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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att visa på hur Totebo AB kan effektivisera material-
hanteringen runt en UV-lackeringslina genom att införa en automatisk lösning. En 
automatisk lösning skulle också minska det monotona arbete som dagens lösning 
kräver. Totebo AB agerar som underleverantör inom planmöbelindustrin i Sverige och 
har en väldigt stor produktmix. Planmöbler är uppbyggda av platta träfiberskivor som 
monteras ihop till kompletta möbler. 
 
Ett förslag på lackeringslinans layout har tagits fram där den stora utmaningen har varit 
att anpassa den automatiska utrustningen till att klara alla 9000 produktvarianter 
samtidigt som lösningen måste vara driftsäker och ekonomiskt försvarbar. 
 
Arbetet har även utmynnat i dessa slutsatser: 
• Den största produktionsökningen fås genom att maximera utnyttjandet av  

lackeringslinans bredd vilket inte kan göras i dagsläget 
• Automatisk in- och utmatning för lackeringslinan ger följande fördelar: 

o Stor procentuell ökning av produktionen 
o Möjlighet till att kunna köra linan snabbare i framtiden 
o Inget monotont arbete för operatörerna 
o Driften av lackeringslinan blir mindre operatörsintensiv 

• Utveckling av en metod samt utveckling av en maskin för att kunna separera på 
träfiberskivor som ”limmats” fast i varandra efter kantlackering 

 



 

 



 

Abstract 
The purpose of this report is to show how Totebo AB is able to raise the efficiency of 
material handling in an UV-lacquering line by introducing an automatic solution. An 
automatic solution would also decrease the monotonous work that is required by the 
current solution. Totebo AB is a subcontractor in the flat-furniture industry of Sweden 
and has a wide variety of products. Flat-furniture is made of flat wooden fibre board that 
is assembled to finished furniture. 
 
A layout suggestion of the lacquering line have also been developed where the main 
challenge was to make the automatic solution capable of handling all of the 9000 
product varieties and at the same time be dependable and affordable. 
 
The work has lead to these conclusions: 
• The largest increase in productivity is achieved by maximising the use of the 

lacquering lines width which cannot be done in the present situation. 
• Automatic in and out feed of the lacquering line have the following advantages: 

o Large procentual gain of productivity 
o The possibility to speed up the line speed further in the future 
o No monotonous work for the operator 
o The operation of the lacquering line becomes less operator intense 

• Development of a method and a machine to be able to separate wooden fibre boards 
that have been bonded together by the lacquering applied to the board sides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord  
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom civilingenjörsutbildningen 
maskinteknik med specialiseringen produktionssystem vid Linköpings universitet. 
Arbetet har utförts från den 25 augusti 2007 till den 12 januari 2008 på Totebo AB i 
Totebo. Det har varit en intressant och lärorik period där vi har fått möjligheten att 
använda våra teoretiska kunskaper i praktiken. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla anställda på Totebo AB och alla andra i samhället för 
ett trevligt bemötande. Handledaren Stefan Wernholm har varit en klippa som 
stöttepelare och bollplank under hela arbetet. 
 
Ett tack går även till Lars-Evert Wikholm på AP&RP som har gett oss väldigt mycket 
bra information samt kritisk granskat våra idéer.  
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Johan Östlin på Linköpings universitet samt Ulf 
Bengtsson och Bo Skoog för hjälp vid experimentet.  
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1  Inledning 
I detta kapitel tas examensarbetets bakgrund, syfte, metod, avgränsningar och 
rapportens upplägg upp. Detta är tänkt att ge läsaren en introduktion till 
examensarbetets omfattning och innehåll. 

1.1 Bakgrund 
Totebo AB tillverkar planmöbler av MDF-skivor och fanérade spånskivor. Planmöbler 
är uppbyggda av platta träfiberskivor som monteras ihop till kompletta möbler till 
exempel bordskivor, hyllor och skåp. Företaget har valt att verka som underleverantör 
till andra företag och har därför inget eget produktsortiment. Detta har medfört en 
mycket stor produktmix och mycket varierande orderstorlekar. Marknaden är i 
dagsläget hårt konkurrensutsatt främst med avseende på pris, ledtid och kvalitet vilket 
medför att Totebo AB ständigt måste förbättra sina produktionsprocesser.  
 
In- och utmatningen på Lackeringslina 1 i Totebo AB: s produktion är i dagsläget 
manuell. Ett strategiskt beslut om en stegvis kapacitetsökning i linan har tagits. Detta  
har medfört en ständigt ökande arbetsbelastning på personalen i detta 
produktionsavsnitt. Nästa steg i strategin innebär en automatisering av in- och 
utmatningen för att klara kapacitetsökningen. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka om ett automatiserat system, för in- och 
utmatningen på Lackeringslina 1 hos Totebo AB, kan utvecklas och bli effektivt. 

1.3 Metod 
Under arbetet med att utveckla ett produktionssystem har en 
produktionsutvecklingsmodell enligt [1] använts som går ut på att dela upp arbetet i 
olika faser med speciella delmål efter varje fas. Varje fas innehåller frågeställningar, 
klargöranden och specificeringar för att komma framåt i utvecklingsarbetet. Denna 
metod beskrivs mer utförlig i kapitel 2.  

1.4 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att enbart omfatta en del i flödet. I denna del ingår automatisk 
in- och utmatning samt flödet runt lacklina 1. De operationer som utförs innan 
lackeringen av en produkt tas inte upp i denna rapport. Vidare kommer vi inte att gå 
igenom de alla olika produkterna (ca: 9000 st.) som tillverkas av Totebo AB.  

1.5 Rapportens upplägg 
Rapporten inleds med att ta upp bakgrunden och syftet med rapporten. Sedan beskrivs 
automatisering och produktionsutveckling på ett teoretiskt plan. Efter det kommer 
nulägesanalysen som leder till olika koncept för att lösa problemet. Det bästa konceptet 
detaljutformas efter att ha viktats mot övriga. Rapporten avslutas med resultat och 
slutsatser.  
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2 Automatisering 
I detta kapitel redovisas teorier om automatisering samt kringliggande teorier om 
produktionssystems teknik, ekonomi och strategiska frågor.   

2.1 Strategiska och ekonomiska mål för produktion 
Målet med produktionsekonomin är enligt [4] att med produktionsfunktionen 
åstadkomma en produktförädling, så att produkten är värd mer för konsumenten än bara 
summan av insatsresurserna. För att uppnå detta krävs enligt [1] och [4] att 
konkurrensfaktorer identifieras (till exempel pris, ledtid och kvalitet) och att utifrån 
dessa formulera en produktionsstrategi.  Vidare menar [1] och [4] att det krävs ett 
långsiktigt arbete med att formulera och implementera strategier för produktionen för att 
kommunicera vikten av långsiktighet i produktionen och på samma gång stärka 
produktionens roll i företaget. 
 
”Produktionsstrategin är en viktig komponent i företagets övergripande strategi och är 
baserad på affärsidén. Övriga funktionella strategier rör främst marknad och ekonomi, 
vilka båda påverkar och påverkas av en produktionsstrategi.” [4]  
 
Här menar [4] att produktionsstrategin kan jämställas med de huvudsakliga strategierna 
för marknad och övergripande ekonomi ett företag har vilket ger produktionen en mer 
framstående roll. Vidare menar [1] att produktionsstrategins innehåll bör bestå av dels 
identifierade konkurrensfaktorer och dels av beslutskategorier uppdelade i två 
kategorier: Strukturella och infrastrukturella. De strukturella innefattar exempelvis 
produktionsprocess, kapacitet, anläggningar och vertikal integration medan de 
infrastrukturella innefattar kvalitet, organisation, produktionsplanering och 
produktionsstyrning. 
 
