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Sammanfattning 

 
MMW AB tillverkar elmotorer under namnet Elmo. Ett moment i produktionen är att en axel trycks 
in ett rotorpaket. För att höja automationsgraden i verksamheten vill man att en robot skall lägga 
upp rotorpaketet och axeln i pressen, och att robotens program skall styra pressens arbete.  

Målet med examensarbetet har varit att skapa en virtuell layout av en robotcell med tillhörande 
simulering. Robotcellen skall vara utformad så att den går att expandera. Inom ramen för 
examensarbetet skall dessutom en verklig robotcell byggas, enligt layouten. Detta ställer krav på de 
lösningar och koncept som ingår i simuleringen.  

Dokumentation av mått och geometrier hos befintlig utrustning har utförts, och erhållna data har 
använts vid CAD modellering och simulering. Resultatet omfattar en slutgiltig simulering som 
presenterar lösningsförslaget. Simuleringen inkluderar ett robotprogram som den realiserade 
teststationen använder sig av. 

Slutligen presenteras lösningar och förslag för den realiserade teststationen.  
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Abstract 
 
MMW AB manufactures electric motors under the brand Elmo. One operation of the production is 
pressing a shaft into a rotor package. To raise the level of automation in the plant, the company 
needsa robot to place the rotor package and the shaft in the press, as well as a robot program that 
controls the press.  
  
The goal of the thesis has been to create a virtual layout of a robot cell, including a 
related simulation. The robot cell must be possible to expand further. Within the framework of the 
thesis, the proposal will be implemented according to the layout, and this places demands on the 
solutions and concepts included in the simulation. 
  
Documentation of dimensions and geometries of the existing equipment has been performed, and 
the collected data have been used in CAD modeling and simulation. The result includes a final 
simulation that presents a solution proposal. The simulation includes a robot program that is used 
by the actual test station. 
 
Finally, solutions and suggestions regarding the realized test station's operation have been presented.  
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Begrepp och definitioner 
 

ABB   Ett företag inom kraft och automationsteknik 
 

Andon Fysiskt signalelement för visning av status för en arbetsprocess eller ett 
system. 

 
CAD Term som står för Computer Aided Design, där design, modellering, och 

skapande av tekniska ritningar innan tillverkning skapas med hjälp av 
datorbaserade verktyg 

 
Cellkalibrering Anpassning av det robotprogrammet i virtuell miljö till verklig miljö  

 
Controller Robotstyrskåp med hårdvara, som ger roboten rörelsekontroll och 

integrering med yttre hårdvara  
 

Cykeltid Den tid som tagits från det att ämne eller en detalj börjat förädlas till dess 
att förädlingen är slutförd. Denna process upprepas och ger samma 
förädlingstid för likadana ämne/detalj 

 
CW-90/90 Elmos elmotorer som är avsedda för frekvensstyrning tillhör en modellserie 

med namnet CW, Talet 90 står för rotorpaketets längd i millimeter 
 

Detalj Föremål som senare bearbetas manuellt eller maskinellt till en färdig 
produkt 

 
Ethernet Standardiserad metod för datorkommunikation för ett lokalt datornätverk 
 
Europapall Standardiserad lastpall i trä som har dimension L1200xB800xH144 mm. 
 
Fixeringsplatta Yta för fixering och uppdelning av detaljer enligt ett godtyckligt mönster  
 
Fixtur Konstruktion för fixering av detaljer som används inom verkstadsindustrin 

för bearbetning 
 
Fältbuss Kommunikationsbuss för sammankoppling av automationsutrustning i ett 

nätverk. Exempel på fältbussar är CAN/Devicenet, Interbus och Profibus 
DP 

 
Gripdon Verktyg för som ger tillgång för gripning, hålla fast och släppa detaljer 
 
Industrirobot En robot som används inom industrin, som möjliggör förflyttning av objekt 

och kan även utföra olika arbetsmoment 
 
Instyrning Fixering av in och utvagn för att undvika rörelse och förflyttning av vagn 

vid bearbetning, denna precisa förklaring av instyrning gäller endast för 
detta projekt. 

 
Invagn Vagn för detaljer innan maskinell eller manuell bearbetning 
 
OEM-marknad Företag som tillverkar den slutliga produkten eller företag som skapar en del 

för ett företag som sedan används i sin slutliga produkt för försäljning i den 
öppna marknaden 

 



Off-line programmering Robotsystemet programmeras i huvudsak med en annan dator i en 
simuleringsmiljö utan att påverka den verkliga miljön  

 
On-line programmering Programmering av robotsystemet i verklig miljö   
 
Pressgjutning Metod där material pressas samman under högt tryck till önskad form 

 
Rotor En axel pressad i ett rotorpaket utgör en rotor 
 
Rotorpaket En bunt med stansad plåt som ligger i flera sammanpressade lager och utgör 

en enda enhet som senare är tänkt att pressas på tillhörande axel 
  
Utvagn Vagn för detaljer efter maskinell eller manuell bearbetning 
 
RAPID ABB:s robotprogrammeringsspråk 
 
Robotcell Robotens avgränsade arbetsområde 
 
Robotdalen Organisation som hjälper innovatörer, entreprenörer och företag med 

automationslösningar för stärkande av produktionen och ökad 
konkurrenskraft. Viktiga intressenter i Robotdalen är bland annat 
Mälardalens högskola, ABB Robotics och Volvo Construction  

 
Robotstudio ABB:s egenutvecklade programvara för simulering och offline 

programmering 
 
Seghärdning Härdning av stål, vanligen i olja, som följs av ett snabbt kylförlopp till 500 

till 670 C. Proceduren ger ett stål med högre sträckgräns, brottgräns, 
hårdhet och slagseghet 

 
Simulering I en 3D miljö illustreras rörelse och beteenden för maskiner eller ett helt 

system 
 
Solid Edge Mjukvara för 3D design, modellering och tekniska ritningar 
 
Stansning Metod för att göra hål i relativt tunt material 
 
 
Svarvning Metod där bearbetningen sker med linjärt förflyttning av ett skärverktyg i 

förhållande till arbetsstycke, där material skärs bort från ett roterande 
arbetsstycke för att få önskad form och dimension 

 
Teach pendant En handhållen anordning för programmering av robotrörelse 
 
Verktygsväxlare En komponent som monteras på robotarmen som möjliggör byte av 

gripdon eller verktyg. 
 
