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Konceptframtagning av robotcell för byggblock 

Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att göra ett koncept av en robotcell som kunden skulle presentera 

för den Europeiska koncernen. Med konceptet som grund skulle koncernen ta ett beslut 

om de ville investera i en robotcell för att kunna utöka sin produktflora. Ett krav för att 

tillverka robotcellen var att göra den så flexibel som möjligt eftersom kunden ville 

producera olika varianter av samma produkt. En simulering i robotstudio blev en grund för 

en film som visade hur materialet tillverkades i robotcellen och även vilka materialprocesser 

som ingick vid förädlingen av materialet. 

Varje koncept började med en ritning i sketch för få en enkel överblick av hur layouten 

kunde se ut. Därefter bestämdes det om layouten var realistisk och om det skulle bli någon 

3D modell av layouten. Under arbetets gång gjordes det ett antal layouter eftersom att 

nästan varje layout hade brister i flödet eller tillverkningsprocessen. Det svåra var att se var 

varje layouts brister skulle uppstå så därför fick olika koncept testas för att nå en bra 

lösning. 

Arbetet resulterade i ett koncept med tre robotar. I layouten finns det en hängande robot 

på ett stativ, en så kallad transportbands robot som sköter depalleteringen och palleteringen 

av materialet. Det finns även två golvstående robotar som sköter monteringen av materialet 

då de monterar varsin komponent.  
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Concept development of a robotic cell for building 
blocks 

Summary 

The purpose with this work was to make a layout for a robotic cell that the customer would 

present for the European group. With the concept as a basis, the group would make a 

decision if they wanted to invest in a robot cell to expand their product range. A 

requirement for manufacturing the robot cell was to make it as flexible as possible because 

the client wanted to produce different variants of the same product. The simulation in 

Robotstudio was made into a film that showed how the material was manufactured in the 

robot cell and also the material process that were included in the processing of the material. 

Each layout began with a drawing of the sketch to get a simple overview of how the layout 

could look like. Subsequently it was decided on the layout was realistic and if there would 

be no 3D model of the layout. The process required a number of layouts because we 

realized that almost every layout had shortcomings in the flow or production processes. It 

was hard to see where each layout had its failures and where they would occur so therefore 

we had to try us out for a good solution. 

This work resulted in a concept with three robots. In the layout, there is an imminent 
missile on a tripod, called a convayor robot that takes care of palletizing and depalletizing 
of the material. There were also two robots that ran the assembly of the material on which 
they mounted opposite component. 
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Förord 

I vår utbildning Produktionsteknik med Automation 120 hp ingår det ett examensarbete på 

15 hp som består av denna rapport. Rapporten är grundad på ett uppdrag som Graniten 

Engineering i Uddevalla fick under hösten 2011. Uppdraget som rapporten är gjord på 

utgick från att ett säljande förslag skulle tas fram. Det säljande förslaget skulle innehålla allt 

från flödesschema till färdig skiss i 3D programmet ProEngineer. Jag vill tacka Graniten 

Engineering till chansen att få göra mitt examensarbete hos dem. 
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 Nomeklatur 

 

 CAD – Computer Aided Design  

 Hot Melt - Hot Melt är ett vanligt smältlim som kan användas ihop med PUR för 

att få de egenskaper man vill uppnå  

 Layout - Ett flödesschema över hur maskinerna skall vara uppställda och hur 

materialet skall flöda genom dessa maskiner 

 ProE - Förkortning av Pro Engineer 

 PUR - polyuretan är en plast som förekommer som t.ex. lim 
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1 Inledning 

Graniten Engineering är ett företag som tillverkar specialmaskiner till kunder som vill 

expandera sin verksamhet eller införa en ny produkt på marknaden. Eftersom de 

tillverkar specialmaskiner får de anpassa sig till marknadens krav. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Graniten Engineering har funnits sedan 2002 och utvecklar robotceller och smarta 

maskinlösningar från ide till färdig maskin. Graniten har cirka 40 anställda och 10 

konsulter och omsätter ungefär 50 miljoner kronor per år. Några av deras kunder är 

Tetra Pack, Astra Zeneca, Välinge Innovation Sweden och Saint Jude Medical.  

Graniten utvecklar nya maskinkonstruktioner som inte existerar på marknaden, detta 

innebär mycket arbete då de måste hitta en effektiv lösning som uppfyller till kundens 

krav och önskningar. Maskinen skall vara anpassad för att möta varje enskild kunds 

behov då en maskin ofta bara förekommer i ett exemplar. Genom att tillverka 

specialmaskiner krävs ett ständigt nytänkande och intresse för problemlösningar.  