Enligt [1] finns två sätt för produktionen att bidra till ett företags långsiktiga styrka: 
Dels resursbaserat och dels marknadsbaserat. Resursbaserat innebär exempelvis att 
produktionen besitter en tillverkningsteknologi ingen av konkurrenterna behärskar. 
Marknadsbaserat innebär att produktionen stödjer de identifierade 
konkurrensfaktorerna. Marknadsbaserat innebär däremot att produktionen stödjer 
konkurrensfördelarna som därmed innebär att företaget kan vinna order. 
 
”Strategin ska skapa samstämmighet i hela organisationen, så att alla strävar åt samma 
håll. Utformningen av en strategi är nödvändigt för att ge vägledning och lösa 
målkonflikter.” [4]  
 
De målkonflikter som uppstår enligt [2] mellan leveransförmåga, tillverkningskostnad 
och kapitalbindning i material ska kunna avhjälpas enligt produktionsstrategin och 
kopplas till företagets konkurrensmedel vilket [2] vidare beskriver: 
 
”Produktionsstrategins främsta uppgift är att stödja företagets konkurrensmedel, så att 
företagets produkter får en stark konkurrenskraft på marknaden. De faktorer som kan 
avgöra att ett visst köpbeslut hamnar hos en viss leverantör kan vara pris, kvalitet, 
flexibilitet, produktdesign och produktbredd”. [2] 
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2.2 Konkurrenskraft genom automation 
”Ett produktionssystem kan ses som ett öppet system. Det innebär att systemet ingår i 
ett i ett förhållande med sin omgivning och måste därför vara anpassningsbart för 
förändringar i omgivningen och på den konkurrensutsatta marknaden.” [1] 
 
Här menar [1] att en viss flexibilitet runt produktionsprocessen måste finnas. Då 
konkurrensfaktorerna förändras måste också produktionssystemet förändras.  
Då förändringar i omgivningen skapar en efterfrågan på till exempel ökad kapacitet, 
ökad produktivitet, reduktion av personal, förbättrad arbetsmiljö och jämnare 
produktkvalitet måste därför produktionssystemet anpassas för en eller flera av dessa 
anledningar. Automatisering av delar eller hela produktionssystemet är ett sätt att 
påverka ovanstående behov och därmed försöka öka företagets konkurrenskraft. [1] 
 
Vilken typ av produktionssystem och graden av automatisering för denna som är 
lämplig att välja är inte en trivial frågeställning. Enligt [4] kan som hjälpmedel till 
exempel en produkt/process matris användas (se Figur 1). Den kopplar produkternas 
volym och varianter mot lämplig produktionsutformning. Beslut om vilken processtyp 
och layout som väljs ska enligt [1] vara direkt kopplad till konkurrensfaktorer i fallet 
om processtyp medan grad av automatisering beror på en mängd olika 
produktionstekniska och produktspecifika egenskaper.  
 

 
Figur 1 - Produkt/process-matrisen [1] 

 
Vidare menar [1] och [4] att fördelarna med att automatisera en del eller hela 
produktionsprocessen, i mån av teknisk möjlighet och kostnad, blir att till en högre 
engångskostnad (inköpskostnad) minska löpande relativt höga kostnader i form av löner 
och eventuellt förbättra kapacitet, pris, ledtider och kvalitet. Detta påverkar 
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konkurrenskraften och stödjer konkurrensfaktorerna vilket kan medföra en högre 
lönsamhet och tillväxt. 
 
Automatisering innebär en viss investeringskostnad och ju mer automationsgraden 
liknar de egenskaper en människa kan uppnå genom manuellt arbete i form av till 
exempel rörlighet, syn, adaptivitet och förståelse desto mer komplex blir 
automatiseringen och därmed ökar investeringskostnaden.  

2.3 Grundläggande begrepp 
Detta avsnitt behandlar begreppet automation inom produktion, vilka förutsättningar 
som krävs för att kunna automatisera samt vilka olika typer automatisering som finns. 

2.3.1 Automation i produktionssyfte 
Begreppet automation, i produktionssyfte, beskrivs som utnyttjandet av mekaniska, 
elektroniska och datorbaserade system för att kontrollera och styra olika moment i 
produktionen. Tillämpningar på detta kan vara allt från bearbetning och transport av 
produkter till avsyning och paketering. [1]  
 
Automation handlar alltså om att utföra vissa arbetsmoment med hjälp av maskiner 
och/eller datorbaserade system. Detta kan göras på ett oändligt antal sätt. I takt med att 
utvecklingen går framåt tillkommer nya sätt och produkter för att styra, kontrollera, 
utföra och återkoppla produktionsprocesser och information om dessa.  

2.3.2 Tre klasser av automatisering 
Enligt [3] kan automatiska produktionssystem delas in i tre klasser (se Figur 2): Fix 
automation, programeringsbar automation och flexibel automation. 
 

Pr
od

uk
tio

ns
va

ri
an

te
r 

Antalet producerade detaljer 

Flexibel 
automation 

Fix/stel 
automation 

Manuell 
produktion 

Programmeringsbar 
automation 

1 100 10 000 1.000.000 

 
Figur 2 - Typer av automation relativt produktionsvarianter och produktionskvantiteter [3] 

2.3.3 Fix automation 
Fix automation, även kallad stel automation, innebär enligt [3] att operationerna som 
utförs av systemet, vilket i detta fall ofta är extremt många, är förutbestämda och ej 
anpassningsbara. Varje operation utför ofta enbart en enkel rörelse och/eller 
bearbetning.  Detta leder till att endast en viss typ av produkter kan tillverkas, systemet 
anses stelt eller fixt. Systemet kännetecknas av att vara mycket komplext i form av 
integration och styrning. Tre typiska kännetecken enligt [3] är: 
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• Hög initial investeringskostnad för ingenjörstid då systemet ofta nyutvecklas 
från grunden 

• Hög produktionstakt 
• Relativt oflexibel 

 
De ekonomiska aspekterna enligt [3] och [4] vägs i många fall upp av att de produkter 
som tillverkas i dessa system ofta är basvaror till konsumenter eller industri som har en 
hög mognadsgrad på marknaden och som har en hög och jämn efterfrågan. Den höga 
investeringskostnaden motiveras med det höga antalet produkter som tillverkas. 

2.3.4 Programmeringsbar automation 
Programmeringsbar automation handlar enligt [3] om att systemet ges möjligheten att 
ändra operationsordningen för att passa olika produkter. Detta görs med hjälp av ett 
styrande program i form av kod som systemet kan läsa. Omställningen mellan produkter 
görs i form av att ett nytt program skapas för denna produkttyp. Det som kännetecknar 
detta system är: 

• Hög investeringskostnad i standardmaskiner 
• Lägre produktionstakt än i fix/stel automation 
• Flexibilitet att kunna behandla variationer och ändringar i produkterna 
• Mest lämplig när produktionen sker i batcher 

 
Vidare menar [3] att den här typen av automation lämpar sig mest för låg- och medel 
volym tillverkning. Inför varje ny order eller ändring av produkt måste ett nytt program 
skrivas, fixturer tillverkas och verktyg väljas vilket [3] menar ger upphov till långa 
ställtider. Däremot kan tiden under tillverkning användas till att förbereda nästa 
produkt. 

