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Sammanfattning 

I Norrland har efterfrågan på lågenergihus ökat på grund av en rådande bostadsbrist. 
För att bemöta efterfrågan har uppdragsgivarens kund bestämt sig för att bygga en 
automationscell. Cellen ska innehålla två robotar som monterar väggar till deras 
prefabricerade hus. Målet med examensarbetet är att undersöka om detta är möjligt. 
För att lösa uppgiften har en simulering gjorts i RobotStudio. 
 
Som utgångspunkt för examensarbetet användes ett färdigt koncept. Konceptet gick ut 
på att en robot hanterar material och en annan monterar; robotarna befinner sig på en 
gantry, och kan därmed röra sig över arbetsytan och arbeta uppifrån. Konceptet 
inkluderade även ett förslag på hur materialflödet i och kring robotcellen skulle 
struktureras. 
 
För att slå fast förutsättningarna för simuleringen gjordes en förstudie. Som en del av 
denna gjordes ett studiebesök för att kunna avgränsa projektet och reda ut oklarheter 
kring problemformuleringen. Det gavs då två förslag på layout och flöde av robotcellen, 
vilka analyserades. 
 
En simulering gjordes, baserad på den bättre av de två layouterna. Simuleringen gjorde 
det möjligt att dra slutsatsen att en automatisering är möjlig. Monteringen tog betydligt 
mindre än två timmar, som var målet. Simuleringen visade också att en breddning av 
gantryn kan ge bättre resultat. 
 
För att denna simulering ska kunna realiseras i en verklig robotcell så måste allt 
kringgående materialflöde fungera. Fortsatt arbete med robotcellen behövs därför för att 
utvärdera och förbättra dess materialställ, monteringsbord, vändning, med mera. På så 
sätt kan simuleringen förbättras för att hantera fler praktiska krav och miljöer. 
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Abstract 
The demand for low-energy houses has increased in northern Sweden, due in part to a 
housing shortage. To be able to respond to this demand, the customer of my 
commissioner has decided to implement an automation-cell. This cell will contain two 
robots which assemble walls for their prefabricated houses. The goal of this thesis is to 
investigate if the robot concept is feasible. To solve this task, a simulation was made in 
RobotStudio. 
  
As a starting foundation for this thesis a concept was given, with one robot handling the 
delivery of materials, and the other robot handling the assembly process. The robots are 
mounted on a hanging gantry, and hence are able to move across the entire working 
area and work from above. The concept also included a suggestion for structuring the 
flow of materials into and out from of the robot cell. 
  
In order to establish the prerequisites for the simulation a pilot study was made. As part 
of this a field trip was made, with the objective of determining how to delimit the project 
and resolve any ambiguities regarding the problem formulation. During this trip, two 
suggestions for layout and flow of materials were given, which were later analyzed and 
judged for their feasibility. 
  
A simulation was made, based on the better of the two layouts. The simulation made it 
possible to draw the conclusion that robotic automation of the assembly process is 
possible in this case. The assembly took significantly less than two hours, which was 
the upper limit. The simulation also showed that a widening of the gantry can give better 
results. 
  
In order for this simulation to be realized in practice, all surrounding flow of materials 
must function. Continued work on the robot cell is therefore needed in order to evaluate 
and improve its material rack, mounting table, the turning process, and so on. In this 
way the simulation can be improved in order to handle more diverse demands and 
environments. 
Key-words 
Robotstudio, simulation, robotics, assembly of walls, gantry 



 
  



 

 

Det här examensarbetet har genomförts som avslutning på min treåriga 
utbildning till högskoleingenjör inom maskinteknik. Min inriktning är robotik 
och mekatronik. 

Jag vill tacka min handledare och personalen på Robotdalen för vägledning samt 
synpunkter för att driva projektet framåt. Jag vill tacka min handledare på KTH 
för vägledning vid rapportskrivningen. Jag vill även tacka Stenbackens AB för ett 
varmt välkomnande på studiebesöket i Piteå.  

Läsaren bör ha grundläggande kunskap om robotik och programmering för att 
kunna ta till sig informationen i denna rapport.  

Stockholm, juni 2015. 

Maria Löfgren 

Förord 



 

 

Elektrikerläkt Mindre träbit som placeras ut för att ge 
mellanrum åt elmontering.  

Flöde    En beskrivning av arbetets följd.  

Gantry En ställning där robotarna hänger uppe i 
luften och ger robotarna möjlighet att 
förflytta sig över en större yta. 

Robotcell Robotens arbetsplats. 

Robotstudio  ABB:s egen programvara för simulering. 

Rapid   Programspråk för ABB:s robotar.  

Simulering En 3d-miljö som visar rörelser för 
robotar/system. 

Verktygsställ  Ställ för roboten att placera verktyg. 

Verktygsväxlare  Hjälper roboten att byta verktyg. 
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Detta examensarbete har genomförts på Robotdalen i Västerås.  Robotdalen arbetar 
med att ta fram robotlösningar, framförallt för industri, service, vård och omsorg. 
Dessutom hjälper de andra företag med konceptframtagning. I det här examensarbetet 
arbetar Robotdalen mot ett företag i Norrbotten.  

1.1 Bakgrund 

I Norrbotten har idag behovet av lågenergihus vuxit. Lågenergihus, i Norrbotten, byggs 
idag av Glommershus AB samt Stenbackens AB. Dessa bolag har nu slagit sig samman 
och bildat ett nytt bolag kallat Grönbo AB, som nu förväntar sig en stor orderingång av 
flerfamiljshus i trä som följd av bostadsbristen i Norrland. För att kunna tillgodose den 
nya efterfrågan behöver företaget effektiviseras genom automatisering. 
Automatiseringen är tänkt att ske med hjälp av robotar och en robotcell. För att se om 
det är möjligt att låta en robot ta över manuella arbetsuppgifter behövs en simulering. 