 
Vision system System byggd av flera sammanverkande enheter med syftet att identifiera 

objekt, Själva identifieringen av objekt görs med hjälp av en fotoapparat 
som tar och fotograferar förinställt utrymme och som sedan behandlas och 
analyseras i en särskild mjukvara för igenkänning av objekt, mätning av 
avstånd till objekt, kvalitetskontroll osv 
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       Färdig produkt : Figur 1.1.1  

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

 
Elmo grundades 1948 i Flen och har genom tiderna haft olika ägare.  
Idag är bolaget ägt av MMW AB sedan 2010. Huvudinriktningen för företaget är 
elmotorer för OEM-marknaden. Elmo är ett starkt varumärke inom t.ex. 
tvättmaskinsindustrin. Företaget har alla steg för tillverkning av elmotorer under 
samma tak, vilket är sällsynt idag. Tillverkningen av en elmotor börjar med två 
parallella processer, som sedan sammanförs till montering av en färdig produkt. Den 
ena delen innefattar rotortillverkningen och den andra statortillverkningen. 
 
För rotortillverkning köps det in två material. Det första materialet är stål, som 
används för tillverkning av rotorpaketen, och det andra är seghärdningsstål i cylindrisk 
form för axlarna. Plåtarna stansas till skivor enligt mått. Skivor med samma 
dimensioner vägs och inspekteras efter stansningen för att sedan staplas på varandra. 
  
Därefter pressgjuts de staplade skivorna ihop till en enda enhet som i det stadiet 
kommer att kallas för rotorpaket. Axeltillverkningen sker i ett enda steg. Cylindrarna i 
seghärdningsstål svarvas till axlar enligt mått. Axel och rotorpaket pressas samman till 
ett enda stycke, som kommer att kallas rotor. Därefter sker svarvning och slipning för 
att få till en god ytjämnhet, vilket bl.a. behövs vid lagermontering. Nu återstår 
balansering av det färdiga stycket. I händelse av obalans borras det, för att sedan 
balanseras igen. När balanseringen av stycket resulterat i värden inom gällande 
toleransnivåer skickas rotorn iväg för montering med statorn. 
 
För statortillverkning köps det in koppartråd i rullar enligt de dimensioner som gäller 
för de olika modellserierna. Från rullarna matas koppartråden ut för lindning och 
detta görs antingen förhand eller genom maskinlindning enligt det upplägg som gäller 
för modellserien. När lindningen är färdig kopplas kablage och kontaktstycken för 
statorn. Ett isolationssystem i form av band eller stavar, som benämns pol monteras 
runt statorn för att isolera det magnetiska kraftfält som uppkommer i statorn vid 
körning. När isolationssystemet och statorn är integrerade paras de ihop med 
tillhörande rotor för att sedan monteras inuti ett motorhölje. 
 
Med motorhöljet som yttre skydd för de inkapslade 
delarna, testkörs den färdiga produkten. (Figur 1.1.1.) 
 
 
 
 
 
 
För kännedom skall nämnas att lagermontering, och 
andra tillkommande smådetaljer hoppats över, till 
förmån för läsarens förståelse och överblick. 
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För att MMW AB ska fortsätta att vara konkurrenskraftigt, behöver produktionen 
effektiviseras och automatiseras. Det gäller i synnerhet de procedurer och steg som 
tidigare beskrivits. En lovande förstudie inför robotisering och automatisering har 
utförts, som redovisas i bilaga 17. 
 
Vår uppgift är att bygga en testanläggning i form av en robotcell som, med hjälp av en 
befintlig industrirobot, automatiserar ett arbetsmoment som innefattar plockning av 
två komponenter, vilket är axel och rotorpaket, och pressning till en enda detalj med 
hjälp av en hydraulpress. De pressade komponenterna plockas sedan från pressen och 
placeras i en utpall för vidare bearbetning i produktionen. Komponenterna ingår i 
CW-90/90 serien som står för en stor del av Elmos årliga produktion. CW-90/90 är 
en modellserie från Elmo med motorer som är speciellt anpassade för 
frekvensstyrning. Talet 90 syftar på rotorpaketets längd i millimeter. 

1.2 Målformulering 

 

 Målet med uppdraget är att utforma, simulera och sedan realisera 
testanläggningen för att automatisera pressning av axel och rotorpaket.  

 Rapporten skall kunna ligga till grund för vidare påbyggnad av robotcellen. 

1.3 Problemdefinition 

 

I dagsläget behöver en enskild anställd använda avsevärd tid till att mata in axel och 
rotorpaket i pressen. Det blir många arbetsmoment och pressen arbetar långsamt. 
 
Huvudproblemet är att de anställdas tid och kraft skulle kunna användas till något 
annat inom företaget. Automatisering av monotona arbetsuppgifter, såsom 
pressningsproceduren, anses därför angelägen. 
 
Huvudproblemet skapar delproblem. Nedan anges ett antal definierade problem i 
form av frågor, som uppkommer när man angriper huvudproblemet och vill lösa det 
med hjälp av en robotcell. 
 

Robot 

 

 Hur och var skall axeln och rotorpaketet plockas av roboten?  

 Hur och var skall roboten lämna rotorn för vidare bearbetning i anläggningen? 

 Hur skall roboten gripa tag i komponenten?  

 Hur skall gripfingrarna för gripdonet utformas för att hantera komponenterna?  

 Vad är den optimala arbetshöjden på in- och utvagn för att undvika 
arbetsskador samt säkerställa robotens nåbarhet? 
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Robotcell 

 

 Hur skall robotcellen utformas med hänsyn till ett optimalt areautnyttjande i 
anläggningen? Hänsyn skall även tas till den framtida utvecklingen av 
robotcellen. 

 Hur skall robotcellens synlighet vara i anläggningen för att en arbetare skall 
kunna åtgärda den vid varningar och fel som uppstår under programkörningen. 

 

Robotprogrammering 

 

 Vad behöver programmet innehålla för in- och utsignaler för att visa status för 
robotcell ur säkerhetssynpunkt.  

 Hur skall användargränssnittet utformas för kommunikation med operatören 
genom robotens styrplatta? 

 

Press 

 

 Vilka in- och utsignaler krävs för att säkerställa samarbetet mellan pressen och 
roboten? 