2.3.5 Flexibel automation 
Flexibel automation är enligt [3] en förlängning av den föregående klassen 
programmeringsbar automation. Ett flexibelt automatiskt produktionssystem är mer 
inriktat mot kontinuerlig tillverkning där (så länge skillnaderna mellan produkterna inte 
är alltför stora) systemet klarar en mängd olika varianter av produkter nästan helt utan 
omställningstider. Flexibel automation kännetecknas enligt [3] av: 

• Hög investeringskostnad i form av nyutveckling 
• Kontinuerlig tillverkning av en mängd olika produkter och produktvarianter 
• Medelhög produktionstakt 
• Flexibiliteten att kunna hantera ändringar i produkten 

 
Det finns en mängd olika typer av flexibilitet som [2] påpekar.  

• Produktflexibilitet – en egenskap på systemet som gör det möjligt att klara nya 
produkter 

• Variantflexibilitet – systemet klarar av olika varianter av en produkt 
• Satsflexibilitet – systemet kan ställas om mellan olika produkter/varianter som 

tidigare har körts i systemet 
• Geometrisk/Teknisk flexibilitet – utrustningens förmåga att utföra olika 

operationer på objekt med olika geometri 
• Mixflexibilitet – systemets förmåga att behandla olika detaljer som är svagt 

relaterade till varandra 
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• Detaljflexibilitet – systemets förmåga att lägga till eller ta bort olika detaljer 
över tiden 

• Utformningsflexibilitet – snabbt kunna införa ändringar i detaljernas utformning 
• Flödesvägsflexibilitet – systemets förmåga att omdirigera en detaljsväg om en 

enhet faller ifrån 
• Volymflexibilitet – systemets förmåga att klara en volym förändring av en viss 

detalj 
• Materialflexibilitet – kunna hantera oväntade variationer i dimension eller 

kvalitet i ingående material 

2.3.6 Arbetsmiljö och automation 
Det finns vissa fall då det på grund av arbetsmiljön kan vara lämpligt att automatisera. 
[1][3] 

• Farlig arbetsmiljö för människor (obekvämt arbete, farliga arbetsuppgifter t.ex. 
farliga ämnen, värme) 

• Repetitiv arbetscykel (monotona och upprepade arbetsuppgifter, robotens 
repeterbarhet högre än mänsklig och högre hastighet). 

• Svår hantering (om uppgiften innebär produkter som är tunga eller på annat vis 
svåra att hantera så är det lämpligt att använda en robot). 

• Flerskiftsarbete, lättare att räkna hem en automation. Beroende på 
personalbortfallet. 

• Icke värdeskapande arbete, t.ex. hämta material etc. 

2.4 Produktionsutveckling 
Det finns olika sätt att genomföra produktionsutveckling. Tillvägagångssättet vid 
framtagningen av ett nytt produktionssystem kan delas upp i elva faser (se Figur 3).[1]  
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Figur 3 - Tillvägagångssättet för produktionsutveckling [1] 

 
Varje fas innehåller frågeställningar, klargöranden och specificeringar för att komma 
framåt i utvecklingsarbetet. Fas AX handlar om att förbereda investeringsäskandet (be 
om önskad investering) och fas BX att strukturera hur man ska planera arbetet. Under 
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planeringsfasen är det viktigt att till exempel fastställa projektledning, resurser, tidplan, 
arbetsgruppens sammansättning, rutiner för administration och information, riktlinjer 
för kravspecifikation och systemlösning. Vidare är det också viktigt att planera 
förankring, utvärdering och erfarenhetsåterföring. Hur det utförs, det vill säga 
arbetssättet, är viktigt att anpassa till specifik situation. Dessa två faser ger en plan för 
genomförandet.  
 
Därefter inleds fas A som går ut på att göra en bakgrundstudie. I bakgrundsstudien ska 
produkter och det eventuellt befintliga produktionssystemet analyseras. Detta kan göras 
i form av datainsamling av tidigare produktion eller vad som anses nödvändigt för det 
specifika fallet. Det är även viktigt att utvärdera andra produktionssystems prestanda 
(benchmarking) i detta läge för att få en bra bild över vilka möjligheter som finns.  
 
Fas B innefattar en förstudie. Här ställs frågor om företagets mål och strategier och vad 
detta kommer att ställa för krav på det nya produktionssystemet. Områden som kan 
beröras är marknad, produkt, risk, tekniknivå och personal.  
Dessa två faser ger en kravspecifikation på systemet som ligger till grund för koncept 
framtagningen i fas C. Frågor som delsystem, processval, layout, tekniknivå, 
materialförsörjning, automationsgrad, arbetsplatsutformning samt ergonomiska och 
arbetsmiljömässiga frågor tas upp på en övergripande nivå utifrån kravspecifikationen. 
 
Dessa koncept utvärderas i fas D. Här är det viktigt att välja relevanta 
utvärderingsmetoder och jämföra alternativa systemlösningar med avseende på 
formulerade krav. Kostnader bör också beräknas och tas med i utvärderingen. För att 
utvärderingen ska bli rättvis krävs att de olika systemlösningarna presenteras på ett 
tydligt sätt, till exempel i form av CAD-ritningar och sammanställningar av prestanda. 
Det är viktigt att alla berörda parter får ge sin syn på förslagen vilket gör att det 
slutgiltiga valet blir bättre förankrat i organisationen. 
 
Beroende på vilket koncept som väljs i fas D utformas en detaljerad lösning i fas E.  
I den detaljerade lösningen handlar det om att skapa en layout på detaljerad nivå. Frågor 
som maskiner, utrustning, flöden, utrustning för transport och lager ska lösas på 
detaljnivå. Arbetsplatser och arbetsuppgifter utformas också under denna fas. 
 
Resultatet i fas E ska ligga till grund för implementeringen som är fas F. Här bestäms 
vad som är lämpligt att köpa alternativt tillverka. En stor del i denna fas är att begära in 
offerter och värdera olika leverantörer. Om systemlösningen är utformad internt ska 
dessutom lösningen förankras hos en eventuell systemintegratör. Vidare bör också 
leverantörerna och deras offerter utvärderas sinsemellan. Detta bör göras efter på 
förhand uppställda kriterier utformade efter kravspecifikationen. Exempel på kriterier 
som kan ingå i en utvärdering är kapacitet, utnyttjande av lokalyta och personalbehov.  
 
När valet gjorts planeras driftsättning i fas G. Detta är viktigt för att inte störa den 
övriga produktionen som kan ingå i samma flöde. Dessutom är det viktigt att förbereda 
personalen genom utbildning och utse ansvarig. 
 
Fas H innebär att driftsättningen genomförs enligt planen från fas G. Efter att 
driftsättning gjorts bör en utvärdering göras för att kontrollera systemets funktion och 
prestanda. Detta är fas I. 
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3 Företagsbeskrivning 
Detta kapitel beskriver kortfattat Totebo AB som företag, vilka produkter de tillverkar 
och deras produktionsprocess. Detta motsvarar fas A i produktionsutvecklingsmetoden. 

3.1 Företagspresentation 
Totebo AB är specialister på att tillverka fanérade eller pigmenterade planmöbler för 
hemma- och kontorsbruk. De har inga egna produkter utan producerar enbart åt andra 
företag inom möbelbranschen. Ingen begränsning på hur liten en order kan vara finns, 
därför varierar orderstorlekarna mycket. Fakta om Totebo AB ses i Figur 4. 