Med hjälp av simulering tydliggörs begränsningarna i automatiseringen, och robotens 
åtkomlighet och produktionens materialflöde undersöks samt cykeltider beräknas 
(Bolmsjö, 2006). Simuleringen kan ge oss en uppfattning om hur en robotcell fungerar 
utan att man fysiskt bygger den. För att begränsa arbetet med simuleringen gavs det 
från start ett koncept från Robotdalen.  

1.2 Problemformulering 

Det givna konceptet gick ut på att det skulle finnas två robotar som befinner sig på en 
gantry. Av dessa robotar föreslogs att den ena skulle arbeta med material och den andra 
med montering. Utifrån det givna konceptet gavs en problemformulering som bröt ner 
projektet i flera delar:  

 Finns det arbetsmoment som roboten inte kan utföra? 

 Kan robotarna dela på de verktyg som tillhandahålls? 

 Vilken modell av robot passar bäst för denna automatisering? 

 Hur stor är den maximala massa som roboten måste lyfta? 

 Är det nuvarande flödet lämpligt eller behöver det bearbetas? 

 Hur ska elmonteringen hanteras, är en automatisering av hela arbetsmomentet 
möjlig? 

 Till vilken grad är det möjligt att automatisera isoleringsmomentet? 

 Var är det mest lämpligt att placera verktyg och material för att göra dem 
effektivt åtkomliga? 

 Hur ska robotarna röra sig för att vara maximalt effektiva? 

  

1 Inledning 
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1.3 Målformulering 

Med hjälp av problemformuleringen kunde en målformulering utarbetas. Målet med 
detta examensarbete är att ge företaget Grönbo AB en uppfattning om huruvida en 
automatisering av väggsammansättningen är möjlig. Möjligheterna visas med hjälp av 
en simulering. Simuleringen har ytterligare mål: 

 Föreslå ett flöde som är lämpligt för automatisering. 

 Uppnå önskad monteringstid på 2 h.  

 Minimera antal verktyg som robotarna använder sig av. 

 Ge förslag på den mest effektiva layouten och flödet för robotcellen, med 
avseende på dötid och avbrott.  

1.4 Avgränsningar 

Eftersom examensarbetet är begränsat i tid och resurser måste en del avgränsningar 
göras. De avgränsningar som gjordes var följande: 

 Simuleringen sker med ABB-robotar och i ABB:s simuleringsprogram, 
robotstudio. 

 Simuleringen kommer att göras efter det givna konceptet. Kommer andra 
alternativ att uppkomma under projektet kommer de endast ges som ett extra 
förslag. 

 Vid monteringen sker idag en vändning av modulen. Detta behöver inte 
inkluderas i simuleringen.  

 Roboten ska inte hantera lyft av vägg. 

 De verktyg som roboten ska arbeta med ska inte ritas i CAD. En grov bild av 
verktygen kommer att göras i robotstudio. 

 Simuleringen inkluderar inte elinstallation, men möjlighet till manuellt arbete 
med el ska finnas.  

 Montering av panel kommer inte inkluderas i simuleringen då detta moment 
anses svårt att automatisera.  

 Hantering av kapning, fräsning och dylikt ska inte ingå i simuleringen. 

 Materialet antas komma in i rätt storlek. 
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1.5 Kravspecifikation 

När projektet blivit avgränsat så återstår att specificera vad som bör och ska vara med i 
arbetet. Detta gjordes i en kravspecifikation som delades upp i bör- och ska- krav. 

Bör-krav: 

 Robotarna bör befinna sig på en gantry.  

 Idag tar processen ca 25 h och automatiseringen bör göra den snabbare. 

Ska-krav: 

 Processen ska inte behöva assistans från en människa.  

 Simuleringen skall innefatta verktygsbyte där de olika verktygen sitter i en 
verktygsstation. 

 Innan simuleringen i RobotStudio påbörjas ska en förstudie till simuleringen 
genomföras. 

1.6 Lösningsmetod 

För att uppnå en lösning krävs kunskaper om robotprogrammering, vilket hämtas från 
tidigare kurser, kurslitteratur samt vägledning från Robotdalen. Ytterligare kunskap är 
tänkt att inhämtas genom informationssökning på internet, databaser och från tidigare 
examensarbeten.  

För att samla in grundläggande fakta om det nuvarande flödet har ett studiebesök på 
Stenbacken AB i Piteå utförts. 
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För att ge läsaren en förståelse för hur arbetet sker idag ges här en beskrivning av 
nuvarande produktionsflöde. 

Första momentet i uppbyggnaden av väggen är att bygga upp en bas som består av tre 
delar, hammarband, regel och syll. Figur 1 visar basens uppbyggnad och illustrerar dess 
olika delar med olika färger. Syllen är väggens underdel (grönmarkerad i Figur 1) och 
hammarbandet (rödmarkerad i Figur 1) dess överdel.  

 
Figur 1 Bild av väggens bas. 

Syllen placeras först och därefter placeras väggens reglar (gulmarkerade i Figur 1) samt 
eventuella fönster och dörrar, vinkelrätt mot syllen. Reglarna monteras fast på syllen och 
därefter placeras hammarbandet på den andra änden. När hammarbandet är placerat och 
monterat så är basen färdigställd. Basen ligger på ett monteringsbord och det fortsatta 
arbetet sker i höjdled. Figur 2 visar väggen sedd från sidan, Figur 1 visar den ovanifrån. 
På höjden ska nu innerväggen monteras. 

2 Beskrivning av nuvarande produktionsflöde 
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Innerväggen placeras på basen, på vilken man först lagt OSB-skivor (se Figur 2). En 
OSB-skiva, ca 12 mm tjock, används för att stödja väggen så att tyngre föremål kan 
hängas på den (Beijer, 2015). På dessa skivor placeras sedan elektrikerläkt. 
Elektrikerläkten ger en springa mellan två skivor, där elen ska placeras. Elen består av 
en dosa och en plastslang som elen ska dras inuti. Elen monteras in och därefter läggs 
en gipsskiva på väggen. När gipsskivan placerats är innerväggen klar och väggmodulen 
måste nu vändas.  