Graniten Engineering har sitt huvudkontor i Uddevalla men har även tre dotterkontor 

som ligger i Falköping, Linköping och Hjärup. Dessa kontor är placerade där 

eftersom Graniten Engineerings största kunde också är lokaliserade på dessa orter. 

Deras dotterkontor finns även på dessa orter för att deras samarbetspartners företag 

är placerade där.  

1.2 Kundbeskrivning 

Granitens nuvarande kund är en stor koncern med fabriker i hela Europa. Kunden 

har nu insett möjligheterna med ett robotiserat monteringssystem för att få en högre 

produktionskapacitet. Anledningen till att de vill börja tillverka sina produkter med 

hjälp av robotar är för att de vill ha större variation i sin produktflora. En av 

anledningarna till att man valt att tillverka med hjälp av en robotcell är för att en 

robotcell kan göra olika varianter av den nya produkten mycket snabbare än om man 

tillverkade dem för hand. Med tillverkning med robotar ökar även precisionen i 

tillverkningen. Man hade kunnat lösa tillverkningen av produkten med en maskin men 

då hade flexibiliteten sjunkit i jämförelse med en robotcell. Syftet med en robotcell är 

att få ut så hög flexibilitet som möjligt med hög kapacitet. Tanken med utvecklingen 

av robotcellen är att göra en testcell för att sedan serietillverka anläggningen till flera 

länder. 
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1.3 Bakgrund 

Graniten Engineering har tidigare jobbat med den nuvarande kunden och tillverkat en 

robotcell till deras anläggning i Norge där de sågar material. Nu vill kunden att de 

under hösten 2011 lägger fram ett koncept på hur deras nästa robotcell kan se ut och 

även ett budgetförslag för cellen. Robotcellen skall presenteras för den Europeiska 

ledningen i Turkiet. Med den nya robotcellen kommer de att tillverka en helt ny 

produkt som inte funnits tidigare på marknaden. Den nya produkten som robotcellen 

skall tillverka har ett minimum på tre komponenter men kan även bestå av fyra 

komponenter. Den färdiga produkten kommer att ha formen av ett fyrkantigt 

sandwich block, se fig. 1.1. Produkt A och Produkt C består av samma material men 

kan variera i tjocklek för att uppfylla dem kraven som produkten avser. Produkt B kan 

antingen bestå av ett enda material eller vara hopsatt utav två olika material. Mellan 

material A och B1 och B2 och C är det lim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Figuren visar sammansättningen av ett block 

På grund av att den nya produkten inte existerar och att material B kan bestå av flera 

olika material finns ingen data att hämta för att få information om hur man skall 

tillverka produkten på ett lätt och effektivt sätt. Därför måste tester göras för att se till 

att den färdiga komponenten klarar av de hållfasthets och säkerhetskrav som behövs 

för att kunden skall kunna sälja en säker produkt som inte utsätter någon för fara när 

den väl är i bruk. 

1.4 Problembeskrivning  

Problemet med utvecklingen av robotcellen är att det inte existerar någon liknande 

lösning på marknaden för depalletering, montering och palletering av materialet som 

skulle kunna gå att vidare utveckla. Därför måste lösningarna skapas av tester och 

brainstorming så att inga detaljer utlämnas som kan påverka tillverkningen av 

produkten. Arbetet med att hitta en lösning för hur produkten skall tillverkas krävde 

A 

B1 
B2 

 C 
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mycket arbete då flödet ofta ändrades på flera ställen om man ändrade på bara ett 

ställe. 

1.5 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att komma fram till en 3D layout av en robotcell och 

visa hur detaljerna tillverkas med en kort cykeltid. Genom att tillverka med hjälp av en 

robotcell blir kunden starkare på marknaden och konkurrenskraftigare med en ny 

produkt. Syftet är att göra den nya produkten lättillverkad med hjälp av 

robotteknologi. I dagsläget tillverkas en enkel variant av produkten antingen för hand 

eller med mekaniska maskiner med låg flexibilitet och dålig kvalitet.  

Målet med examensarbetet är att göra en 3D modell i Pro Engineer som sedan går att 

göra om till en simulerings modell som kan presenteras för hela koncernen som ett 

nytt investeringsförslag. Simuleringen skall innehålla enkla modeller utav den 

utrustning som skall ingå i robotcellen och visa hur produkterna flödar igenom cellen 

från råmaterial till färdig produkt. 

1.6 Begränsningar 

Vid konceptframtagningen av robotcellen hade inte kunden definierat mer än en 

önskad kapacitet på tio produkter per minut. Detta medförde fria tyglar inom rimliga 

gränser för konceptframtagningen.  

Examensarbetets gränser bestod av konstruktion i Pro Engineer för att nå målet med 

konceptframtagningen.  

