimering av flödet, vore att se hur fler buffertplatser, 
utöver de fasta på hanteringsrobotarna, placerade längs med produktionslinan hade 
påverkat störningskänslighet och produktionstiderna.  

Det finns även möjlighet att titta närmare på hur en helt flexibel svetslösning skulle påverka 
resultatet. Med en helt flexibel svetslösning menas att så fort en produkt har blivit 
färdigmonterad och är redo för svetsning plockas den upp och körs till närmsta lediga 
svetscell oberoende av vilken typ av svets som ska göras.  Detta skulle betyda att alla åtta 
svetscellerna kan utföra alla svetsningar som görs längs hela linan. På så vis kanske en del 
av väntetiderna för hanteringsrobotarna kan minskas. 
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automationslina som ska tillverka lastbilsljuddämpare. Projektet är uppdelat i flera steg och 
vid det slutgiltiga steget ska linan klara av en tillverkningstakt på ca 100000 ljuddämpare om 
året. Linan ska då bestå av åtta identiska svetsceller och ett antal hanteringsrobotar som ska 
sköta hanteringen mellan svetscellerna Den sammanlagda längden på linan uppgår till ca 
60m.  

Problembeskrivning 
Löfqvist Engineering har inte gjort någon simulering av automationslinan på grund av 
tidsbrist och avsaknad av program. De vill nu ha en simulering gjord där den exakta 
cykeltiden för tillverkning av en ljuddämpare på linan kan plockas ut, detta för att verifiera 
deras tidigare uppskattade cykeltider och se hur bra dessa stämmer överens. 
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Mål 
Arbetets mål är att få igång en komplett fungerande simulering av robotlinan i Process 
Simulate. Utifrån simuleringen ska sedan cykeltiden per produkt bestämmas med hjälp av 
medelvärdesberäkning på ett bestämt antal cykler.  

Avgränsningar 
Simuleringen kommer endast innefatta robotarna som hanterar materialet. Det kommer 
alltså inte göras någon exakt simulering av svetscellerna som finns med i linan. Dock så 
kommer svetsningens sammanlagda tider tas med i cykeltidsberäkningen. De åtta 
svetscellerna kommer vara dedikerade till att göra specifika svetsar så det kommer inte 
göras någon simulering där produkten kan gå till vilken ledig cell som helst utan allt 
kommer ske i förbestämd ordning.  

Tillvägagångssätt 
Under projektets gång skall följande punkter genomföras: 
 

• Litteraturstudie kring Simulering och Lean-produktion 
• Konvertering och tilläggsmodellering av 3D-CAD modeller 
• Importering och modellering av cell i Process Simulate 
• Importera robotprogram för svets cellerna och göra robotbanor för 

hanteringsrobotarna  
• Skapa logikblock för att styra simuleringen 
• Mät cykeltider och spela in film 
• Rapportskrivning och redovisning 

Resursplan 
Resurser som behövs för projektet: 

• Arbetsplats på PTC  
• Bärbar dator 
• Mjukvaran Process Simulate för simulering och NX för modellering och 

konvertering av 3D-modeller. 
• 3D-modeller av produktionslinan. 

 
Arbetsplatsen för projektet kommer vara på Löfqvist Engineering i Örebro men också på 
HV på Produkttekniskt Centrum i Trollhättan. HV står för utlåning av dator och 
mjukvara, medans Löfqvist Engineering tillhandahåller 3D-modeller av produktionslinan.   

Tidplan 

 
Kontakter med examinator och handledare vid Högskolan Väst 
Kontakt med handledaren kommer ske löpande under hela projekts gång ca 1 gång i 
veckan antingen via e-post eller med planerade möten. 

Godkännes av (underskrift) 
Examinator 
 

Handledare vid företag 
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B. Layout och flödesbilder 

 
Figur B: 1: Översiktsbild av produktionslinan och dess produktflöde 
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Figur B: 2: Översikt över operatörstationerna 
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Figur B: 3: Översikt av svetscellernas flöde 
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Figur B: 4: Översikt Hanteringsrobot 2 flöde 
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Figur B: 5: Översikt av hanteringsrobotarnas arbetsområden 
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Figur B: 6: Översikt av inmatningsstationens flöde 
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Figur B: 7: Översikt av hanteringsrobot 1 och svalställ 
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Figur B: 8: Översiktsbild korrigerat produktflöde
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C. Svets och Monteringstider 
Tiderna som finns uppradade i Tabell C1 har matats in i simuleringen för att göra 
beräkningen av cykeltiden mer exakt. 

 

Tabell C1: Svets och Monteringstider 

Monteringstid vid samtliga OP-stationer 240s 

Svaltid  240s 

Expandering och punktsvets OP10 200s 

Svetsning OP10 90s  

Svetsning OP20 540s 

Svetsning OP40 210s 

Svetsning OP50 150s 

Svetsning OP60 230s 

Svetsning OP70 412s 

Svetsning OP75 100s 

Svetsning OP100 100s 

Svetsning OP110 220s 

Svetsning OP120 160s 

Läckagetest OP30 120s 

Läckagetest OP45 120s 

Läckagetest OP80 120s 

Läckagetest OP130 120s 
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