 

Totebo AB i siffror 
 
Antal anställda: 170st 
Omsättning:  220 milj. Kr 
Exportandel:  50% 
Fabriksyta:  20.000 m2 

Utleverans:  13.000 ton 
Producerade detaljer: 3.500.000st 
Förbrukning skivor: 18.000m3 
Förbrukning faner: 1.000.000 m2 

  
Figur 4 - Totebo AB företagsfakta 2006 

3.1.1 Totebo AB: s historia 
I vattenkraften har många företag sitt ursprung. Så är det även med Totebo AB. Fyra 
generationer tillbaka, 1911, började C.O. Larsson tillverka vagnshjul i Virum på 
Smålands ostkust. År 1919 fann man en ny etableringsort, Totebo. Här flöt Yxeredsån 
och här passerade den smalspåriga järnvägen. Trots att inte Totebo anslöts till elnätet 
förrän i slutet av 30-talet, klarade man energiförsörjningen med vattenfallet och en 
ångmaskin.  
 
En ny tid bröt in. Radioapparater gjorde sin entré i hushållen. Vakna för nyheter började 
Totebo tidigt att producera de fanérade lådorna till radioapparaterna. Det kunnande som 
då byggdes upp gör Totebo till specialister på fanér idag. Radiogrammofonen kom och 
TV-apparaterna invaderade hemmen. Långt in på 60-talet, då andra material började 
användas, var detta Totebo AB:s huvudprodukter.  
 
1964 togs kontakter med ett möbeldistributionsföretag, just startat av en annan 
smålänning, IKEA. Totebo AB blev specialister på planmöbler och tillverkar idag för en 
rad olika kunder. 
 
Kriser är ofta en plattform för omskapande och utveckling och så har det varit även för 
Totebo AB. 1982 kom företaget på obestånd och rekonstruerades. Det moderna Totebo 
växte fram med tunga investeringar i rationella NC-styrda produktionslinor för 
kantbearbetning, borrning fräsning och ytbehandling. Totebo AB blev än mer 
övertygade att rollen som medleverantör, specialiserad på tillverkning, var det bästa 
alternativet. Deras fanérkunnande är dock fortfarande en av grundstenarna i 
verksamheten.  
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Totebo AB har hela tiden strävat efter att bredda verksamheten. I mitten av 80-talet 
började tillverkningen av kontorsmöbler, vilket visat sig passa Totebo AB utmärkt. Idag 
har de exempelvis en av Sveriges mest rationella anläggningar för tillverkning av 
formade bordskivor. Leveranserna av bord och förvaring för offentlig miljö, via deras 
olika samarbetspartners, utgör idag en betydande del av omsättningen. 
 
Totebo AB är fortfarande ett familjeföretag, nu i fjärde generationen. Med den tradition 
och det kunnande som genom åren skapats i Totebo och de investeringar som gjort de 
senaste åren har de fortfarande en fot i det förflutna och en fot i framtiden. [10] 

3.1.2 Totebo AB: s affärsidé 

Utvecklingen som Totebo AB har gått igenom har medfört att Totebo AB:s affärsidé är 
följande:  

”Vi ska utnyttja vår förmåga att effektivt, tillförlitligt och miljövänligt 
produktionsutveckla, producera, förpacka och distribuera fanérade och pigmenterade 
planmöbler. 

Vi eftersträvar att ha en modern och effektiv produktionsutrustning samt personal med 
rätt kompetens för att uppnå hög effektivitet och rätt kvalitet. 

Vi ska arbeta som partners på planmöbler till våra kunder som är möbeltillverkare och 
möbeldistributörer i Europa.”[10] 

3.1.3 Produkter och volymer 
Eftersom Totebo AB inte har några egna produkter utan tillverkar som underleverantör 
produkter i varierande seriestorlekar (se Figur 5) där antalet olika produktvarianter 
uppgår till ungefär 9000 stycken i dagsläget. Måtten på de produkter som lackeras i 
Lacklina 1 varierar mycket och de största skivorna kan väga upp till 50 kg. Bredden på 
produkterna varierar mellan 93 – 1200 mm, längden mellan 280 – 2500 mm och 
tjockleken är allt från 5 – 50 mm. Typiska produkter är bordsskivor, köksinredning, 
badrumsinredning, skrivbord, hyllor, byråer och så vidare. 
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Figur 5 - Orderstorlekar i Lacklina 1 första halvåret 2007 

3.2 Produktionen 
Materialflödet hos Totebo AB går olika vägar (se Figur 6) beroende på vilka operationer 
man ska utföra på den specifika produkten. Det som kan variera på olika produkter är 
till exempel om det är spånskivor som ska fanéras eller mdf-skivor som bara lackeras, 
om det är frästa spår, om de ska borras och så vidare. 

Limning BAZ och 
CNC 

Faner KBA 

Borrning 

Kantsprutning 

Handplock 
omputs 

Lackering 

Packning 
montering 

 
Figur 6 - Flödeskarta över Totebo AB: s produktionsprocess 

 
Om det är en spånskiva som är råmaterialet startar processen med att man tillverkar en 
fanérskiva som sedan limmas fast på spånskivan i limpressen. De olika 
maskingrupperna som kommer senare är BAZ och CNC, här kapas skivorna till och får 
den önskade formen. I kantbearbetningsmaskinerna även kallad KBA limmas kantlister 
på produkterna och därefter hyvlas den önskade radien på skivans kanter till. Önskas det 
borrhål för gångjärn, pluggar eller fästelement sker detta i borrningen. De produkter 
som lackeras av Totebo AB kantlackeras först i manuella stationer med tryckluftsdriva 
färgsprutor för att senare gå in i en UV-lackeringslina som består av valsar för att lägga 
på lack och UV lampor för att få lacken att härda ut. Flödet för en mdf-skiva innehåller 
samma operationer utom fanértillverkning och limning. 
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4 Underlag för automatisering hos Totebo AB 
Detta kapitel inleds med en genomgång av den nulägesanalys som genomförts. Vidare 
överförs resultaten från nulägesanalysen till förutsättningar och krav på ett framtida 
system. Kapitlet avslutas med en djupare genomgång av de huvudsakliga problem som 
identifierats. Detta motsvaras av fas B i produktionsutvecklingsmetoden. 

4.1 Nulägesanalys 
Enligt den produktionsutvecklingsmetod som beskrevs i kapitel 2.4 är det lämpligt att i  
fas A och fas B av ett produktionsutvecklingsprojekt genomföra en bakgrundstudie och 
en förstudie, här kallad nulägesanalys. Analysen är baserad på ett antal frågor som är 
tänkta att ge en mer ingående bild av hur arbetsmetodiken, produktsortimentet och 
strategierna ser ut för den del av produktionen som den här rapporten behandlar. 

4.1.1 Befintligt produktionssystem 
På grund av föregående produktionsprocesser och layouten på fabriken 
(flerplansbyggnad) sker transporten av produkter i staplar med varierande höjd och 
varierande antal staplar (se Figur 7). Den huvudsakliga transporten av produkter sker 
med hjälp av rullbanor eller truck. Produkterna måste ligga på pall, underlägg eller 
brätte för att inte skadas eller smutsas ned av rullbanorna, hädanefter kallat lastbärare i 
rapporten.  