Vid limtestet användes en transportabel limsmältare med medföljande munstycke för 

att limma ihop sandwichblocken. Genom att detta sköttes manuellt blev inte 

precisionen lika bra som det hade blivit av ett automatiskt system. 

1.7 Pro Engineer 

Pro Engineer är ett CAD program som koncernen Tetra Pack använder sig av för att 

modellera i och har därför blivit det program som Graniten Engineering har använt 

sig av. Den första versionen av Pro Engineer skapades i mitten av 80-talet av doktor 

Samuel P Geisberg och detta kom även att bli kallat den första industriella 

framgången inom 3D modellering. Pro Engineer är uppbyggt så att man börjar rita i 

en sketch där man valt vilket plan man vill börja i. Därefter ritar man upp konturen av 

figuren och därefter går det att extrahera den för att skapa en 3D modell. Utav en 

sketch kan man i stort sett rita upp alla geometrier [4]. 
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1.8 Robotstudio 

Robot studio är ABB:s egenutvecklade programvara som man kan göra 

robotsimuleringar och färdiga program i. En stor fördel med att göra 

programmeringen i Robotstudio är att man slipper göra hela programmet ute i 

verkstaden eller hos en kund. I stället kan man sitta på kontoret och göra större delar 

av programmeringen med en dator och programvaran. Robotstudio har många 

fördelar och några av dem är minskade risker, snabbare igångkörning, kortare 

ställtider och ökad produktivitet. Ytterligare en fördel med att använda sig av 

Robotstudio är att man påverkar produktionen så lite som möjligt då man inte 

behöver vara ute i fabriken eller liknande och även att man kan spara pengar genom 

att slippa skicka iväg programmerare då de kan arbeta på kontoret [5]. 
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2 Metod 

I dagsläget producerar kunden en enkel version av denna produkt men gör det för 

hand och vill nu införa robotceller som skall utöka deras flexibilitet och även öka 

deras kapacitet. I dagsläget gjuter kunden ett enda material B direkt mellan material A 

och C se fig. 1.1 och vill med den nya anläggningen utöka sin produktflora och bli 

produktstarkare inom sin bransch. 

2.1 Modellframtagning 

Vid framtagningen av hur layouten och även hur hela anläggningen skulle utformas 

diskuterades olika idéer om huruvida de var bra eller borde förkastas. Detta skede var 

en stor del av examensarbetet då det uppstod nya problem när man gjorde ändringar i 

layouten som påverkade cykeltider och räckvidd för robotar. Layouten har påverkats 

mycket av faktorer som limningstider och hur man kunde och inte kunde montera 

materialet. 

Efter att varje grundsketchs layout hade blivit en 3D layout kom det nya ändringar 

som gjorde att det uppstod flera olika versioner av samma robotcell. Detta kunde vara 

ett flöde åt ett annat håll eller en ny robot som ökade kapaciteten eller ett nytt 

bansystem. Eftersom det uppkom nya ändringar under modelleringstiden avslutades 

nästan aldrig hela modellen innan nästa layout kom på tal. Detta kunde vara robotar 

som inte var med i layouten eller olika förädlingsprocesser. 

2.2 CAD processen 

CAD processen började med några enkla layouter i skissläget för att komma fram till 

hur flödet skulle se ut. Detta resulterade i ett flertal olika layouter där varje layout hade 

olika fördelar gentemot den föregående. Detta slutade med några layouter som hade 

en tillräckligt bra cykeltid och som var tillräckligt flexibla för att klara av de 

produktmodeller som kunden ville ha och även kunde klara av nya framtida modeller. 

Under tiden som modellerna tog form dök det upp nya ändringar med jämna 

mellanrum så detta förlängde CAD processen för varje layout. De nya justeringarna 

som tillkom i ritningarna var till exempel att effektivisera ytan där cellen skulle stå eller 

att man vill ha in fler detaljer eller göra olika varianter av samma layout. 

2.3 Simulering av koncepten 

När modellerna hade ritats upp gjordes det en simulering i Robotstudio där man 

kunde se hur flödet gick till när man depalleterade, palleterade och tillverkade 

produkterna. Man kunde även se vilka cykeltider man fick och hur robotarna betedde 

sig rörelsemässigt. Genom simuleringen kunde man se vad som kunde förbättras för 

att minska de olika tiderna och göra cellen effektivare. En av anledningarna till att en 
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simulering gjordes var för att projektet skulle presenteras för kundens företagsledning. 

Genom att använda sig av ett filmklipp från simuleringen kan man lättare förstå hur 

produkterna flödar genom robotcellen. 

2.4 Limtestet  

För att testa de olika limmen gjordes ett tvådagars limtest på en av kundens fabriker i 

Kungsbacka för att få mer information om hur limmet beter sig i olika miljöer och vid 

olika temperaturer.  