 Hur skall komponenterna fixeras i pressen för att säkerställa robotens hämtning 
och lämning av komponenter utan avvikelse? 

 

1.4 Kravspecifikation 

 

 En robotcell skall skapas för att automatisera ett arbetsmoment som pressar 
ihop en axel och ett rotorpaket i CW-90/90 serien. 

 Robotcellens funktion skall simuleras i Robotstudio, och sedan skall den 
implementeras och tillämpas i anläggningen.  

 Robotcellens automation skall ske med hjälp av en ABB industrirobot av 
modellen IRB-6400 som finns till förfogande i anläggningen. 

 Den press som skall användas i robotcellen är av typen Tesema EP25E, och 
finns till förfogande i anläggningen. Tesema EP25E är en hydraulisk press som 
producerades år 1970 och klarar av att pressa 25 ton. 

 Utrymmesanvändningen i anläggningen skall maximalt vara 100 m2. 

 Pressen skall aktiveras automatiskt av in- och utsignaler från roboten. Alltså 
skall behovet av en operatör till pressen elimineras. 

 Rapporten skall fungera som en manual för utbildning och vidareutveckling av 
robotcellen. Det skall alltså vara möjligt att lägga till nya maskiner för att utöka 
robotcellens funktion. 
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 Till ett 2 finger gripdon som föreslås för inköp, skall gripfingrar modelleras 
med hjälp av CAD-program för att sedan beställas/tas fram. Dessa fingrar skall 
kunna klara hanteringen av CW-90/90 serien. 

1.5 Lösningsmetod 

 

 Vi ska utföra fysiska mätningar (längdmått) på objekt som är av intresse. Dessa 
objekt, som t.ex. pressen, kommer att ingå i simuleringen och därmed hjälper 
de oss att skapa en verklig bild av robotcellen. 

 Programmet ABB Robotstudio kommer att användas för utformning av 
robotcellen samt simulering av dess funktion.  

 Med hjälp av CAD programmet Solid Edge ST7 kommer vi att återskapa och 
modellera alla objekt som skall ingå i robotcellen. 

 RAPID, Robotstudios egna programmeringsspråk hjälper oss att utveckla 
robotens rörelse och interaktion med pressen, operatören och andra in och 
utsignaler.  

 Vi skall använda oss av personalens kunskap för information om maskiner, 
produktionsflöde och komponenter som är av intresse för robotcellens 
funktion. 

 Vi ska använda oss av kunskaper från robotik kursen och utbildning från 
robotdalen för handledning vid frågeställningar under arbetet. 

 Vi ska använda oss av relevant kurslitteratur för lösningar. 

1.6 Avgränsningar 

 

 Ingen undersökning av hur signalering till och från pressens skall gå till, för att 
arrangera kommunikation med controllern. Detta överlåtes till elektriker pga. 
den tillgängliga tiden för projektet.  

 Vi ska inte göra någon investeringskalkyl, utan utgår från en förstudie som 
gjorts av tidigare studenter. 

 Simulering och implementering av robotcellen innefattar bara arbetsmomentet 
tillhörande pressen. Inga andra maskiner kommer att inkluderas. 

 Robotens inplockning av axlar och rotorer skall inte ske med rullande band. 
Anledningen är att rullande band medför höga kostnader och komplexa 
program som kräver tid. 

 Simulering och programmering tar endast hänsyn till delar inkluderade i CW-
90/90. 

 Robotens gripdon är en komponent som beställts av lämpligt företag. Därför 
görs ingen utveckling av denna komponent. Däremot måste fingrar utvecklas 
för att passa arbetets ändamål. 
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2. Faktainsamling 

För att visa vår vision har vi använt oss av ett CAD-program och ett program för 
robotsimulering, vilka beskrivs i kapitlets början. Därefter presenteras de 
komponenter som behövs för att redovisa en layout för en robotcell . Slutligen anges 
vilka krav som ställs på ett gripdon för roboten, och vilka I/O-signaler till och från 
pressen som behövs för ett fungerande system.  
 
2.1 Solid Edge 

 

Solid Edge är ett CAD program framtaget av Siemens AG, ett globalt företag som 
arbetar med lösningar för infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt 
hälso- och sjukvård.  
 
Solid Edge användes för att skapa de 3D-modeller som behövdes för en virtuell 
visning av layout i Robotstudio till företaget. Solid Edge har även använts som 
underlag för måttangivning vid tillverkning och beställning av komponenter för 
realisering av robotcellen. I och med att robotcellen kommer att befinna sig i en 
pågående verksamhet för tillverkning av andra modellserier, så har simulering av olika 
layout-förslag tagits fram med tanke på robotcellens omgivning. Layouten har tack 
vare modellerna och simuleringen visat företaget vår vision och de lösningar som är 
inkluderade i den . Åskådliggörande av systemets funktion tillsammans med de olika 
komponenterna har gjorts möjligt genom simulering. 

 
I Solid Edge skapades modeller av: 

 Press 

 In och utvagn 

 Instyrning för vagn  

 Fixeringsplatta för rotorpaket, axel och rotor. 

 Förlängningsarm för gripdon 

 Gripdonsfingrar 
 

2.2 Robotstudio 

 
Robotstudio är ABB:s programvara för simulering och off-line programmering. Med 
mjukvaran Robotstudio kan man programmera en robot som är i bruk utan att 
avbryta den aktuella robotcellens produktion. Det program som skrivs i RAPID kan 
överföras från datorn till robotens controller, och sedan köras för att bekräfta 
robotens beteende gentemot simuleringen. Robotstudio gör det möjligt att studera 
robotens rörelse, nåbarhet till material och maskiner, cellens layout och 
utrymmesanvändning samt cykeltider. 
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Robotstudio erbjuder en inbyggd virtuell controller som använder sig av liknande 
programvara som den fysiska robotcontrollern. Detta underlättar överföringen av kod 
direkt från datorn till controllern och möjliggör mycket realistiska simuleringar. 
 
Robotstudio har använts till att: 

 Visa en layout med hänsyn till den pågående verksamheten. 

 Simulera rörelserna för optimal produktivitet. 

 Upptäcka problem som kan förekomma redan i simuleringsmiljön, 
istället för vid realisering. 

 Simulera I/O signaler och undersöka eventuell påverkan och det 
beteende som kan åstadkommas vid implementeringen.  