Efter vändningen ska ytterväggen monteras och första momentet är montering av 
isolering. Isoleringen täcks av vindskyddsskivor, som är tunna, gipsbaserade, skivor, ca 
10 mm tjocka. Dessa används för att isolera från yttre vindar samt stabilisera 
ytterväggen (Beijer, 2015). På dessa skivor placeras spikreglar. Spikreglarna, som är 
långsmala och gjorda i trä, är till för att montera fasadpanelen på. Montage av 
fasadpanelen är det sista momentet som utförs innan väggen paketeras och emballeras.  

Figur 2 Innerväggen från sidan 
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I detta avsnitt presenteras teoretisk bakgrundsinformation som detta examensarbete 
har baserats på. Kunskaper om robotsystem och tillhörande utrustning behövs vid 
denna automatisering. 

3.1 Industrirobot 

Industrirobotar används idag flitigt på olika sätt i industrin, och detta har ökat med 
åren. Beroende på tillämpning används olika typer av robotar. För detta examensarbete 
ska ABB-robotar av typen länkarmsrobot användas, se Figur 3.  

En länkarmsrobot har sex axlar, där axlarna ett, fyra samt sex är roterande. Axel två, tre 
och fem är rörliga i vertikal och horisontell led. Längden från axel ett till sex avgör 
robotens räckvidd.  

Länkarmsroboten kräver liten golvyta men kan arbeta över en relativt stor yta 
(Bolmsjö, 2006). Roboten kan hantera laster uppemot 500 kg (ABB, robot selector).  

3.1.1 Frihetsgrader 

För att få full förståelse för en robots 
frihetsgrader behövs först en bild av ett 
tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem, 
som består av en x-, y- och z-axel. En robots 
frihetsgrader är det antal oberoende rörelser 
den kan göra i det aktuella koordinatsystemet 
(Bolmsjö, 2006, s82). Varje axel på 
länkarmsroboten kan röra sig oberoende de 
andra axlarna. När dessa rörelser görs i 
koordinatsystemet innebär det att roboten har 
sex frihetsgrader. 

3.2 Robotprogrammering 

För att få roboten att utföra de moment och 
rörelser som önskas i koordinatsystemet krävs 
robotprogrammering. Robotprogrammering 
med ABB-robotar sker i RAPID som är ett 
högnivåspråk. Med högnivåspråk menas i detta 
sammanhang att varje kommando kan direkt 
relateras till det som roboten utför. Ett exempel 
på kommando är move L som beordrar roboten 
att röra sig linjärt (ABB Robotics, 2010). 
Kommandona kan programmeras på plats eller 
via dator. Det kallas för on-line respektive off-line 
programmering (Bolmsjö, 2012). 

  

3 Teoretisk bakgrund 

Figur 3 IRB 6400 (ABB) 
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3.2.1 On-line programmering 

On-line programmering är den vanligaste metoden, och den går ut på att operatören 
använder sig av det befintliga robotsystemet och därmed befinner sig på plats vid 
robotcellen (Bolmsjö, 2012). 

Vid programmering vid robotcellen får man se den aktuella miljön under 
programmering, och man kan använda sig av all utrustning och material som roboten 
har tillgång till vid drift. Det medför att eventuella fel som kan uppstå vid drift lättare 
kan identifieras. Dess nackdel är att hela produktionen måste stanna vid 
programmering on-line. Miljön gör det också betydligt svårare att skriva och testa långa 
program (Bolmsjö, 2012).  

3.2.2 Off-line programmering 

Att skriva ett långt program är å andra sidan lättare vid off-line programmering, som 
sker utanför robotcellen, vid en extern dator. Det externa arbetet gör att roboten inte 
behöver störas i drift och den bullriga industrimiljön kan undvikas. Tack vare en 
lugnare miljö, exempelvis ett tyst kontor, ökar möjligheten att programmeringen blir 
bättre dokumenterad och därmed lättare att återanvända. Men att inte vara vid den 
verkliga robotcellen kan också ses som en nackdel (Bolmsjö, 2006,).  

När fysiska förutsättningarna och den fysiska miljön inte är där programmeringen sker, 
kan ingen direkt återkoppling ske. Det medför att programmet måste justeras på plats 
och den som utför det arbetet måste ha tidigare kunskap inom programmering 
(Bolmsjö, 2006).  

3.2.3 RobotStudio  

ABB:s egen programvara för off-line programmering heter RobotStudio. RobotStudio 
använder sig av en exakt kopia av den programvara som används i deras i robotsystem, 
vilket gör simuleringen verklighetstrogen (ABB, 2015).  

Användaren har möjlighet att bygga en verklighetsnära värld. Detta görs direkt med 
modellering i robotstudio eller genom att infoga 3D-modeller av exempelvis verktyg 
eller material.  

När världen är komplett har användaren möjlighet att testa robotens räckvidd samt att 
mäta cykeltider för arbetsmomenten.  (ABB, Robotstudio, 2015) 

3.3 Robotcell (utrustning) 

Utöver roboten behövs kringliggande utrustning och material för tillämpningen. All 
utrustning, verktyg och roboten placeras i en robotcell. Robotcellen är robotens 
arbetsplats.  

3.3.1 Gantry 

Som tidigare nämnts så har roboten sex axlar och sex frihetsgrader. För att få ytterligare 
frihetsgrader kan man använda sig av en gantry. En gantry gör att roboten får 
ytterligare två axlar och två oberoende rörelser. Därmed tillkommer ytterligare 
programmerbara axlar som roboten kan använda sig av. 

Som man kan se nedan i Figur 4, sitter robotarna upp-och-nervända på en gantry med 
två balkar som vilar på en ställning. Ställningen gör att roboten kan röra sig i y-led och 
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på balken kan roboten röra sig i x-led. Det leder till att roboten får en större räckvidd. I 
Figur 4 kan robotarna röra sig på hela utrymmet under gantryn.  