Innan limtestet utfördes planerades det vad som behövdes och vem som skulle ta 

med de olika förnödenheterna. Detta gjordes för att få ett så precist test som kunde 

simulera den verkliga tillverkningen. Förberedelsen gick ut på att planera vilket 

material och hur mycket som skulle användas och vilka extra tillbehör som skulle tas 

med för att göra mätningar eller förbättra själva limningen.  

Vid limtestet testades det tre lim, det var två Hot Melt lim (smältlim) och ett PUR lim. 

De olika limmerna som ingick i testet var Instaweld H225(smältlim se Bilaga F), 

National Powerweld 202(smältlim se Bilaga H) och Macroplast QR4663(PUR se 

Bilaga G). Vid limtestet utsattes produkt A och C för olika grader utav fuktighet. 

Produkterna limmades med mycket fukt, lite fukt och helt torra. Totalt blev det ca 70 

olika limtester som skulle med tillbaka till ett lab. i Malmö för draghållfasthet och 

andra tester. Innför limmtesterna gjordes småprov för att kunna avgöra hur stora 

mängder av limmet som gick åt. Målet var att använda 50g lim per prov då detta skulle 

vara ett krav vid tillverkningen. Efter att limmängden uppskattats kunde man avgöra 

hur stora strängarna kunde vara, detta resulterade i att det blev fem stycken 

limsträngar som gick från kortsida till kortsida på blocket. Alla limmerna skummades 

så att de svällde upp och bevarade värmen mellan luftbubblorna 

Vid limtesterna bestod alla material A, B och C av samma dimensioner, det vill säga 

att allt material hade samma bredd, längd och höjd. På labbet i Malmö skulle de även 

studera hur limmet hade flutit ut mellan blocken då de hade utsatts för de olika 

graderna av fuktighet och även mäta vidhäftningen mellan dem.  

Vid testet av högt fukthalt i produkterna såg man med en gång att produkterna hade 

hög vidhäftning vid varandra trots att de var genomblöta. Trots att blocken hade 

utsatts det höga fukthalten vid limningen krävdes det mycket kraft för att ta isär dem 

när de hade stelnat. När blocken var delade såg man att limmet inte hade fått så hög 

vidhäftning på all yta där limmet hade applicerats men tillräckligt för att hålla ihop det.  

Trots att vidhäftningen var hög så var inte limningsappliceringen lämplig vid så höga 

fukthalter i blocken. När man limmade med fuktiga block var chansen stor att få en så 

kallad kantarellform på limfogen. Detta berodde på att limmet hade kylts ned för fort 

och inte hade fått gå in i materialet. Limfogen kunde då se ut på det här viset som 

figur 2.1 visar[1]. 
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Fig. 2.1 visar den kritiska punkten vid limning av kall yta 

När man har limmat en yta som varit för kall eller blöt kan man få en kantarellformad 

limfog, detta innebär att limmets kantarell hatt inte har fått ett bra fäste och kommer 

därför att släppa. Med andra ord kommer fogen att vara känsligare för skjuvning.   

Det som limningsprocessen visade var att trots att blocket hade hög hållfasthet för att 

säljas så hade det inte klarat av de påfrestningar som det färdiga blocket hade utsatts 

för. Innan limtestet gjordes var det nästan självklart att produkterna behövde 

värmebehandlas innan de kunde limmas för att klara av de hållfasthetskrav som 

ställdes.  

2.5 Val av lim 

För att ta reda på vilket lim som passade in vid limningsprocessen för att limma ihop 

blocken rådfrågades två konsulter från företagen Nordson [2] och Limgrossen [1]. 

Nordson jobbar med försäljning av limutrustning och Limgrossen jobbar med 

försäljning av lim. Efter att limningsprocessen hade förklarats kunde Limgrossen [1] 

rekommendera två olika limsorter för ändamålet. 

Vid valet av lim var det flera olika faktorer som spelade in för att få ett lim som 

passade just den här limningsprocessen. Limmets egenskaper skulle både ha en lång 

öppettid ifall produkterna blir limmade men processen stannar av men skulle även 

fästa omgående om så behövs. Med lång öppettid menas att limmet skall kunna 

appliceras men inte har en vidhäftande förmåga mot detalj förrän de sammanfogats. 