 
Figur 7 - Exempel på staplar 

 
Före kantlackeringen sker en omplockning av antalet staplar per lastbärare beroende på 
hur många kanter som ska lackeras på produkten. Efter att produkterna kantlackerats 
ställs produkterna i härdningsbufferten (se Figur 8) tills de är härdat tillräckligt för att 
kunna hanteras manuellt. Ytterligare en omplockning av antalet staplar och isärslagning 
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av produkterna (för att det bildas fogar av lack i kantlackeringen) sker så att antalet 
lastbärare minimeras och produkterna transporteras sedan manuellt in till bufferten före 
lackeringslinan (se Figur 8).  
                 
                                                                                              5. 
               1. 
                                                       2.         3.                                                                                4. 
                                                                                                 6. 
                                                                                  
 
 
    
                                                                       
                           7. 
                                                                                     
                                                                                                    
Figur 8 - Lacklina 1 (511) hos Totebo AB. (1) Härdningsbuffert efter kantlackering. (2) Buffert före 

inmatningen. (3) Inmatningen. (4) Utmatningen. (5) Lacklina 1. (6) Returbana. (7) Truckgång. 

 
Det finns inga tidigare krav på hur produkterna ska ligga på lastbäraren då inmatningen 
till lackeringslinan är manuell och det är enkelt att där hantera produkterna oavsett hur 
de ligger på lastbäraren. Däremot är det oftast så att den yta av produkterna som är 
någon form av undersida eller inte så synlig i den slutgiltiga produkten lackeras först, 
förutsatt att båda sidor av produkten ska lackeras. Beroende på hur produkterna ser ut 
matas de in i lackeringslinan med hjälp av en till två operatörer som lägger produkterna, 
med fanérets fiberriktning parallellt med lackeringslinans matningsriktning (oftast 
produktens långsida) i så jämna och raka rader som möjligt. Maximal bredd som kan 
köras i linan är 1200 mm. Om produkterna är tillräckligt små kan operatörerna utnyttja 
en ställning med ett antal fack som kan fyllas med ett flertal produkter (se Figur 9) i 
varje och därmed minska arbetsbelastningen och fyllnadsgraden i linan ökar.  
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Figur 9 - Inmatning med fack 

 
Första delen av lackeringslinan är en putsmaskin. Denna putsmaskin är avgörande för 
vilken kvalitet som de efterföljande lackpåläggningsstationerna kan ge. Detta ställer 
vissa krav på hur produkterna läggs in i lackeringslinan. Oavsett vilken metod av 
inmatning som används (direkt påläggning på matningsbandet eller med hjälp av fack) 
måste det skapas mellanrum mellan detaljerna både på bredden och på längden. Detta är 
nödvändigt för att garantera att de putsband som finns i putsmaskinen kommer åt hela 
ytan som ska putsas. Dessutom ska produkter ligga i något förskjutna rader så att 
samma del av putsbanden inte slits hela tiden utan att hela bredden används.  
 
Produkterna går igenom ett antal stationer för grundlackering och slutlackering för att 
sedan hamna på ett transportband (se Figur 10) där det finns en eller två operatörer som 
tar emot produkterna, avsynar och staplar produkterna på en lastbärare. Eftersom det 
maximalt får plats två operatörer på utmatningen kan i många fall linans fulla bredd inte 
utnyttjas. Detta beror på att om många små produkter lastas på, till exempel med 
fackmatning, blir belastningen för operatörerna på utmatningen orimligt hög. 
Avstaplingen sker på det sätt som kunden efterfrågat och kan betyda att den måste ske i 
ett visst pallbildsmönster, vridas 90 grader gentemot lastbäraren eller vändas.  
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Figur 10 - Utmatning 

Efter det transporteras produkterna antingen till inmatningen igen med hjälp av en 
returbana (även använd som buffert se Figur 11) för lackering på motstående sida eller 
till paketeringen för att sedan skickas till kunden. 
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Figur 11 - Returbana 

4.1.2 Produktsortiment 
Förutom de stora geometriska skillnaderna som togs upp i kapitel 3.1.3 så finns det ett 
par andra skillnader mellan produkterna som ska tillverkas: 

• Produkterna kan innehålla en eller flera slitsar (se Figur 12) utmed kanterna som 
ska användas då de enskilda produkterna monteras ihop till en färdig produkt. 

 
Figur 12 - Exempel på en produkt med slits 
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• Produkterna kan innehålla pluggar i kanterna som är till för montering av 
slutprodukt (se Figur 13). 

 

 
Figur 13 - Exempel på produkt med pluggar 

 
• Produkterna kan lackeras med grundlack, klarlack samt bets. 
• Antalet produkter i varje batch, som kan variera från enstyck till tusentals, 

bygger på kundens beställning och är fritt så länge det passar och finns utrymme 
i produktionen i dagsläget. 

• Om produkterna är små kan det behövas mellanlägg för att stabilisera staplarna 
på lastbäraren. 

• Långa produkter kan kräva en specialpall som lastbärare. 
• Det finns flera typer av fanér som kräver olika hastigheter i lacklinan beroende 

på hårdhet. 

4.1.3 Arbetsmiljö  
En viktig del i att undersöka nuläget var arbetsmiljön för de operatörer som arbetar vid 
lackeringslinan. En kort intervju med några olika operatörer gav slutsatsen att det är de 
små produkterna som kommer i hög hastighet som vållar de största påfrestningarna på 
operatörerna. De två största problemen är repetitiva rörelser och stress. Lackeringslinan 
är lång och fylls så gott det går. Detta gör att den 54 m långa lackeringslinan måste 
tömmas på produkter innan någon kan gå på rast eller liknande.  

4.1.4 Utrymme 
Det fria utrymmet för automatisk in- och utmatning mättes upp till: 

• Härdningsbuffert: ungefär 3x3 m 
• Inmatning: 13x6,8x2,5 m 
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• Utmatning: 12x6x3 m 
• Returbana: 54x1,6x3 m 

 

4.1.5 Benchmarking 
I nulägesanalysen ingick ett besök på Swedwoods tillverkning i Älmhult. Där bedrivs 
liknande produktion som hos Totebo AB men i större skala och med ett fåtal produkter. 
I besöket ingick även ett möte med en erfaren systemintegratör på området automation 
av planmöbelstillverkning. 
  
Slutsatserna av benchmarkingen blev: 

• Tekniken som används för materialhantering är oftast standardmaskiner i form 
av portalrobotar och rullbanor. Industrirobotar är förekommande där det är 
platsbrist eller där arbetsmomenten kräver mer än två axlar. 

• Flexibiliteten hos standardmaskiner är relativt låg och starkt beroende av 
investeringskostnad och utrymme. 

• Hastigheten som standardmaskiner kan hantera produkter med är starkt beroende 
av produkternas geometri. Industrirobotar är inte lämpliga för höga hastigheter. 

• Automatisk avsyning av produkter är i utvecklingsfasen och inte allmänt 
vedertaget.  

• Vidhäftning i form av mikrohakning eller kapillärvakuum mellan produkterna 
när de ligger i staplar eller lackfogar efter kantlackering är ett problem för hela 
branschen. Det finns ett flertal lösningar för att undvika/bryta dessa men det 
sätter stora begränsningar på hanteringssystemet. 

• Allmänt vedertaget bland standardmaskinsleverantörer är att inga garantier ges 
för att automatisk materialhantering ska klara av skivor under 10 mm i 
godstjocklek. 