 Uppskatta cykeltider och optimering av dessa. 
 Bestämma robotens förmåga att nå fram till och förflytta detaljer och 

betjäna maskiner utan att kollidera med något. 

2.3 Industrirobot IRB 6400 

 
ABB:s industrirobot IRB 6400 är en 6 axlad robot för tillverkning och automation. 
Roboten är flexibel, och därmed menas att den är kapabel att nå samma 
programmerade punkt på flera olika sätt. Roboten kan dessutom kommunicera med 
yttre enheter och yttre system via controllern. (Se figur 2.3.1) 
 
Vår version av IRB 6400 betecknas med sitt fulla namn : 
 
ABB IRB 6400 2.4 120 M98 
      
      Årsmodell : 1998  

Klarar av : 120 kg 
Nåbarhet : 2,4  
Modell : IRB 6400 

      Fabrikat : ABB    
        
 
   
  
         

2.4 Controller S4C 

Controller S4C är det kontrollskåp som möjliggör kommunikationen mellan robot 
och yttre enheter, system samt styrning av roboten. S4C har en kompakt design, vilket 
anges med bokstavstillägget ”C”. S4C klarar av linjeföljning och punktföljning med 
hög hastighet och precision.  
 
 

IRB 6400 : Figur 2.3.1  
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S4C har fältbuss (CAN/Devicenet) och seriell 
anslutning för tillgång till PLC och PC. 
Programmering av robot från PC sker med 
Ethernet anslutning via controllern eller med 
hjälp av 1,44’’ floppydisketter. Kontroll och 
styrning av robotrörelse (kallas även joggning) 
sker med teach pendanten som finns ansluten till 
S4C och används vid t.ex. cell-kalibrering och 
redigering av kod.(Se figur 2.4.1) 
 
I S4C finns plats för : 

 512 st digitala in och utsignaler 

 120 st analoga in och utsignaler 
 
För att få tillgång till dessa in och utsignaler kan en I/O enhet införskaffas. I/O 
enheten DSQC 327A användes i detta projekt för att få tillgång till 16 in och 
utsignaler samt 2 analoga utsignaler. I/O enheten är ett gränssnitt mellan press (eller 
andra enheter) och controller. För vidare expansion kan flera I/O enheter installeras i 
controllern. 

2.5 Hydraulpress Tesema EP25E 

 

 

En hydraulpress av fabrikat Tesema med modellnamn 
EP25E och tillverkningsår 1970 är till förfogande för 
tänkt automatisering. (Se figur 2.5.1) 
 
Namnet EP25E står för 25 ton kapacitet för pressning. 
För CW-90/90 krävs 100 bars tryck det vill säga 

107 N/m2 för inpressning av axel i rotorpaket. 
 
Trycket ställs in via ett analogt vridreglage, och genom 
samtidig intryckning av två pneumatiskt styrda 
säkerhetsknappar som säkerställer att händer inte 
kläms vid manuell pressning. 
 
 
 
 
  

S4C Controller : Figur 2.4.1  

Tesema EP25E : Figur 2.5.1  
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2.6 Axel och rotorpaket 

 

CW-90/90 omfattar två axlar och ett rotorpaket som beskrivs nedan. Axlarnas längd 
är 243,9 och 255,5 mm och har en högsta diameter på 32 mm. Materialet är SS 1672 
(ett specialstål för seghärdningsändamål som passar bra som axelelement och 
maskinelement. (Se figur 2.6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rotorpaketet består av flera stansade skivor som pressats samman och bildar en 
cylinder med genomgående hål för axel på 30 mm i diameter och en yttre diameter på 
84,38 mm. (Se figur 2.6.2) 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.7 In- och utvagnar 

 

Den information som behövs för anpassning av in och utvagnar till robotcellen fanns 
tillgänglig i själva anläggningen. Med in- och utvagnar menas en vagn bestående av 
följande tre delar: 

 Bord (yta : hel europapall standard : 1200 mm x 800 mm x 144 mm) 

 Fixeringsplatta för fixering av detaljer (hanterar 45 detaljer) 

 Hjul under varje bordsben för enklare förflyttning  
 
Höjden på en vagn med dessa tre delar skulle kunna vara 900 mm. Utseendet på 
anliggningsytan till fixeringsplattan för invagnen skiljer sig från den hos utvagnen. 
Skillnaden beror på de olika fixeringsbehoven för detaljer före och efter pressning. (Se 
figur 2.7.1 och figur 2.7.2) 

                  Axel: Figur 2.6.1  

Rotorpaket: Figur 2.6.2  
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45 detaljer per fixeringsplatta är ett värde som är bestämt med hänsyn till gripdonets 
storlek och gripfingrarnas rörelse vid upphämtning av detaljer. Man har eftersträvat en 
fixeringsplatta som fixerar lika många detaljer för invagn som för utvagn i strävan att 
minska personalbehovet i samband med påfyllning och tömning. Utformningen av 
fixeringsplattan har specifikt anpassats för att kunna fixera detaljer, med hänsyn till 
detaljernas dimensioner och till att inte vara i vägen för gripdonet vid hämtning och 
avlämning.  
Figurerna 2.7.3 och 2.7.4 visar fixeringsplattor som är lutade och något vridna åt 
sidan. 
 

    
                                               
              

2.8 Instyrning 

 
Instyrningens uppgift är att låsa vagnen, oavsett om det är en in- eller utvagn. Med 
plats för infästning i verkstadsgolvet i alla fyra hörn hindras att vagnen själv byter 
position efter upprepad användning. Höjden för instyrningen är anpassad till vagnens 
höjd, 900 mm. Avsikten är att hindra instyrningen från att vara i vägen för roboten, 
samtidigt som den styr in fixeringsplattorna i rätt position. Vid inskjutning av vagn in i 
instyrning kan vagnens alla sidor fixeras på flera olika sätt. Flera förslag har lagts fram 
men ej realiserats. Exempelvis föreslogs att fixeringen skulle garanteras genom att ha 
två dörrar per instyrning. För varje dörr tillkommer en tillhörande metallstav 
integrerarad i den med handtag. Med hjälp av dessa två metallstavar, som sjunker ner i 
var sitt hål i verkstadsgolvet, garanterar man fixering av vagnens alla sidor. Dessa hål 

Invagn: Figur 2.7.1 Utvagn: Figur 2.7.2 

Fixeringsplatta för invagn:  

Figur 2.7.3 

Fixeringsplatta för utvagn: 

Figur 2.7.4 
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är tänkta att vara borrade i verkstadsgolvet. Figur 2.8.1 visar bild på instyrning med 
dörrar utan metallstavar. 
 