Av informationen från företagen framgick det att det var två typer av lim som passade 

in i limningsprocessen. Limmen som undersöktes var ett Hot Melt PUR lim som är en 

blandning mellan PUR lim och vanligt smältlim. Limmet är uppbyggt så att det har en 

snabbhärdande del Hot Melt(smältlim) som härdar med en gång när limmet får 

kontakt med ett vidhäftande material. Därefter börjar PUR delen av limmet att härda 

men den delen av limmet har en härdningsprocess på cirka 24 till 96h beroende på 

klimatet efter att materialet tillverkats. Anledningen till att PUR delen av limmet har 

en längre härdningsprocess är för att limmet behöver rätt mängd vatten och en bra 

medeltemperatur för att härda. Om materialet inte hade rätt temperatur under hela 

härdningstiden kunde härdningsprocessen avta men sedan återupptas igen när 

förhållandena var rätt. Detta medförde dock vissa problem då materialet skulle 

palleteras i hög och även ha flera andra pallar i staplade ovanför för att inte ta alltför 
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stor plats. Eftersom limmets PUR del inte har stelnat helt och hållet kan det uppstå 

krafter som delar på blocken. 

Den andra limtypen var ett rent Hot Melt lim som härdade på några minuter men 

som inte har den vattenhärdade processen som PUR delen har. Även detta lim var 

tvunget att ha ett bra klimat efter själva limningsprocessen men inte under mer än 

några timmar efter limningen. En av de största skillnaderna på limmerna är att priset 

skiljer sig betydligt på de olika limtyperna. Priset på PUR Hot Melt är nästan dubbelt 

så dyrt om man skulle jämföra med samma mängd Hot Melt. Med tanke på att varje 

block skall limmas med minst 50 gram per sida blir detta en kostnad på flera miljoner 

kronor per år. 

2.6 Cykeltidsberäkningar 

När layouten hade blivit en simulering undersöktes det hur flödet påverkade 

cykeltiderna. Anledningen till att detta inte gjordes redan i sketch modellen var för att 

man inte visste exakt vilka komponenter som kunde påverka cykeltiden som skulle 

ingå. Man fick då göra olika uppfattningar om hur lång tid processen och cykeltiden 

kunde ta. I de fall då ingen visste hur lång tid vissa delmoment kunde ta fick 

antagningar göras men i de flesta av fallen kunde man avgöra tiderna baserat på 

tidigare erfarenhet. Ett exempel av antagningarna som skedde vid de första layouterna 

var till exempel att man inte visste exakt hur lång tid limningsprocessen kunde ta då 

ingen haft kontakt med Nordson eller gjort något limtest.  

När alla komponenterna var klara för varje koncept kunde de föras in i Robot studio 

där man kunde se hur roboten arbetade och även verifiera den exakta cykeltiden för 

varje layout. 

2.7 Konstruktion 

Varje layout startade med enkla skisser för att se om hela produktionsflödet fungerade 

ihop med monteringen. Detta var enbart för att se hur själva flödet gick igenom cellen 

och för att kontrollera så att inget material missades vid produktionen. Därefter 

började 3D modelleringen då alla produktförädlingsdetaljer var med. Detta var för att 

se till så att man fick med alla processer som behövdes för att montera produkten. 

Om inte alla materialförädlingsprocesser fick plats eller fanns med skulle inte 

produkten gå att tillverka eller så fick man tänka i en ny bana. I början av arbetet var 

det mest finjusteringar och funderingar på vad man kunde förbättra med layouten och 

vad det var som inte var bra. 
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3 Konceptstudie 

Koncepten visar och beskriver olika varianter av robotceller som gjordes under 

studien. I konceptet ser man hur flödet skulle se ut och vilka detaljer som skulle ingå. 

3.1 Koncept 1: Robotcell med fem robotar 

Koncept 1 är en robotcell med fem robotar se Bilaga A (och Fig. 3.1 ). Materialet 

flödar från vänster sida till höger. Robot 1 har i uppgift att depalletera materialet från 

pallen till det horisontella transportbandet till höger. Av informationen från Fig 1.1 

kan man nu se att Robot 1 depalleterar materialdel A och C och lägger dessa material 

på var sitt separat band. När materialet har depalleterats färdas det vidare till nästa 

modul. Material A går vidare till Robot 2 och Robot 3 som monterar material B1 på 

material A (observera att material B2 inte ingår i den här modellen). För att öka 

cykeltiden vid tillverkningen åker varannan av produkt A igenom flödet till Robot 3 

som monterar material B1. Under tiden monteras den andra delen av material A av 

Robot 2. Efter att material B1 har monterats på material A kommer blocket som nu 

består av material A och B1 fram till Robot 4 som monterar material C. Efter den 

sista monteringen är blocket komplett med material A, B1 och C och kan palleteras av 

Robot 5. 