4.1.6 Takttider 
En studie på eventuella takttider ingick i nulägesanalysen för att sedan kunna undersöka 
vilken maskintyp som var lämplig att välja.  
Takttid beräknas enligt nedanstående formel. [10]  
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Lägsta takttid fås när lacklinan körs i den nuvarande maximala inmatningshastigheten 
som är 18 m/min. Den minsta identifierade pallbilden är ca 0,7 m på längden vilket 
medför en lägsta takttid på ca 4,7 sekunder med förutsättningen att två lastbärare lastas 
på samtidigt. 

4.1.7 Pallbilder 
Med tanke på produktmixen och kundernas behov ser ut gjordes en analys av hur 
produkterna staplas på pall. Några exempel på pallbilder ses i bilaga 1. 

4.1.8 Drag och skjuvprov 
Ett känt problem inom branschen för planmöbler är uppkomsten av lackfogar (förklaras 
mer ingående i kapitel 4.3.1) mellan produkterna då de kantlackeras i staplar. Ett 
dragprov och ett skjuvningsprov gjordes med mål att uppskatta fogens styrka. 
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Experimentet gjordes på 300x200x19 mm mdf-skivor med 2 mm radie runt kanterna 
som kantlackerades med överdrivet mycket lack.  
Två typer av fixturer användes, en självcentrerande fixtur i dragprovet och en stödjande 
i skjuvningsprovet (se Figur 14) Resultatet visade att lacken sköts in mellan skivorna i 
staplarna och limmade ihop dom. Maximalt värde erhölls vid skjuvningsprovet där 
skjuvkraften uppgick till 4666 N för en 5-7 mm bred fog runt hela och på båda sidor om 
skivan. En okulär besiktining gjordes på produkterna efter proven och inga synliga 
skador kunde urskiljas. Dessutom bör kommenteras att den överdrivna lackeringen gav 
en fog som är mycket större än vid normal lackering. Vid normal lackering blir fogarna 
ungefär 1 mm med viss variation. Anledningen till att överdriven lackering gjordes var 
för att få ett värde som aldrig ska kunna överstigas. Övriga resultat ses i bilaga 2. 

 
Figur 14 - Skjuvprov 

4.2 Förutsättningar och kravspecifikation 
Produktionsutvecklingsmetoden som beskrivs i kapitel 2.4 föreslår att förstudien och 
bakgrundstudien överförs till en kravspecifikation.  

4.2.1 Förutsättningar och krav på strategisk nivå 
De förutsättningar, krav och önskemål som fanns på de strategiska nivån var följande: 

• Systemet ska klara av att hålla en konstant matningshastighet till 18 m/min, från 
nuvarande 8-18 m/min, och ska kunna modifieras till att klara 22 m/min.  

• Ingen större utbyggnad av lokalyta är planerad för detta system och bör anpassas 
till befintligt utrymme. 

• Fyllnadsgraden bör vara 100% på längden och maximal på bredden, det vill säga 
produkternas bredd plus det mellanrum som behövs. 

• Buffert före och efter linan ska vara så stor som möjligt. 
• Systemet ska inte störa kringliggande funktioner och därför ska truckgången 

vara kvar. 
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• Gropar för exempelvis lyftbord etc. bör om möjligt undvikas. 
• Produktionsökningen samt automatiseringsgraden bör skapa en sådan marginal 

så att investeringen är betald inom en rimlig tid samt att minst 1 operatör/skift 
kan avvaras. 

• Systemet ska inte skapa obekväma arbetsmoment för operatörerna. 
• Systemet ska vara konstruerat på ett sådant sätt att investeringskostnaden är 

rimlig för dess produktmixflexibilitet. 
• Systemet ska vara relativt oberoende orderstorleksmix. 
• Systemet ska helst bestå av komponenter som inte är unika för lackeringslinans 

tillämpningar utan skulle kunna användas på andra ställen i produktionen. 
• Kvaliteten på produkterna ska inte påverkas negativt av en investering i en 

automatiskt system. 
• Åtkomligheten till lackeringslinan i form av underhåll och omställningar bör 

vara densamma som i dagsläget. 
• Lackeringslinan ska vara manuellt körbar på samma sätt eller liknande sätt som i 

dagsläget. 

4.2.2 Förutsättningar och krav på tekniska funktioner 
De tekniska funktioner som ett automatiskt in- och utmatningssystem bör innefatta 
borde klara av samma arbetsmoment som operatörerna utför i dagsläget. Denna 
sammanställning har gjorts genom brainstorming, diskussioner med leverantörer och 
systemintegratörer samt Totebo AB. Följande punkter är en sammanställning och 
tolkning av nulägesanalysen. 

• Systemet ska innehålla en automatiskt driven buffert före inmatningen, både från 
föregående buffert och från returbanan, som antingen fylls på manuellt eller 
automatiskt. 

• En säker matning och orientering av lastbärare fram till pålastningsstationen.  
• En funktion som säkert delar produkterna med avseende på lackfogar, 

mikrohakning och kapillärvakuum. 
• En pålastningsmaskin som utför förflyttningsrörelsen snabbt och säkert med 

relativt hög noggrannhet och som har möjlighet att lägga på produkterna något 
förskjutna från varandra.   

• En funktion som minimerar rörelsen för pålastningsmaskinen. 
• En funktion som separerar produkterna (skapar mellanrum) på längden och på 

bredden. 
• Någon form av uppsamling efter lackeringslinan där orienteringen av 

produkterna fastställs. 
• Diverse stopp och räkningsfunktioner för att fastställa att antalet produkter är 

rätt.  
• En vändningsfunktion, där produkterna antingen vänds eller släpps igenom utan 

vändning. 
• En automatisk transportör på utmatningen för lastbärare, som ska kunna 

transportera produkterna tillbaka till inmatningen eller ut till bufferten efter 
lackeringslinan. 

• Automatisk hantering av lastbärare, underlägg och mellanlägg. 
• Semiautomatisk felhantering i form av okulär avsyning och operatörlarm vid 

felaktiga produkter 
• Möjlighet att vända produkterna 90 grader eller dylikt beroende på kundens 

behov 
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• Ett enkelt Human Machine Interface med möjlighet till manuell inmatning. 
• Säkerhetsskydd i form av ljusbommar och staket enligt CE-märkning samt 

möjlighet till maskinstopp om maskinfel inträffar. 
• Om en pålastningsmaskin behöver ett gripdon bör detta vara generellt för att 

klarar produktmixen. 
• Automatisk tranport tillbaka till inmatningen om möjligt för ett slutet system. 

4.3 Problembeskrivning 
Följande kapitel beskriver djupare de huvudsakliga problemområden som identifierats 
före och under nulägesanalysen. 

4.3.1 Kantlackeringen och uppkomsten av fogar 
När kantlackeringen utförs på ett sådant sätt att ett flertal fanérade spånskivor lackeras i 
staplar är (förutsatt att ingen form av mellanrum existerar mellan skivorna) fogar av 
lack mellan skivorna oundvikligt. Storleken på fogen är dock påverkbar med hjälp av 
tekniker för manuell lackering alternativt robotiserad lackering. Trots detta är det troligt 
att fogens storlek, och därmed styrka, varierar då operatörens rörelser och hantering av 
sprutpistolen aldrig kan bli exakt densamma från vare sig batch till batch eller ens sida 
till sida på stapeln. Slutsatsen till detta blir att processen inte är säkrad i form av 
nästkommande moment i produktionsprocessen och hanteras ofta med isärslagning med 
gummiklubba eller distanser mellan skivorna. Båda metoder kräver omfattande 
operatörstid.  