Antingen arbetar en robot med en gantry, eller används flera robotar för att täcka 
samma arbetsyta. Används flera robotar behövs dessutom en större golvyta. Denna 
golvyta kan sparas om en gantry används. Golvyta sparas och dessutom blir roboten 
mer flexibel. Roboten behåller dessutom sin precision och snabbhet trots gantryn (ABB, 
gantry, 2015). 

 
Figur 4 ABB-robotar på gantry (Robotstudio) 

3.3.2 Verktygsväxlare 

Förutom gantry finns andra tillbehör till roboten som underlättar dess användning. Ett 
av tillbehören som är nödvändigt vid många verktygsbyten är verktygsväxlaren. Vid 
detta examensarbete ska roboten använda sig av fem olika verktyg och 
verktygsväxlaren är då ett måste. Verktygsväxlaren är försedd med en speciell 
dockningsmekanism som består av två delar. Den ena delen monteras längst ut på 
robotens arm och den andra monteras på verktyget (Figur 5). De två delarna kan sedan 
länkas ihop. Länkningen kan vara mekanisk, magnetisk eller pneumatisk (Bolmsjö, 
2006).  

  

Figur 5 verktygsväxlare 
från destaco 
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3.3.3 Verktyg 

Med hjälp av verktygsväxlaren har roboten möjlighet att växla mellan de verktyg den 
ska använda sig av. Verktygen utformades av ett parallellt examensarbete och beskrivs 
utförligare nedan: 

Balklyftarverktyget används till att lyfta balkarna och reglarna som är både tunga och 

långa, (70kg och 10m). Verktyget består av två gripklor som griper kring balken. 

Skivlyftarverktyget lyfter alla skivor samt håller i dem vid spikning. Verktyget består av 

en ställning med sugkoppar under. De använder sig av vakuum för att skapa ett 

undertryck och lyfta materialet.  

Spikverktyget är en automatiserad spikpistol som utför all spikning.   

Balkmonteringsverktyget fixerar balkarna mot varandra. Detta ska underlätta den 
kommande spikningen. Balkarna spikas sedan ihop med spik. Balkmonteringsverktyget 
fixerar även reglarna samt spikar fast dem. Balken hålls fast av gripdon.  

3.4 Säkerhet 

Vid utformning av en robotcell är det viktigt att ha säkerheten i åtanke. En öppen layout 
innebär att människor fritt skulle kunna röra sig inom robotcellen, men en sådan skulle 
kunna innebära fara för både människor och utrustning, eftersom en robot inte har 
några egna ögon. Därför behövs kringliggande utrustning så som sensorer, staket och 
liknande, för att upprätthålla säkerheten i robotcellen. Säkerheten kan delas upp i två 
kategorier, inre och yttre säkerhet.  

3.4.1 Inre säkerhet 

Den inre säkerheten är säkerheten inuti robotcellen. Befinner sig en operatör i 
robotcellen och programmerar skall roboten köra med reducerad hastighet. Operatören 
måste även ha dödmansgrepp på programmeringslådan. Allt detta för att roboten inte 
ska kunna skada operatören. Det är även viktigt att det ges säkerhetsutbildning på 
arbetsplatsen (Bolmsjö, 2006). 

3.4.2 Yttre säkerhet 

Den yttre säkerheten begränsar åtkomsten till roboten. En öppen planlösning där man 
kan gå rätt in i robotcellen är farlig. Eftersom roboten inte ser kommer den inte märka 
om vi går in i den. För att avskärma roboten kan staket och ljusbommar sättas upp. 
Ljusbommarna reagerar då ljuset bryts (Bolmsjö, 2006). Det finns även kontaktmattor 
som reagerar på tryck. Om någon av dessa påverkas eller om grinden öppnas avbryter 
roboten sitt arbete.  

3.5 LEAN  

För att utvärdera robotcellens layout och robotarnas flöde, valdes LEAN som 
utgångspunkt. LEAN är en filosofi och ett samlingsnamn för metoder och principer som 
ger ett konkurrenskraftigt och effektivt tillstånd i ett företag. (Warnecke, 1995). 

LEAN används av flera stora företag, så som Scania (SCANIA, 2013). LEAN har varit 
framgångsrikt i många år och många väljer att använda LEAN som redskap för 
effektivisering och organisering i företagen (Rachna Shah, 2007).  
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3.5.1 7+ 1 slöserier 

Metoden går ut på att eliminera slöseri inom tillverkningen (Bicheno, 2009). De 
ursprungliga 7 skapades av Ohno, den åttonde, +1, lades till senare.  

7+1 slöserier är följande: 

1. Överproduktion. Producera för mycket, för tidigt eller utifall att. Målet är att 
producera just så mycket som krävs. Det ska tillverkas i rätt tid och med perfekt 
kvalitet.  

2. Väntan. Produkten ska föras framåt i flödet utan att behöva vänta i onödan. Med 
detta menas att all tid då produkten inte rör sig, bearbetas, är ett slöseri.  

3. Onödiga rörelser. Rörelser som inte är nödvändiga för roboten.  

4. Onödiga transporter. Kunden betalar inte gärna för att material körs runt i 
fabriken. Så varje onödig transport av material är ett slöseri. Ju mer transporter, 
desto större risk för skador och försämrad kvalité. 

5. Överarbete. Det utförs mer arbete på produkten än kunden efterfrågat. Använd 
det minst antal möjliga maskiner som möjliggör rätt kvalité i rätt tid.  

6. Lager. Ett stort lager innebär att det behövs mycket utrymme. Upptäcks ett 
kvalitetsfel måste hela lagret undersökas. Ett stort lager leder till att en större 
summa pengar låses i värdet av osålda produkter.  

7. Omarbeta. Att inte säkerhetsställa kvalitén i produkten kan leda till onödigt 
arbete. Att byta ut en produkt handlar kanske inte om en stor summa men ett 
kvalitetsfel kan innebära att hundratals produkter behöver bytas ut och då blir 
summan betydande.  