När material A och B transporteras på den horisontella transportbanan går de igenom 

ett värmeaggregat för att torka bort eventuell fukt. Därefter går de igenom ett vision 

system för att kontrollera att detaljerna är hela och efter det ett limaggregat som 

fördelar lim innan de blir hopmonterade. Cykeltiden för denna robotcellen var 10 

sekunder per produkt. Anledningen till att inte layouten blev den slutgiltiga var för att 

robotcellen inte var tillräckligt flexibel och inte hade ett effektivt flöde. 
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Robot 1  

Robot 2 och 3  

Robot 4  

Robot 5  

Fig. 3.1 Figuren visar robotcellen med fem robotar 

3.2 Koncept 2: Robotcell med två robotar 

Koncept 2 är en enklare modell än modellen i koncept 1 se Bilaga B (och Fig.3.2). 

Denna robotcell har en cykeltid på ca 4-5 produkter per minut. Tanken var att ta fram 

en mindre cell som hade en lägre kapacitet men som blir betydligt billigare. 

Anledningen till att man ville göra en robotcell som var mindre och med lägre 

kapacitet var för att den var mer lätthanterlig att bygga jämfört med cellen från 

koncept 1. Robotcellen från koncept 1 blev betydligt dyrare och i sig kunde utsätta 

Graniten för ekonomiska problem om robotcellen inte fungerade som den skulle. 

Idén med att tillverka en mindre robotcell med lägre kapacitet var av säkerhetsskäl då 

man kunde se att allt fungerade, och därefter bygga en till så att man fick full kapacitet 

på ca 10 produkter per minut. 

Fig. 3.2 samt visar en cell som består utav två robotar som hanterar hela 

tillverkningsprocessen. Robot 1 depalleterar material ifrån de tre olika ingående 

A 
A 

C 

B1 B1 

C 
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banden (A, B1 och C). När den har depalleterat materialet lägger den de olika 

materialen på var sitt band som transporterar det vidare till nästa robot.  

När materialet transporteras på det andra transportbandet skall produkten gå igenom 

ett vision system som kontrollerar om produkterna är hela. Om produkterna är trasiga 

kasseras de ut antingen via en fallucka i rullbandet eller vid det vertikala 

transportbandet efter limningen. Produkten skall även gå igenom ett värmeaggregat 

för att komma upp i rätt temperatur och ta bort eventuell fukt som kan försämra 

limnigs processen. När produkten gått igenom dessa stationer limmar Robot 2 fast 

blocken och skickar vidare dem ut till det vertikala transportbandet. När produkterna 

nått slutet av transportbandet palleterar Robot 1 materialet igen och pallen skickas ut 

med det färdigtillverkade materialet. 

 

 

 

 

 

    

    

      

    

  

 

 

 

 

 

Robot 1 

Robot 2 

Fig. 3.2 Figuren visar en robotcell med två robotar 

3.3 Koncept 3: Robotcell med transportbands system  

Koncept 3 kom till för att det skulle bli problem med att lägga till material B2 till 

layouten från Bilaga B vid depalleterings enheten. Men efterhand som layouten blev 

klar och granskades kunde man se att det skulle bli problem med material B2 vid 
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monteringsroboten. Materialflödet ser ut ungefär som från bilaga B men nu med en 

robot i ett transportbands system. Transportbands systemet har nu hög hastighet och 

korta plock till materialet. Nu flödar material A, B1, B2 och C in från vänster till 

Robot 1 som depalleterar materialet och lägger det på var sitt transportband. Robot 1 

hänger i luften på en balk och kan då åka i sidleds. När Robot 1 kan åka i sidled utan 

att komma i vägen för transportbanorna minskas tiden på alla plock och effektiviserar 

golvytan. Därefter transporteras materialet igenom ett vision system där det 

kontrolleras om materialet är trasigt. Om materialet är trasigt kasseras det ut genom en 

fallucka i transportbandet eller vid monteringsbandet. Om materialet är helt 

transporteras det vidare till nästa process. Därefter går material A och C igenom ett 

värmeaggregat för att ta bort eventuell fukt som kan försvåra limningen. Efter att 

materialet har blivit upphettat limmas det och monteras ihop med de övriga 

komponenterna av Robot 2, därefter skickas det tillbaka för att palleteras av Robot 1. 

I konceptet nedanför visas inga robotar på grund av problem med överföringen av 

robotarna från ABB:s hemsida till konceptet, se Fig. 3.4. I Fig. 3.4 hänvisas ändå var 

robotarna kommer att stå för att underlätta förståelsen för robotcellens uppbyggnad. 