 
 
 
Ett annat förslag är att använda sig av horisontell balk, som är skjutbar och skjuts in 
på samma sida som den vagn som matas in och ut. Figur 2.8.2 visar bild på instyrning 
med balk. 
 

 
 
 
 
Här kan som tidigare nämnts flera olika sätt tänkas för att lösa fixeringsproblemet. 
Bild på instyrning endast utan dörrar eller balk. (Se figur 2.8.3) 
 
 

 
 
 
 

Instyrning med dörrar : Figur 2.8.1 

Instyrning med balk : Figur 2.8.2 
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2.9 Layout 

 

Med alla beståndsdelar,som redovisade ovan, kan man med Robotstudio utforma en 
passande layout som säkerställer nåbarheten och minimerar kollisionsrisken. 
Placeringen av in och utvagn var det viktigaste problemet att lösa, eftersom det är 
nödvändigt att placera vagnen rätt för att få åtkomlighet med hänsyn till omgivande 
verksamhet. Ett annat krav är att roboten skall kunna nå detaljer överallt på 
fixeringsplattan. Layout med hänsyn till vidare expansion visas i figur 2.9.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilden 2.9.1 visar en layout för en robotcell som har utrymme för vidare expansion bakom och vid 
sidan av roboten. Ingången till robotcellen är placerad nära controllern och samtliga detaljer kan nås 
av roboten. 
  

                Instyrning : Figur 2.8.3 

Layout med hänsyn till vidare expansion : Figur 2.9.1 
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2.10 Förlängningsarm  

 
Behovet av en förlängningsarm till roboten framgår av det faktablad som gäller för 
den aktuella roboten. I faktabladet anges dimensioner och nåbarhet för roboten. 
Genom simulering får man reda på ifall dimensionerna för roboten innebär 
kollisionsrisk eller nåbarhetshinder. 
 

Framtagning av en förlängningsarm genom Solid Edge har blivit nödvändigt, då 
kollision med fixeringsplattan och andra detaljer vid hämtning i simulering har 
konstaterats. Se inringat område för kollision i figur 2.10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med en förlängningsarm med längden 106,25 mm och 30 graders lutning för fästet av 

gripdonet uppvisade inga kollisioner vid simuleringen. Se figur 2.10.2  
 
Test av hållfastheten gjordes med hjälp av Solid Edge. 
Beräkning gjordes av det spänningsfält som 
uppkommer vid en yttre last på 100 N (riktad nedåt) 
pålagd över gripdonsfästet. 100 N är den uppskattade 
summan av gripdon, gripdonsfingrar, rotorpaket och 
axel. Materialet som valdes är aluminium 1060. Dess 
egenskaper visas i figur 2.10.3, och resultat från 
simuleringen visas i figur 2.10.4.  

        Område för kollision :  Figur 2.10.1 

Förlängningsarm : Figur 2.10.2 
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Med denna bild bekräftas att dimensioner och valt material ger godkänt resultat 
eftersom  

10,3 MPa < 27,579 MPa (sträckgräns) 

2.11 Gripdon 

 

Den primära funktionen för gripdonet är att gripa de detaljer som skall förflyttas. Tre 
krav ställs på gripdonet: 
 

1. Den ska ha sådan slaglängd att den ska kunna gripa över 84,38 mm 
(vilket motsvarar diametern av ett rotorpaket). 

2. Den ska klara den sammanlagda vikten av ett rotorpaket och en axel, 
sammanlagt 4,5 kg.  

3. Den ska kunna gripa detaljen från sidan pga. utrymmesproblem vid 
införande av detaljer in i pressen. 

 
Det sekundära kravet på gripdonet är flexibilitet. Det skall kunna användas för 
ytterligare modellserier förutom CW-90/90. Om flexibiliteten inte finns ska priset för 
gripdonet vara så lågt att senare investering i ett andra gripdon är ett godtagbart 
alternativ. 
 
Två typer av kraftöverföring för att frambringa rörelse i ett gripdon finns: 
 

1. Pneumatisk matning 
+ Billigt 
 -  Svårt att manövrera vid öppning 
 
2. Elektrisk matning (servogripdon) 

+ Lätt att manövrera vid öppning och stängning 
 - Dyrt 
 

Materialets egenskaper : Figur 2.10.3 Resultat från simulering : Figur 2.10.4 
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I och med att priset är avgörande så valdes servogripdon bort. 
De griptekniker som skulle kunna passa för ändamålet är parallellgripdon och 
vinkelgripdon (se figurerna 2.11.1 och 2.11.2). 
 

 Parallellgripdon, se figur 2.11.1: 

 
 

 

 Vinkelgripdon,  se figur 2.11.2:  

 
 

 

En annan aspekt att ta hänsyn till från början vid val av gripdon, är att gripdonets 
fingrar vid öppning inte ska kollidera med detaljer och föremål i gripdonets närhet. 

 
Det gripdon som valdes  
 
Det gripdon som valdes var JGP 160-1 från leverantören 
Schunk (se Figur 2.11.3). JGP-160-1 är ett pneumatiskt 
tvåfingerparallellgripdon som uppfyller alla ställda krav och 
sannolikt också högre krav som skulle kunna ställas i 
framtiden.  
 
Gripdonet har följande egenskaper : 
Slaglängd per finger:   16 mm  
Gripdonets vikt:   2,6 kg  
Öppning /stängningskraft: 1771/1640 N 
Öppning och stängningstid: 0,15 s 
Rek. vikt på arbetsstycke:  8,2kg 
 
Den rekommenderade vikten på arbetsstycket är baserad på att fingrarna består av ett 
material som har friktionstalet 0,1. Detta kan ändras för att möjliggöra hantering av 
tyngre föremål med hjälp av material med högre friktionstal. 

Parallellgripdon i olika tillstånd: Figur 2.11.1 

Vinkelgripdon i olika tillstånd : Figur 2.11.2 

JGP 160-1 : Figur 2.11.3 
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2.12  Gripdonsfingrar  

 

Vid framtagning av gripdonsfingrar ställdes följande krav: 
 

1. De ska ha sådan geometri att de skall kunna gripa rotorpaketet med hänsyn till 
gripdonets slaglängd (16 mm per finger). 