8. Outnyttjad kreativitet. Detta slöseri var inte med frän början utan tillfördes. 
Allas tankar och idéer är värdefulla. Medarbetarna som arbetar med processen 
har oftast mer kunskap och förbättringsförslag än chefen. 

3.5.2 Ergonomi 

Arbetsplatsens utseende har även betydelse när det gäller ergonomi. Ergonomi behövs i 
denna tillämpning eftersom en del av monteringen kommer att ske manuellt. Manuellt 
arbete skall arrangeras ergonomiskt. Exempelvis skall verktyg och material placeras 
ergonomiskt för användaren (Bicheno, 2009).  
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Robotarna behöver inte ergonomi som en människa, så de kan anpassa sig till det 
manuella arbetet. Detta gäller främst höjd på monteringsbordet och höjd på material 
som ska till robotcellen. När väggen lämnar robotcellen och det manuella arbetet 
påbörjas, bör den befinna sig på en ergonomisk höjd för den operatör som ska montera. 
Arbetsmiljöverket har publicerat en bra bild som beskriver lämplig arbetshöjd (Figur 
6).  

 

3.5.3 Spaggettidiagram 

Spagettidiagram är ett redskap för att illustrera rörelserna av ett objekt i en fabrik eller 
vid en arbetsstation. Syftet med spagettidiagram är att kunna identifiera slöserier i form 
av transport och onödiga rörelser.  Exempel på spagettidiagram kan ses i Bilaga 4 och 
Bilaga 5. 

Diagrammet skapas genom att först skapa en översikt över det valda området. All 
utrustning och material som används ritas ut i diagrammet. Förflyttningarna i det valda 
området markeras sedan. Markeringen sker i form av linjer mellan två punkter i 
förflyttningen, exempelvis från ett verktyg till monteringsbordet. Det är en enkel och 
effektiv metod för att tydligt se skillnaderna i layouter eller förbättringar i en layout. 
(Bicheno, 2009) 

Figur 6 Ergonomisk höjd (Arbetsmiljöverket) 
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Vid projektets början inleddes en förstudie som skulle stå till grund för simuleringen. 
Förstudien gick ut på att samla in tillräcklig information med hjälp av studiebesök, 
litteraturstudier och analys av det tänkta flödet.   

4.1 Studiebesök 

Under studiebesöket, hos Stenbackens AB i Piteå, kunde en större förståelse för arbetet 
uppnås. Studiebesöket gav även viktig information som hjälpte till att reda ut frågor ur 
problemformuleringen och kring robotcellens layout.  

Den information som framkom och ansågs viktig för det fortsatta arbetet presenteras 
nedan uppdelad på olika områden.  

4.1.1 Material 

I problemformuleringen i avsnitt 1 fanns ett flertal frågor kring robotens hantering av 
material. Dessa frågor löd: 

 Hur stor är den maximala massa som roboten måste lyfta? 

 Var är det mest lämpligt att placera verktyg och material för att göra dem 
effektivt åtkomliga? 

Dessa frågor kunde besvaras med hjälp av nedanstående information.  

 Väggarna är cirka 3*8 m. Maximala måttet på höjd är idag 3m. Det vill säga inget 

material högre än 3 m behöver cellen ta hänsyn till.  

 Balkarna kan vara upp emot tio meter långa och det måste robotcellen klara av.  

 Djupet på reglarna varierar mellan 300 mm-500 mm.  

 Dörrar och fönster kan väga upp till 200 kg/st.  

Med hjälp av ovanstående information kan följande slutsatser dras: 

 Robotcellen behöver ett monteringsbord som klarar av ett väggmått på 10*3 m.  

 Monteringshöjden kommer liggandes aldrig att bli högre än 578 mm (500 mm 

regel plus skivor och läkt). Detta innebär att gantryn måste placeras på lämplig 

höjd för att nå ner till monteringsbordet.  

 Hanteringsroboten måste lyfta max 200 kg och bör väljas därefter.  

4.1.2 Montering 

I problemformuleringen i avsnitt 1 fanns även problem kring monteringen. De frågor 
som togs upp löd: 

 Finns det arbetsmoment som roboten inte kan utföra? 

 Hur ska elmonteringen hanteras, är en automatisering av hela arbetsmomentet 
möjlig? 

 Till vilken grad är det möjligt att automatisera isoleringsmomentet? 

Med hjälp av nedanstående information kunde frågorna besvaras och slutsatser dras: 

4 Förstudie 
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 En isolerings maskin ska användas till isoleringen. Roboten lyfter maskinen och 

placerar den på väggen. Maskinen arbetar sedan självständigt och roboten kan 

utföra annat arbete medan maskinen arbetar.  

 Montering av panel fungerar inte för automatisering vid användning av det virke 

som finns idag. Monteringen skulle kunna fungera med en enklare metod för 

monteringen. Ytterligare en bidragande orsak till att det inte fungerar idag är för 

att virket är för böjt. 

 Det viktigaste vid monteringen är ytterformen. Noggrannhetskraven är inte lika 

stora för de inre komponenterna och det gör inget om en regel avviker en 

centimeter åt ena eller andra hållet. 

 Elen kanske kan monteras in av robotarna. El-dosorna är möjliga att häfta dit. En 

robot håller i dosan och den andra roboten håller i sladden.  

 Kanske onödig att ta ut väggen för montering av el. Detta kan kanske göras inne i 

cellen. Detta hänger på om roboten kan arbeta med elen eller inte.  

Följande slutsatser drogs: 

 Isoleringen kommer att ske i robotcellen med hjälp av en isoleringsmaskin och 

behöver inte uteslutas ur simuleringen.  

 Idag finns ingen konkret lösning på hur elmontering skulle kunna automatiseras 

och detta moment utesluts därför ur simuleringen.  

 Det är två moment som robotarna i dagsläget inte kan utföra och dessa är 

montering av el och ytterpanel.  

4.2 Layout 

I avsnitt 3 framgick vad layouten ska innehålla: det material som roboten ska arbeta 
med, dess verktyg och ett monteringsbord för montering. Robotarna befinner sig på en 
gantry och är försedda med varsin verktygsväxlare.  