Först antogs fogens utseende vara likt en svetsfog men vid närmare undersökning 
visade sig fogen vara mer i form av ett limförband, det vill säga två plana ytor med lack 
mellan. Detta blev särskilt uppenbart då en överdriven kantlackering gjordes inför drag- 
och skjuvprovningen. På grund av den ojämna belastningen på den översta skivan i en 
stapel jämfört med den understa varierar även fogens utseende och storlek på så 
sätt. Tester gjordes även med att lackera stuvarna med olika lacker och munstycken, 
detta visade sig dock inte ha någon betydelse för hur hårt produkterna limmades ihop. 

4.3.2 Genomsugning på spånskivor 
En spånskiva, som består av fint träspån och lim, är inte lufttät. Om ett vakuumgripdon 
ska greppa en skiva kommer någon form av genomsugning att inträffa. Det betyder att 
gripdonet även påverkar underliggande material. Detta är ett fenomen som blir 
svårhanterligt då skivorna är staplade på varandra. 
 
Risken finns att gripdonet tar med sig fler skivor än vad användaren vill, enligt [10] 
skulle ett gripdon kunna ta med upp till 8st på varandra staplade skivor i ett lyft. 
Problemet ökar i komplexitet då ett lyft med gripdonet betyder att ta en pallbild 
bestående av ett flertal staplar. Detta för att den inhomogena struktur som en spånskiva 
har blir svår att förutse och olika många skivor i varje stapel kan bli påverkade av 
gripdonet.   

4.3.3 Kapillärvakuum, mikrohakning och luftspalter 
När två skivor är staplade på varandra kan det bildas kapillärvakuum eller 
mikrohakning. Vilket eller om en kombination uppstår beror på skivans ytstruktur och 
temperaturskillnader.  
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Kapillärvakuum innebär att ojämnheter i ytan pressas ur på luft när skivan läggs på en 
annan skiva vilket gör att ett visst undertryck bildas. När sedan dessa två skivor ska 
separeras i form av ett lodrätt lyft bildas en vakuumkraft mellan skivorna vilket kan leda 
till att t.ex. den undre skivan rubbas. 
Mikrohakning innebär däremot att två grova ytors fiber hakar i varandra och ger en 
liknande effekt som uppkommer vid kapillärvakuum. 
 
Luftspalter handlar däremot om den motsatta effekten då två skivor ska läggas på 
varandra. När två plana ytor läggs på varandra och egenvikten tillsammans med ytans 
storlek är i ett förhållande så att luften mellan ytorna inte trycks ut tillräckligt snabbt 
uppstår luftspalter. Luftspalterna gör att skivorna i detta fall glider på den 
komprimerade luften tills luften pressats ur. Detta gör att skivorna kan tappa den 
orientering som en hanteringsanordning utrustad med ett vakuumgripdon har för avsikt 
att ge skivan. 

4.3.4 Vändning av produkter 
Att vända en skiva kan göras på en mängd olika sätt och skulle kunna antas vara ganska 
lätt. Att vända skivor där det skiljer avsevärt mycket geometriskt från batch till batch i 
samma vändmaskin kan tänkas vara värre.  
För att fyllnadsgraden i linan ska vara ekonomiskt försvarbar krävs att hela bredden och 
längden utnyttjas till maximal kapacitet. Detta innebär, i värsta fallet, att linan antingen 
fylls med skivor om 2100x1200mm eller i det motsatta fallet 10st 93mm breda skivor 
på bredden. Tjockleken på produkterna kan variera från 5-50 mm.  
 
De metoder som används i dagsläget skiljer sig avsevärt. Ett enkelt sätt att vända, är att 
vända en hel pall med produkter i en så kallad pallvändare (se Figur 15). Då trycks ofta 
en undre pall med produkter samt en övre pall ihop med hjälp av hydraulik och vänds. 
Detta är en relativt operatörsintensiv operation som visat sig vara bristfällig på vissa 
punkter. Dels skiljer sig skivorna ofta i tjocklek, vilket kan göra att vissa skivor får ta 
hela lasten och kan skadas från kompressionen medan andra skivor kan trilla ur 
maskinen, och dels kan det innebära tunga lyft eller omplockning av skivor för 
operatören. 
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Figur 15 - Exempel på pallvändare. [5] 

 
Sedan finns det så kallade in-line vändare. Dessa vändare finns i en mängd olika 
varianter som innefattar både vändning med sidledsförflyttning och vändning i 
färdriktningen. 
Vändning med sidledförflyttning innebär att skivor grips eller transporteras i pallbilder 
eller styckvis från den huvudsakliga matningsriktningen på lackeringslinan, vänds över 
med hjälp av sammanpressning eller vakuumgripdon, för att sedan läggas av på en bana 
parallell med lackeringslinan. I detta fall kan det uppkomma problem i form av vilka 
geometrier som kan hanteras, med vilken hastighet vändningen kan utföras på ett säkert 
sätt samt hur den kringliggade transporten och orienteringen ska utföras för att kunna 
vända pallbilder eller liknande. 
När en skiva eller ett antal skivor ska vändas är det viktigt att produkterna är säkrade på 
sådant sätt att de inte lossnar i den roterande rörelsen.  

4.3.5 Separering i bredd 
Om bredden på en skiva understiger 60cm innebär detta att minst två skivor får plats i 
linan. För att bibehålla kvaliteten på skivorna, som beskrevs tidigare i kapitlet, behövs 
det ett mellanrum mellan skivorna i linan både på längden och på bredden. 
Då produkterna transporteras så effektivt som möjligt på respektive lastbärare och 
därefter lyfts i en hel pallbild är det därefter lämpligt att separera skivorna direkt efter 
påläggning på lacklinan.  
Problemen uppstår, som i de flesta andra huvudsakliga problem, när ett flertal mindre 
skivor ska hanteras.  
Osäkerheten kring hur skivorna kommer bete sig i form av oförutsägbara rörelser samt 
omställningsmöjligheter mellan olika produkter gör att svårigheterna runt en separering 
hittills ofta krävt nyutveckling av maskiner för varje enskilt fall av produktion. 
En annan aspekt, som är direkt kopplad till den nuvarande utformningen av 
materialhanteringen runt lackeringslinor samt den just nu höga efterfrågan, är att 



 24 

hastigheterna på lackeringslinor ständigt ökar vilket också ökar svårigheterna runt de 
ovanstående problemen i separeringsfrågan. 
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5 Systemlösning 
Detta kapitel behandlar konceptgenerering av systemlösningar och detaljlösningar. 
Detta motsvaras av fas C i produktionsutvecklingsmodellen. 

5.1 Helhetssystem 
Att överföra manuell hantering till automatisk hantering kräver ofta ett helt system med 
flera ingående delsystem dedikerade att lösa de svårigheter som uppkommer när de 
mänskliga fördelarna ska försöka överföras till maskiner. I systemet är den 
huvudsakliga funktionen i detta fall att flytta en eller flera produkter från en lastbärare 
till ett transportband. I och med att systemet dessutom behöver ett antal mycket viktiga 
kringliggande funktioner, enligt kapitel 4, samt att systemet ska uppvisa en koppling till 
Totebo AB: s produktionsstrategi gör uppgiften komplex. I utvecklandet av en 
systemlösning till automationsfrågan som denna rapport behandlar ansågs det därför 
viktigast att utvärdera vilken pålastningsmaskin som är mest lämplig för uppgiften samt 
var bäst att bygga ett helt system kring. Vidare följer en förklaring av vilka alternativ 
som fanns samt vilka för- och nackdelar respektive maskin ansågs ha. 