2. De skall tillsammans klara den sammanlagda vikten av ett rotorpaket och en 
axel (sammanlagt 4,5kg).   

3. Gripfingrarnas bredd och längd ska vara sådan att kollisioner undviks.  
 
En prismatisk gripyta valdes för gripdonsfingrarna (Figur 2.12.1). 
Skälet var att en prismatisk form på gripytan ställer mindre krav på 
gripdonsfingrarnas längd, och ger fler kontaktytor mot rotorn för 
bättre grepp. 
 
Test av hållfastheten gjordes med hjälp av Solid Edge. Beräkning 
gjordes av spänningsfältet till följd av en yttre last på 60N (riktad 
nedåt) pålagd över gripfingrets ovandel (Figur 2.12.3). 60 N utgör 
den sammanlagda tyngden av rotorpaket och axel. Det material som 
valdes var aluminium 1060. Några viktiga egenskaper hos materialet 
listas i figur 2.12.2, och resultat från simulering visas i figur 2.12.3.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beräkningsresultaten i Figur 2.12.3 bekräftar att dimensioner och valt material ger 
godkänt resultat eftersom 

11,2 MPa < 27,579 MPa (sträckgräns) 

2.13 I/O Signaler  

  

För att systemet skall fungera, och pressen och roboten kunna samspela korrekt, 
behövs tvåvägs kommunikation. Controllern (se avsnitt 2.4) måste få signaler från 

Gripdonsfingrar : 

Figur 2.12.1 

Materialets egenskaper : Figur 2.12.2 Resultat från simulering : Figur 2.12.3 
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pressen, dels för att veta status på aktuell arbetsprocess och dels för att kunna sända 
styrsignaler till den.  
 
Följande signaler riktade till controllern behövs: 
  

 Signal för kolv i toppläge 

 Signal för kolv i bottenläge 

 Signal för uppnått tryck  

 Signal Auto-mode kontroll av pressning m.h.a. controllern    
 
Denna signal från controller riktad till pressen behövs: 
 

 Signal för säkerhetsknapparna till press  
 
För indikering av robotcellens status till operatör, bör controllern ge ut dessa signaler : 
  

 Signal för Andon signalelement (röd) 

 Signal för Andon signalelement (gul) 

 Signal för Andon signalelement (grön) 
 
Bild i figur 2.13.1 illustrerar funktionen: 

Kabel i blå färg är insignal till 
controllern. 
Kabel i röd färg är utsignal från 
controllern. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Utöver de signaler som framgår av bilden ovan tillkommer 1st. insignal och 1 st. 
utsignal. Insignal till controller från gripdon för avkänning av detalj och utsignal från 
controller till gripdon som möjliggör öppning och stängning av gripdonets fingrar. 

Illustrativ bild : Figur: 2.13.1 
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2.14 Simulering 
 

Simuleringen anknyter till alla delavsnitt ovan, vilket är avgörande för att kunna 
presentera en lösning som ligger nära verkligheten. Mycket information kan fås 
tidigt genom simulering, som t.ex. cykeltider, I/O-signaler, användargränssnitt, 
nåbarhet och robotens rörelsemönster. Gentemot intressenterna 
(uppdragsgivare, företag) kan simuleringen vara ett bra säljverktyg och öppna 
diskussionsmöjligheter. 
 

Inledningsvis testades robotens nåbarhet och framkomlighet till omgivande objekt. 
Det viktigaste har varit nåbarheten till de detaljer som ligger i de första och sista 
raderna. Nåbarhetsbubblan, som även kallas för ”work envelope”, illustrerar robotens 
nåbarhet med förlängningsarmen. Observera att god nåbarheten inte betyder 
detsamma som att roboten kan nå vald position med eftersträvad axelkonfiguration. 
Vilka axelkonfigurationer som kan komma ifråga för en vald position kan besvaras vid 
simulering. Nåbarhetsbubblan illustreras i figur 2.14.1. 
 

 
 

 
 
Senare skapades i Robotstudio fyra rutiner, som skulle utgöra robotens hela 
rörelsemönster. Dessa rutiner är beskrivna nedan, i samma ordningsföljd som de skall 
utföras. Rutinerna innehåller instruktioner som beordrar roboten att genomföra 
specifika uppdrag som att vänta på insignaler eller förflytta verktyget till en given 
punkt. 
 
       Hamta_inpall;  (Hämtar detalj från invagnen, blå pil i figur 2.14.2) 
       Lamna_press;  (För detaljen till press, grön pil i figur 2.14.2)  
       Hamta_press;  (Hämtar detaljen efter pressning, grön pil i figur 2.14.2) 
       Lamna_utpall; (För detaljen till utvagnen, orange pil i figur 2.14.2) 

Nåbarhetsbubbla : Figur 2.14.1 
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Figur 2.14.2  illustrerar första sekvensen som körs.  
 

 
 
 
Vidare skapades genom simulering: 

 Öppning/stängning av gripdon samt tillhörande I/O signaler. 

 Rörelse av presskolv samt utsignal för dess aktivering. 

 10 utsignaler skapades för att illustrera gripning och förflyttning av axel 

och rotorpaket i robotcellen. 

Slutligen skapades användargränssnittet innehållande: 

 Inmatning av önskat antal detaljer för pressning. 

 Visning av cykeltid för senaste detaljen samt genomsnittlig cykeltid för 

genomgångna detaljer. 

 Visning av antalet avklarade detaljer. 

  

Körning av första sekvens : Figur 2.14.2 
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3. Resultat 
 

I detta kapitel beskrivs de slutliga lösningarna. För lösning av samtliga problem har ett 
förslag till layout, med tillhörande simulering, utformats. 