För att robotarna skulle kunna undvika väntan, onödiga rörelser och kunna arbeta 
samtidigt krävdes en layout som uppfyllde kraven. Det gjordes två olika förslag på 
layouter för att tillmötesgå krav i simuleringen.  

4.2.1 Layout 1 

Huvudidén med layout 1 är att få så mycket plats som möjligt för material och placera 
det i den ena änden av layouten. I denna ände placeras även verktyg till 
hanteringsroboten. Allt material som hanteringsroboten använder placeras i den ledd 
som de ska monteras. Detta innebär att de längsta balkarna placeras längs med 
monteringsbordet.  

I motsatt ände placeras monteringsrobotens verktyg. Detta innebär att robotarna har 
varsin ände att arbeta vid och alltid kan byta verktyg vid väntan på den andre roboten. 
På så sätt kan onödiga rörelser undvikas, se avsnitt 3.5.1. 

Denna layout ger endast en utväg för väggmodulen. Utvägen är på en av robotens 
kortsidor Genom denna kortsida forslas väggen ut för vändning, montering av el samt 
packning. Layouten kan ses i figur 7. Det röda området är robotens arbetsområde och 
gantryn sitter över detta område.  
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4.2.2 Layout 2 

Huvudidén med layout 2 är att väggmodulen ska kunna forslas ut två vägar. Detta för att 
ge robotcellen flexibilitet. Onödig väntan kan undgås genom att det finns möjlighet att 
påbörja en ny vägg när elen monteras utanför cellen, eller när väggen väntar på 
vändning. I kortändan bredvid materialet kan väggmodulen forslas ut för vändning eller 
för manuell montering av el. Exempelvis åt varsitt håll. Denna möjlighet finns inte i den 
första layouten.  

Precis som i den första layouten placerades verktyg för respektive robot i varsin ände. 
Materialet placeras även i hanteringsrobotens ände samt i rätt riktning från början. 
Layout två kan ses i figur 8. Även i denna layout är robotens arbetsområde markerat 
med rött och gantryn sitter ovanför detta område.  

Figur 7 Layoutförslag 1 

Figur 8 Layoutförslag2 
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4.2.3 Måttsättning 

Oavsett vilken layout som väljs krävs att roboten kommer åt allt material och har 
möjlighet att hämta/lämna sina verktyg. Därför krävs att allt placeras på rätt höjd. 
Utgångsmåttet blev monteringsbordet och allt annat anpassades utefter det.  

Höjden bestämdes utefter ergonomiska hänsyn. Som beskrivet tidigare i avsnittet ska 
elen monteras manuellt, utanför robotcellen. Höjden bör därför vara ergonomiskt 
anpassad till en människa. Höjden som valdes var 0,5 m. Minsta arbetshöjd blir då  
0,86 m och högsta 1,06 m vilket ligger inom ergonomispannet som beskrevs i avsnitt 
3.5.2.  

Monteringsrobotens verktyg placerades även de på samma höjd. Skivlyftarverktyget var 
så pass långt att det placerades ca en meter upp och därför placerades 
regellyftverktyget också högre upp. Materialet placerades även de på 0,5 m höjd. Endast 
skivorna fick placeras högre. Detta på grund av att skivlyftarverktyget är långt och 
skivorna många, så det blir ett visst djup.  

Det sista som skulle placeras var gantryn som robotarna ska placeras på och den sattes 
3.7m upp vilket bestämdes utefter robotens räckvidd, se avsnitt 4.3. 

4.3 Val av robot 

När val av robot skulle göras krävdes en noggrannare undersökning vad som fanns från 
ABB att välja på samt tillämpningen. De krav som ställs på roboten var att kunna nå allt 
material och kunna lyfta allt material+ verktyg. Roboten ska vara anpassad för en 
industrimiljö och kunna monteras upp och ner i en gantry. I problemformuleringen, 
avsnitt 1,2 formulerades följande frågor: 

 Hur stor är den maximala massan som roboten måste lyfta? 

 Vilken modell av robot passar bäst för denna automatisering? 

I avsnitt 4.1.1 besvarades första frågan med att roboten ska klara av 200 kg maximal 
massa. En utsållning gjordes med hjälp av ABB:s hemsida, (ABB, robot selector). De två 
robotar som passade in på applikationen beskrivs nedan i tabellen: 

 

 

 

 

 

Eftersom de båda robotarna ska sitta på samma gantry måste deras längd, räckvidden, 
vara ungefär densamma. Hanteringsroboten kräver tyngre lyft än monteringsroboten 
och därför behövdes en större robot till den applikationen. 

4.4 Arbetsflöde 

Ett tänkbart flöde för robotarna, baserat på det manuella flödet, utformades med hjälp 
från Robotdalen. Vid montering av basen hämtar hanteringsroboten reglar och balkar. 
Den håller sedan i regeln till dess att monteringsroboten har greppat. Vid montering av 
hammarbandet väntar hanteringsroboten in monteringsroboten med en skiva. Vid 
montering av alla skivor sker sedan samma procedur. Hanteringsroboten håller i medan 

Robot Massa Räckvidd Upp & ner 

IRB 6640 130-235 kg 2.55–3.2 m JA 

IRB 7600 150-500 kg 2.55–3.50 m JA 



Sida 17 av 42 

  Maria Löfgren 

monteringsroboten slår i fyra spik. Därefter hämtas nästa skiva och monteringsroboten 
fortsätter att slå i spik. Deras algoritm finns mer utförligt beskrivet i pseudo-kod i Bilaga 
3. 

4.4.1 Spagettidiagram 

Utefter det utformade flödet i (Bilaga 5), gjordes ett spagetti-diagram över hela 
monteringen. Varje moment motsvarades av ett diagram. Med hjälp av dessa diagram 
förenklades utvärderingen av layouten.   