Fig. 3.3 visar hur materialet monteras när det väl är framme vid Robot 2. Cykeltiden i 

den här layouten beräknades till 6 produkter per minut. Anledningen till att det inte 

gick att montera alla fyra material i cellen var på grund av räckvidden av Robot 2 till 

alla material. Material B1 och B2 hade även behövt roterats för att monterats med den 

limmade sidan åt rätt håll och detta hade förlängt cykeltiden. 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Figuren visar hur materialet monteras efter att det kommit fram till 
monteringsstationen 
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Robot 1  

Robot 2 

Fig. 3.4 Figuren visar robotcellen med transportbands system 

3.4 Koncept 4: Robotcell med solfjäder och transportbands 
robotsystem 

Koncept 4 är näst intill en kopia av koncept 3 men med ett optimerat flöde. Det som 

är optimerat i robotcellen är att man nu har nu ett solfjäder mönster i rullbanden där 

material A, B1, B2 och C depalleteras, se Bilaga D (och Fig. 3.5). Anledningen till att 

man har valt ett solfjädermönster är för att alla material skall monteras på det lättaste 

och effektivaste sättet, man har även valt solfjädermönstret för att Robot 1 

(depalleteringsroboten) skall kunna komma emellan banorna så att roboten inte 

krockar med befintlig pall. Även Robot 2 som monterar materialet har nu bra åtkomst 

för att lätt nå alla materialen. Robotcellen har en kapacitet på 5 produkter per minut 

men kan troligtvis öka sin kapacitet till 10 produkter per minut om en till robot 

installeras vid monteringsenheten. Med andra ord betyder detta att i denna robotcell 

är flaskhalsen Robot två. 

Material A, B1, B2 och C depalleteras som i Bilaga C av Robot 1 och har även samma 

flöde. Den enda stora skillnaden är att banorna är vinklade för att Robot 2 skall nå alla 

produkterna. 
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Robot 1 

Robot 2 

Fig. 3.5 Figuren visar robotcellen med solfjädermönster och transportbands system 

3.5 Koncept 5: Robotcell med transportbandsrobot och 
cirkelbanor 

I koncept 5 har transportbands roboten kombinerats med två enkla robotar (Robot 2 

och 3) i en smart lösning för att materialet snabbt skall transporteras igenom 

robotcellen, se Fig. 3.6. Tidigare har problem uppstått med att materialet har varit 

tvunget att vändas vid varje 90 graders sväng. Detta löstes med att transportera 

materialet med långsidan först för att spara tid. Med denna layout får man ett bra 

flöde där alla processer flyter på med ett jämnt flöde. Detta exempel visar hur lätt man 

kan lösa ett simpelt problem som att transportera blocken i en sväng istället för en L 

formad kurva då det hade tagit extra lång tid. 

Materialets flöde är likadant som i depalleterings och palleterings transportbands 

roboten men har fått ett lite annorlunda flöde i monteringsmodulen. I 

monteringsmodulen transporteras material A fram tills det kommer till den första 

roboten (Robot 1) i monteringsmodulen där material A limmas och monteras ihop 

med material B1. I framtiden skall det finnas ett alternativ att montera material B2 

men då behövs det troligtvis en robot till för att klara av cykeltiden. Därefter skickas 

materialet vidare till den andra roboten där material C limmas och monteras. Vid den 
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andra roboten (Robot 2) plockar roboten upp materialet och går förbi ett lim 

munstycke innan det monteras. Anledningen till att Robot 2 sköter limningen här är 

för att material B kan vara känsligt för värmen som limmet har vid appliceringen och 

även för att slippa vända materialet upp och ner. Efter monteringen av material C 

måste blocken transporteras på en raksträcka där det tar cirka 5 minuter innan 

slutprodukten når palleteringen. Anledningen till att raksträckan finns är att av 

informationen från limtestet framgick att efter 5 minuter klarade blocken av de krafter 

som uppstod vid palleteringen se Bilaga E (och Fig. 3.6). Den slutgiltiga cykeltiden 

blev ca 10 produkter per minut för den här layouten då den uppnår kundens krav. 

 

 

   

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Robot 1 

Robot 2 

Robot 3 

Fig. 3.6 Figuren visar robotcellen med transportbandsrobot och cirkelbanor 

3.6 Lachenmeier 

När materialet hade tillverkats och palleterats på pall skulle det plastas in med en 

krympfilmare från företaget Lachenmeier . Denna krympfilmare finns med i den sista 

layouten, se Fig. 3.6 och visar hur flödet går in igenom den när materialet har 

palleterats. Lachenmeiern var planerad att vara med i alla koncept men modellen kom 

inte förens i slutskedet av konceptframtagningen.  
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4 Resultat 