3.1 Lösningsförslag 

 
Lösningsförslaget uppvisar en robotcell med tillhörande simulering för pressning av 
axel och rotorpaket i CW-90/90 serien. Lösningsförslaget kan realiseras och 
vidareutvecklas. Industriroboten och pressen som fanns till förfogande har använts i 
lösningsförslaget och den tillhörande simuleringen. Kommunikation från controller 
till press och gripdon, har i simulering och verklighet behövt totalt 7 st. I/O signaler 
(se avsnitt 2.13). Vid implementering i fysisk verklighet ordnades kommunikationen 
med hjälp av DSQC 327A enheten som nämndes i avsnitt 2.4. Utrymmet har i den 
slutgiltiga layouten upptagit ungefär 12 m2 . Efter optimeringen av rörelse och 
linjeföljning för robot i simulering erhölls en genomsnittlig cykeltid på 35 sekunder. 
Med en cykeltid på ca 35 sekunder kan roboten utföra hela årets produktion av CW-
90/90 serien på ca 46 timmar. Lösningsförslaget visas i figur 3.1.1, och förslaget på 
förlängningsarm, gripdon och gripfingrar visas i Figur 3.1.2. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Lösningsförslag taget från ovan : Figur 3.1.1 
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Gripdon, gripfingrar  

och förlängningsarm :  

Figur 3.2.1 

  
 

3.2 Implementering 

 

Utifrån lösningsförslaget kunde 
implementeringsfasen inledas. Roboten och 
pressen flyttades till en lämplig plats i verkstaden 
och med hänsyn till vidareutveckling skapades 
plats för maskiner som är planerade att ingå i 
robotcellens framtida utveckling. Beställning av 
gripdonsfingrar samt förlängningsarm skickades 
till MMW AB som bistod med framtagning av 
dessa detaljer. Efter tillverkning monterades 
fingrarna på roboten tillsammans med JGP-160 
gripdonet och dess tillhörande styrventil. 
Gripdon med förlängningsarm och gripfingrar 
visas i Figur 3.2.1). 

 
För fixering av rotorpaket vid pressning har en   
särskild fixtur och en styrhylsa framtagits av 
personalen i MMW AB. Dessa två komponenter 
säkerställer en exakt instyrning av axeln i rotorpaket(Se figur 3.2.2). 
 

Gripfingrar, gripdon och förlängningsarm : Figur 3.1.2 
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För godkänd pressning gäller att axelns krage och rotorpaketets anliggningsyta har 
avståndet 31,50 mm med ± 1 mm avvikelse (Se inringat område i figur 3.2.3). 
 

 
 
 
 
Eftersom robotcellen är provisorisk, är det nödvändigt att säkerställa robotens 
funktion och nåbarhet före beställning av resterande detaljer. Invagn och utvagn samt 
tillhörande fixeringsplattor improviserades för att komma nära lösningsförslaget i 
avsnitt 3.1. Bild på testanläggningen visas i Figur 3.2.4. 

CW-90/90 Rotor : Figur 3.2.3 

Styrhylsa och Fixtur : Figur 3.2.2 
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Robotcellen var då redo att kalibreras från virtuell till verklig miljö, och det innebar 
definition av arbetsytor, I/O signaler, positioner och gripdon med hjälp av 
controllerns teach pendant. Programkoden från simuleringen i Robotstudio 
överfördes till controllern för att säkerställa robotens rörelser och matcha dess 
beteende med simuleringen. Roboten och pressen testades tills ett tillfredsställande 
resultat uppvisades och godkändes av arbetare på MMW AB. 
 

4. Slutsatser och diskussion 
 

Projektets uppgift har varit att presentera en layout och en tillhörande simulering som 
kan implementeras i anläggningen, och som skulle kunna utvidgas. För att lösa de 
problem som vi stött på under projektets gång krävdes bra kommunikation med 
ansvariga och personal, då stor vikt har lagts på att lösningarna ska vara praktiskt 
användbara i anläggningen med tanke på åtkomlighet, resurser och komponenter som 
redan finns till förfogande. Solid Edge och Robotstudio har varit huvudverktyg för att 
uppvisa våra lösningar och vår vision. Implementeringen av lösningsförslaget har 
presenterats i anläggningen och fungerat bra, utan kollisioner och låsningar på 
axelkonfigurationer vid hämtning och lämning av detaljer. Pressen har även 
automatiserats till att pressa samtliga detaljer inom gällande riktvärden. 
 
Vid uppstart av robot och test av tex. Joggning så har fatala felkoder meddelats i 
början av implementeringen, vilket fordrat tjänster från företag inom robotservice. 
Sådana åtgärder har vidtagits vid två tillfällen, där problem innefattat både hårdvara 
och mjukvara. 

Testanläggning : Figur 3.2.4 
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Höjden för in och utvagn har behövts sänkas 300 mm för att roboten skall kunna 
komma åt alla punkter på fixeringsplattorna. Utvagnens placering har vid 
implementeringen flyttats närmare roboten än invagnen pga. nåbarhetsproblem med 
lämplig axelkonfiguration vid hämtning och lämning. 
 
Vid implementeringen har pressningen gett oss två problem 
att lösa. Det första har varit åtgärdandet av att presskolvens 
centrum inte sammanfaller med axelns centrum, och detta 
kan lösas med hjälp av styrning under styrhylsans inre kant. 
Styrningen kommer då att rikta axeln rätt. Det andra 
problemet är skenan som sitter på sidan av pressen, där 
sensorer för toppläge och bottenläge sitter monterade. 
Riktning av skenan har behövts, eftersom de förväntade 
insignalerna för topp- och bottenläge inte givits alls eller 
givit utslag samtidigt. En styrbricka konstruerades och fästes 
vid skenan för att förhindra förflyttningen. Det inringade 
området i figur 4.1 visar styrbrickan.. 
 
 
 
 
I slutskedet av projektet kunde följande slutsatser och diskussionspunkter 
konstateras: 
 

 Vid övriga modellserier med vikt över 8,2 kg bör gripdonet bytas eller annat 
material på gripfingrarna användas. Ett skikt av annat material som fästs på 
fingrarnas gripyta kommer ge ett annat friktionstal, som i sin tur gör det möjligt 
att hantera tyngre detaljer. T.ex. Schunk´s quentes, av glasfiberförstärkt plast 
som ger ett friktionstal på 0,3-0,4 istället för det nuvarande 0,1.  

 Det har observerats att rotorn glider från gripfingrarna pga. otillräcklig friktion 
och en lösning på detta kan vara lättring av gripytan. Detta gäller då främst 
modellserier som har en högre vikt än CW-90/90. 

 Vid övriga modellserier där rotorpaketet har en diameter över 85 mm bör 
gripfingrarna bytas.  

 Vagnar och europallar i trä som finns i anläggningen har alltför stora 
måttavvikelser för att säkerställa positioneringen av fixeringsplattan. En lösning 
på problemet är att för ändamålet tillverka en vagn och en pall med noggranna 
mått.  