Ett spagettidiagram gjordes över hela monteringen och flödet. För varje moment i 
monteringen gjordes ett diagram. Ett diagram för montering av bas, ett diagram för 
montering av innervägg samt ett för ytterväggen med isolering. Detta gav en bra 
överblick över hur rörelserna varierade beroende på valet av layout. Dessa diagram kan 
ses i bilaga 4 och bilaga 5. De onödiga rörelserna kunde sedan analyseras i analysdelen.   
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I avsnitt 4 valdes robotar och det framkom under studiebesöket att robotarna skulle 
hantera massor på högst 200 kg, vilket var dörrarna.  Studiebesöket gav även 
information om att det i dagsläget inte går att montera vare sig ytterpanel eller el. Virket 
som ska användas till ytterpanelen är dessutom alldeles för böjt för att kunna användas 
som material till ytterpanelen, vid en automatisering. Detta är alltså moment som inte 
ingår i simuleringen. Däremot blev isoleringen ett moment som skulle utföras i 
robotcellen med hjälp av en isoleringsmaskin. För att kunna svara på de kvarstående 
frågorna i problemformuleringen, de som inte besvarades i avsnitt 4, krävs en djupare 
analys av flödet och layouten. De beskrivs här nedan. 

5.1 Jämförelse av layouterna 

Vid val av layout fanns två frågor i åtanke från problemformuleringen och dessa var 
följande:  

”Kan robotarna dela på de verktyg som tillhandahålls?” 

 ”Var är det mest lämpligt att placera verktyg och material för att göra dem effektivt 
åtkomliga?” 

Vi kan börja med att konstatera att robotarna aldrig kommer att behöva dela verktyg 
eftersom de delats upp i hantering och montering. Inget av verktygen behövs för både 
montering och hantering. Balkmonteringsverktyg och spikpistol hör till 
monteringsroboten, medan regellyft samt skivlyftarverktyg hör till hanteringsroboten.  

För att analysera de två layouterna utefter var material och verktyg skulle placeras 
användes spagettidiagrammen som arbetades fram i förstudien, och de återfinns i bilaga 
4 och bilaga 5. Vid montering av basen skiljer sig inte rörelserna i de olika layouterna 
mer än att reglarna placerats på motsatt sida. Däremot finns en skillnad vid användning 
av skivor. Hanteringsroboten måste röra sig över en större sträcka då den hämtar 
skivor i layout 1. Detta medför att monteringsroboten eventuellt kommer att behöva 
vänta in hanteringsroboten längre än i layout 2. Det mest optimala är därför att försöka 
placera materialet som används oftast mer mot mitten. De material som används sällan 
är placerade längre bort, mot monteringsroboten. Det ger hanteringsroboten möjlighet 
att alltid komma åt mer frekvent använt material. Därför lämpar sig layout 2 bäst. 
Layout 2 ger färre onödiga rörelser samt minst väntan.  

Även för att minska onödig transport av väggmodulen lämpar sig layout 2 allra bäst. 
Denna layout ger möjlighet att arbeta parallellt vid elmontering och ytterpanelens 
montering. I layout 1 kan väggen eventuellt behöva förflyttas för montering av 
el/yttervägg eller vid packning.  

För att skapa en yttre säkerhet till robotcellen, se avsnitt 3.4.2, fanns säkerheten i 
åtanke vid utformning av layouterna. Det är inte möjlighet, i någon av layouterna, att 
passera rakt igenom robotens arbetsområde. Robotcellen kan omringas av ett staket för 
att hindra utomstående att komma in. Där väggmodulen forslas in och ut kan 
ljusbommar användas för att förhindra att robotarna arbetar då material fylls på eller 
då väggmodulen ska förflyttas.  

5 Analys och resultat 
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Med dessa slutsatser och denna analys valdes därför layout 2 som underlag vid 
simuleringen.  

5.2 Simulering  

Vid simuleringen kunde teorin kring både layout och åtkomst bekräftas. Roboten kom åt 
allt material och kunde byta verktyg.  

Det framkom emellertid, att det kunde uppstå tillfällen då det var svårt för roboten att 
nå de punkter som behövdes för att utföra monteringen. När robotarna arbetade 
tillsammans blev de inte lika flexibla, eftersom de blev låsta av vararandra. Detta i form 
av att de var så tätt inpå varandra så att förlorade en del av sin flexibilitet för att inte 
krocka.  

Under de flesta arbetsmoment arbetade robotarna med varandra. Den dötid som 
uppkom, det vill säga den tid då en robot måste vänta, var vid montering av 
hammarbandet, spikning av gipsskivor samt då monteringsroboten fick vänta på 
material.  

Enligt simuleringen är det fullt möjligt att kunna montera en väggmodul på mindre än 
två timmar. Ungefärliga tider för varje moment finns i nedanstående tabell: 

Moment Tidsåtgång 

Montering av bas 4min 30s 

Montering av OSB 3min 45s 

Montering av gips 4min 30s 

Montering av vindskyddsskivor 3min 45s 

Total tid för hela monteringen 18min 17s 

 

5.3 Flöde 

För att kunna besvara på frågan ” Hur ska robotarna röra sig för att vara maximalt 
effektiva?” och ” Är det nuvarande flödet lämpligt eller behöver det bearbetas?” ur 
problemformuleringen så analyserades flödet. Följande punkter togs som utgångspunkt 
vid analys av materialflödet kring robotarna:  

 De tillfällen då robotarna måste arbeta tillsammans.  

 Onödig väntan.  

Det fanns vissa moment i monteringen där robotarna måste arbeta tillsammans. 
Eftersom en människa har två armar och roboten har en så måste den ena roboten hålla 
i materialet. I detta skede kan robotarna inte arbeta med en varsin sak, utan blev låsta 
mot varandra och ingen onödig väntan uppkom. Det fanns heller ingen risk att 
robotarna skulle krocka. 