Av limningsprocessen framgick data som visade att de lim som testades gav bra 

tillfällig hållbarhet. Det gjordes test då minst ett block av varje limsort togs isär med 

olika material B. Resultatet vid varje test visade att materialet gick sönder före 

limfogen, trots att materialet hade bra hållfasthet. Detta var då positivt då provet gick 

ut på att ta reda på om och när materialet gick sönder före limfogen. Dock gav inte 

söndertagningen någon säker information om hur materialet hade klarat sig i sin 

slutgiltiga miljö då skall utsatts för mycket värme och kyla. För att blocken skulle bli 

godkända att användas av slutkunden var dem tvungna att uppfylla en skjuvkraft på 

0.15 N/m². Efter att kunden hade gjort sina mätningar hade blocket blivit godkänt. 

Det slutgiltiga resultatet av layouterna blev konceptet med cellen med transportbands 

robot och cirkelbanor. Efter att ett flertal olika layouter av grundidén gjordes 

bestämdes det att detta var den effektivaste cellen som hade högst flexibilitet och ändå 

höll de krav som kunden ville ha på robotcellen.  

Med ett smart tänkande lyckades projektgruppen till slut med att göra en robotcell 

som höll de kapacitets och flexibilitetskrav men ändå inte blev allt för påfrestad 

tidsmässigt. Av robotcellen som designades gjordes en simulering som kunden skulle 

presentera för övriga i koncernen. Om koncernen blev övertygad om att robotcellen 

var en bra tillverkningsmetod skulle de köpa in en testcell för att tillverka block och 

för att senare om resultaten var positiva massproducera maskinen till olika länder i 

Europa. Det slutgiltiga resultatet av producerade block blev 9 block per mint, med 

andra ord blev cykeltiden ca 6.6 s per producerat block. Kunden var dock nöjd med 

en produktion av 9 block per minut då man hade en relativt hög produktionsnivå.  

Tanken med det föreslagna koncept 5 är att man ska ha möjlighet att expandera 

kapaciteten och sänka cykeltiden med flera robotar. I det föreslagna konceptet 

kommer transportbands roboten att utgöra en flaskhals men detta går att lösa med att 

sätta dit en extra robot så att den ena roboten depalleterar material B medans den 

andra roboten depalleterar och palleterar material A och C. Detta innebär troligtvis 

bara att flaskhalsen flyttas runt så att den i nästa steg hamnar vid roboten ( Robot 2 ) 

som monterar material B1 och B2, även här kan man sätta en till robot så att 

robotarna monterar varsitt material på material A. Nästa steg där flaskhalsen kommer 

att inträffa är vid den tredje roboten ( Robot 3 ) som monterar material C. Även här 

kan man lösa problemet med en till robot där man låter vartannat material gå vidare 

till varannan robot som monterar material C. 

Den sista flaskhalsen som kan inträffa vid layouten är att rullbanorna har för låg 

hastighet, men här uppstår ett problem med att man har en begränsad hastighet för 

transport av materialet. Detta är ett ganska svårlöst problem som det inte finns något 

svar på i dagsläget. 
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5 Slutsatser 

Resultatet av robotcellen var en stor framgång då det uppnåddes ett bra resultat av en 

robotcell som har en bra kapacitet och ett bra flöde med chans att utvecklas. Det 

finns även kapacitet att lägga till extra komponenter i framtiden. Cykeltiden på cirka 9 

komponenter per minut är en bra start för en sådan anläggning då man inte vet hur 

stor kapacitet den kommer att behöva ha för att möta marknaden med denna nya 

produkt. 

I slutändan var kunden nöjd med resultatet av konceptet och skulle därmed presentera 

det för koncernen för att försöka få kapital till det nya konceptet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konceptframtagning av robotcell för byggblock 
 

 18 

6 Rekommendationer till fortsatt arbete 

I framtiden finns det möjlighet att utveckla och förbättra robotcellen vid 

serieproduktion med flera olika steg. Några av dessa steg kan vara att tillämpa de 

alternativ som nämns i resultatet som tillexempel att utöka med fler robotar eller 

kanske tillämpa ett palettsystem istället för rullbanor vid monteringslinan. Chansen att 

utveckla robotcellen är stor bara man inte når en kritisk punkt där kunden inte 

eftersträvar högre kapacitet än vad de behöver.  

Robotcellen är uppbyggd så att den är påbyggbar för framtida extramaterial, så som 

material B då man enkelt kan förlänga 180 gradersvängen eller lägga till fler material 

vid transportbands roboten genom att förlänga balken 
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A. Robotcell med fem robotar 
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B. Robotcell med två robotar 
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Bilaga C:1 

C. Robotcell med transportbands system 
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Bilaga D:1 

D. Robotcell med solfjäder och transportbands system 
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Bilaga E:1 

E. Robotcell med traansportband och cirkelbanor 
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Bilaga F:1 

F. Instaweld H225 
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Bilaga G:1 

G. Macroplast QR 4663 
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Bilaga  I:1 

H. Powerweld 202 
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