 Upplägget för detaljer av andra modellserier bör fixeras på liknande sätt som 
beskrivits i avsnitt 2.7 och 2.8. Fixeringsplattorna bör konstrueras av ett 
material som ger små avvikelser och låg vikt i förhållande till storleken. 

 Programkoden som skrivits i robotstudio gäller endast fixeringsplattan 
med mått enligt bilaga 1 och bilaga 3, men den kan modifieras för att 
passa andra mått senare vid vidare expansion av övriga modellserier.  
   

Styrbricka : Figur 4.1 
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5. Rekommendationer  
 

För att öka konkurrenskraften och tillväxten, och utveckla robotcellen vidare 
rekommenderas följande åtgärder: 
 

 Utbilda personal inom robotik, automatisering och programmering. 

 Sök lösningar som är mer flexibla och anpassade för ändamålet. Ifall hantering 
av flertalet modellserier är önskvärt, skall investeringar göras i nya gripdon och 
gripfingrar. 

 En verktygsväxlare för gripdon skulle underlätta hanteringen av de olika 
modellserier som finns och även öka produktionen.  

 Inför ett andon signalelement, som informerar om robotcellens tillstånd och 
status till operatörer och personer i den omedelbara omgivningen.  

 Inför ett 3D Visionsystem som till roboten befordrar data gällande höjd, 
utseende och placering för de olika detaljerna, vilket underlättar plockning av 
detaljer direkt från pall.  

 Byt ut pressen mot en som kan klara av de olika tryck som krävs för resterande 
modellserier.   
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Bilaga 2 : Fixeringsplatta för in-vagn modell : Fixerat 

 
 

Bilaga 3 : Fixeringsplatta för ut-vagn 
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Bilaga 4 : Fixeringsplatta för ut-vagn modell : Fixerat 

 

Bilaga 5 : Instyrning 
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Bilaga 6 : Instyrning modell : Kort 

 

Bilaga 7 : In-bord 
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Bilaga 8 : In-bord med instyrning 

 

Bilaga 9 : Ut-bord 
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Bilaga 10 : Ut-bord med instyrning 

 

 

Bilaga 11 : Förlängningsarm  
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Bilaga 12 : Gripdonsfinger : Höger 

 

Bilaga 13 : Gripdonsfinger : Vänster 
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Bilaga 14 : Industrirobot : ABB IRB 6400 
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Bilaga 15 : Controller : S4C 
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Bilaga 16 : Gripdon : Schunk JGP 160-1 
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Bilaga 17 : Investeringskalkyl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringskalkyl robotcell enl. förslag Grupp L 20160106

Kostnader för maskiner, utrustning och arbete:

Uppställning av maskiner

Antal Typ Arbetstid Timkostnad Material Total

7st Maskinskydd, grindar och staket 28h 350:-/h 500:- 10300 :-

4st Rullbanor 12h 350:-/h 500:- 4000 :-

2st Pelarsvängkran 16h 350:-/h 500:- 6000 :-

2st CNC svarv 16h 350:-/h - 5600 :-

1st CNC slip STUDER 8h 350:-/h - 2800 :-

1st Pelarborrmaskin 4h 350:-/h - 1400 :-

1st Balancerare 4h 350:-/h - 1400 :-

1st ABB Robot 9h 350:-/h 1000:- 4150 :-

1st Hydraulpress 8h 350:-/h 2800 :-

Subtotal: 38450 :-

Eldragning till maskiner

380V grov matning till maskiner 420kr/h + material

5st CNC-svarvar, CNC-slip, ABB Robot, och Hydraulpress à 5000:- 25000 :-

380V finmatning till maskiner

8st Rullbanor, svängkranar, Pelarborr och Balanserare á 3000:- 24000 :-

Subtotal: 49000 :-

Maskinkostnader

Antal Typ Pris Total

10st Pallvagnar för material 2500:- 25000 :-

4st Bandtransportörer 25000:- 100000 :-

2st Pelarsvängkran (Beg) 15000:- 30000 :-

1st Plockmagnet till Robot 20000:- 20000 :-

1st Maskinskydd, grindar och staket 15000:- 15000 :-

1st Ombyggnation Studer robot-lucka 8h arbete + 10000:- mtrl 12800 :-

1st Uppgradering Studer portalladdare 16h arbete+ 25000:- mtrl 30600 :-

1st 60 ton hydraulpress 100000:- 100000 :-

Subtotal: 333400 :-
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Konstruktion och Automation

Antal Typ Timkostnad Material Total

40h Detaljkonstruktion 600:-/h - 24000 :-

40h PLC programering och implementation 600:-/h 24000 :-

1st PLC med BUS och komunikation 80000:- 80000 :-

40h Signalkoppling cell och PLC 600:-/h 24000 :-

40h Robotprogrammering 600:-/h 24000 :-

80h Konsult för idrifttagning 500:-/h 40000 :-

1st Utbilldning för operatörer 25000 :-

Subtotal: 241000 :-

Grandtotal: 661850 :-

Beräkning av avskrivning:

Avskrivningstid 5år

Total investeringskostnad 700 000 kr

Säkerhetsmarginal för oförudsedda kostnader och prisuppskattningar:

150% av Grandtotal

Justerad investering 700000:-*150%= 1 050 000 kr :-

Avskriningskostnad per år 1050000/5= 210 000 kr :-/år

Årsvolym 13200 rotorer

Kostnad per rotor och år 16 kr

Beräkning av återbetalningstid:

Takttid i cell: 8min

Obemmanat nattskift 8h

8h= 480min

Antalproucerade rotorer per obemannat nattskift 60st/skift

 

Nuvarande bemanning: 2man*8h = 16h

Lönekostnad nuvarande bemanning: 16h*250:-/h= 4000:-/skift

Investeringskostnad för 60 rotorer: 60* 16:-/st=  615:-960:-

Besparing för obemannad produktion nattetid: 4000-960= 3040:- /skift

Antalet erfoderliga nattskift innan återbetalning:

Total investeringskostnad 1050000:-

Besparing för obemannad produktion nattetid: 3040:-/ skift

Anntal skift innan break even: 1050000/3040 =345 nattskift

345 nattskift ~1.5 år

slutligen:

Återbetanlingstiden skulle bli 1.4 år.
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