Utifrån simuleringen kom det fram, som beskrivet i avsnitt 5.2, att robotarna behövde 
vänta på varandra emellanåt. För att undvika onödig väntan, skulle robotarna kunna 
arbeta tillsammans. Detta skulle innebära behov av ytterligare verktyg och att fler 
verktygsbyten. I många fall skulle det innebära att tiden det tar att byta verktyg är den 
tid roboten måste vänta och med väntan slipper vi flera verktygsuppsättningar. 
Dessutom ska väggen monteras i en viss ordning. Den ena roboten kan vid dessa 
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tillfällen aldrig gå vidare förrän den andra roboten är klar. Det handlar om att material 
ska placeras eller att montaget ska bli klart, så att nytt material kan hämtas.   

Det positiva med att dela upp arbetet på hanterings- och monteringsrobot är att 
robotarna har en specifik uppgift hela tiden. Det uppkommer mindre risk för kollision 
då de arbetar med varsin sak och de inte behöver vara på samma ställe hela tiden.  

Med andra ord kan det konstateras att det nuvarande flödet för robotarna är lämpligt 
att använda sig av och inga modifikationer i det föreslagna robotflödet, bilaga 4, krävs. 
Vid valet av layout kunde vi konstatera att layout 2 var den mest effektiva med 
avseende på onödiga rörelser och väntan.  
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Under simuleringen framkom att monteringen kommer att hålla tidsgränsen på två 
timmar. Men detta betyder inte att den verkliga monteringen kommer att gå så fort. 
Simuleringen är en förenkling av verkligheten, och det finns avvikelser mellan 
simulering och verklighet. I verkligheten kan vi inte förlita oss på de materialställ som 
finns i simuleringen. Det finns inget som garanterar att materialet kommer att placeras 
på exakt rätt plats. Det kan behövas extern utrustning för att kontrollera att materialet 
inkommer rätt. 

 Isoleringsmomentet är ytterligare en förenkling i denna simulering. Det är idag satt till 
5 sekunder per 1200mm sektion. Det finns inga tillförlitliga siffror på hur lång tid detta 
tar i verkligheten, så detta bör undersökas.  

Under simuleringen var vissa moment mer komplicerade än andra. Främst vid 
montering av den första skivan av varje slag, det vill säga den första OSB-skivan, den 
första gipsskivan samt den första vindskyddsskivan. Detta är på grund av att robotarna 
inte kom åt ordentligt. I simuleringen täcker gantryn endast monteringsbordet yta. Om 
gantryn istället täckte en större yta, utanför monteringsbordet, blir den mer flexibel. 
Robotarna hade inte blivit lika låsta och lättare att programmera eftersom de hade 
kunnat röra sig mer fritt utan risk att stöta in i något. 

  

6 Diskussion 
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Simuleringen har endast bekräftat att det är möjligt att utföra denna sorts montering 
med hjälp av robotar, men det krävs en del arbete för att göra verklighet av 
simuleringen och bygga en riktig robotcell. Som beskrivet i diskussionen så måste 
lämpliga materialställ att konstrueras. Möjligheten att automatisera momentet 
elmontering bör utredas. Om elen monterades av robotarna skulle en förflyttning kunna 
bortrationaliseras, vilket skulle ge oss färre onödiga transporter, se avsnitt 3.5.3, men 
också mer flexibilitet. Robotcellen hade då inte drabbats av avbrott, då väggen ska 
forslas in och ut, utan skulle kunna fortsätta med arbetet till sista moment utan onödiga 
avbrott. 

Vidare rekommenderas att fortsatt arbete görs när det gäller en lösning av 
monteringsbordet och hur vändningen av väggen ska gå till. Monteringsbordet som 
används i simuleringen antas kunna passa in och stödja väggmodulen vid montering. 
Men i en verklig robotcell kan det inte garanteras att simuleringens lösning kommer att 
fungera. En bättre mekanism kan behövas för att säkerhetsställa detta.  

Det finns inte heller någon mekanism som vänder väggmodulen. Det skulle behövas en 
utredning huruvida ett vändbord är den bästa lösningen, eller om det krävs någon ny 
lösning för att lösa problemet.  

 

7 Rekommendationer 
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Bilaga 1 IRB 6640 
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Bilaga 2 IRB 7600 
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Bilaga 3 Pseudokod för robotarna 

Hanteringsrobot (HR) Monteringsrobot 
(MR) 

Hämtar botten  

Fixerar botten  

Hämtar regel  

Placerar regel vinkelrätt 
mot botten 

 

Beordrar MR att spika Fixerar regel mot 
botten 

Hämtar nästa regel Spikar regel 

Hämtar hammarband  

Placerar hammarband mot 
reglar 

 

Beordrar MR att spika  

Håller fast regel Spikar fast 
hammarband 

Byter verktyg Byter verktyg 

Hämtar OSB-skiva  

Placerar skiva på stommen  

Håller fast skiva  

Beordrar MR att spika Spikar fyra hörnen 

Hämtar nästa skiva Fortsätter spika 

Byter verktyg Byter verktyg 

Hämtar elektrikerläkt  

Placerar elektrikerläkt på 
insidan av OSB-skiva 

 

Beordrar MR att skjuta fast  

Håller i Skjuter fast 

MONTERING AV ELEKTRONIK 

  

  

  



Sida 34 av 42 

  Maria Löfgren 

 Hämtar gipsskiva  

Placerar gipsskiva på 
elektrikerläkt 

 

Beordrar MR att spika  

Håller i skivan Skjuter fast hörnen 

Hämtar nästa Fortsätter 

VÄNDNING AV MODUL EXTERNT 

Hämtar isoleringsmaskin   

Flyttar maskin  

Lämnar isoleringsmaskin  

Byter verktyg Byter verktyg 

Hämtar vindskyddsskiva  

Placerar på stomme  

Beordrar MR att spika  

Håller i Spikar 

Lämnar verktyg Lämnar verktyg 

YTTERPANEL MONTERAS EXTERNT 

PAKETERA OCH  EMBALLERA 
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Bilaga 4 Spagettidiagram layout1 
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Bilaga 4 spagettidiagram layout2  
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