5.1.1 Portalrobot med vakuumgripdon 
En portalrobot (se Figur 16) har två axlar och är den vanligaste typen av 
pålastningsmaskin inom planmöbelbranschen. [10] I kombination med ett 
vakuumgripdon uppvisar den följande egenskaper. 

 
Figur 16 - Portalrobot med vakuumgripdon. [6] 

 
Fördelar: 

• Hög hastighet 
• Klarar att lasta på och lasta av två pallbilder från två separata lastbärare 
• Kan integreras med knäckfunktion som bryter fogar av lack, dock enbart för 

max en rad av staplar 
• Standardmaskin och därför relativt billig 

 
Nackdelar: 

• Gripdonet kan inte vridas 
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• Portalroboten kräver exakt positionering av produkterna då frihetsgraderna är 
begränsade 

• Generellt kan inte produkter med godstjocklek under 10mm hanteras 
• Ej flexibel att placera i förhållande till andra maskiner 

 
Att bygga en systemlösning med en portalrobot som huvudsaklig hanteringsutrustning 
är svårt. Då det är en svår produktmix att hantera kan olika tekniker, för att till exempel 
dela pallbild för pallbild, behöva utvecklas vilket kraftigt begränsas av portalrobotens 
frihetsgrader. Detta kan utmynna i att de mindre produkterna som hanteras i just 
pallbilder samt produkter som har en godstjocklek under 10 mm måste hanteras 
manuellt. Detta är också, enligt operatörerna, de produkter som ger den högsta 
arbetsbelastningen vilket skulle vara mycket olämpligt att lämna utanför automatisk 
hantering. Visserligen är det den kanske snabbaste hanteringsutrustningen men Totebo 
AB: s produktmix anses kräva en högre flexibilitet. 

5.1.2 Industrirobot med vakuumgripdon 
En industrirobot består generellt av 4-6 axlar i form av en ledad arm. Industriroboten 
har följande egenskaper. 
 
Fördelar: 

• Ett större antal frihetsgrader 
• Tar relativt liten plats 
• Relativt hög hastighet 
• Kan i och med frihetsgraderna utrustas med givare för att lokalisera produkter. 
• Tekniker för tunna och många produkter 
• Relativt billiga 

 
Nackdelar: 

• Det krävs minst två robotar för att klara hastigheten 
• Mer förarbete krävs på delsystem 

 
En systemlösning med industrirobotar som grund anses vara bättre än en portalrobot då 
flexibilitet i många avseenden är den mest efterfrågade egenskapen. I detta fall skulle 
två 4-axliga robotar med en hanteringsvikt på drygt 100 kg på både in- och utmatning 
vara lämpligt. Val av robot ses i bilaga 3.   

5.2 Delsystem 
I detta kapitel jämförs och utvärderas olika delsystem utefter de huvudsakliga 
problemen, förutsättningar och krav som beskrevs i kapitel 4. 

5.2.1 Knäckning 
Det finns olika tekniker för att knäcka lackfogarna mellan skivorna i en stapel efter att 
de har kantlackerats. Den metod Totebo AB använder idag går ut på att manuellt slå isär 
skivorna med till exempel en gummiklubba. Detta kräver omfattande operatörstid och 
kan verka primitivt men har fördelen att skivorna garanterat är separerade från varandra. 
Det finns andra metoder som gör knäckningen i samband med inmatning i ett 
automatiskt system. Dessa metoder går också ut på att slå isär skivorna och sätter, enligt 
kapitel 4, stora begränsningar på hanteringssystemet. En av begränsningarna är att det 
inte går att slå isär produkter när de ligger på en pall då höjden på de olika staplarna 
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varierar beroende på vilken batch råmaterialet kommer ifrån. Det finns också en lösning 
på problemet som går ut på att lackering av kantlisten sker samtidigt som den limmas 
fast men detta kan medföra sämre kvalité vilket inte är önskvärt. 
 
Då de befintliga metoderna antingen kräver omfattande operatörstid, sätter stora 
begränsningar på hanteringssystemet eller kan medföra sämre kvalitet ansågs det mest 
lämpligt att utforma en separat mekanisk knäckstation efter kantlackeringen i 
härdningsbufferten.  

5.2.2 Delning av pallbilder 
Det finns två kända tekniker att lyfta produkter. Antingen med ett gripdon med 
vakuumkoppar eller med ett gripdon med Unigripper-moduler (se Figur 17, bilaga 3).  

 
Figur 17 - Unigrippersystem 

Ett Unigripper-system i kombination med en avskrapningskant, kallad skjuvkant, ansågs 
vara en enkel och bra lösning på problemet. Anledningen till detta är att 
vakuumkopparna ansågs vara för svårt att kombinera till ett generellt gripdon. 
Unigripper-principen bygger på en vakuumfläkt som skapar ett undertryck i en låda med  
upp till 354 stycken små hål i. Utanför dessa hål sitter en skumplastmatta som tar upp 
eventuella ojämnheter på produkter och även fungerar som filter för föroreningar i 
luften. På så sätt bildas en hel yta av vakuumkraft under lådan vilket gör principen mer 
flexibel än vakuumkoppar som minst kräver en hel kopp per produkt som lyfts. 

5.2.3 Separering 
Eftersom det är höga kvalitetskrav på produkterna måste det skapas luckor mellan 
produkterna både på bredden och längden innan de går in i lackeringslinan. Tekniker för 
att lösa detta kan vara att man manuellt lägger produkterna med önskade mellanrum på 
pallen innan de lyfts in i lackeringslinan. Detta är dock icke värdehöjande arbete för 
kunden. Ett annat alternativ är att använda styrskenor för att separera produkterna dock 
kräver det långa omställningstider som blir ett stort problem vid små orderstorlekar. 
Separering direkt i gripdonen är också ett alternativ men eftersom Totebo AB har 9000 
olika produktvarianter skulle ett sådant gripdon bli allt för avancerat. Att utnyttja 
bansystem för att separera produkterna genom att ha olika hastigheter på banden för att 
dra isär produkterna är det alternativ som föredras då de endast behöver byggas efter 
den största och minsta produkten och tar alla andra geometrier där i mellan.    

5.2.4 Vändning 
Flera tekniker för att vända produkterna finns också. Dels går det att vända en hel EU-
pall frikopplat från systemet efter att de har staplats av. Den funktion man tappar när 
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man vänder en hel EU-pall åt gången är möjligheten att vända varannan pallbild, som 
görs för att skydda produkternas framsida under transporten till kunden. Vändning av 
produkterna i linan är därför att föredra för att slippa paketera om produkterna. Olika 
varianter finns för att lösa detta men p.g.a. de höga hastigheterna i lackeringslinan så är 
det inte möjligt att vända i färdriktningen eller med hjälp av två industrirobotar som 
samverkar. Vändning tvärsemot färdriktningen är därför det bästa alternativet för 
vändning i linan om hastigheten överstiger 10 m/min. Därför anses en specialvändare 
behöva konstrueras för Totebo AB: s produktmix. Konstruktionen bygger på tekniken 
att vända tvärsemot färdriktningen. 
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6 Detaljerad lösning 
Detta kapitel behandlar den slutgiltiga konceptlösningen på detaljerad nivå. Detta är fas 
E enligt produktionsutvecklingsmodellen. 

6.1 Slutgiltig konceptlösning 
Målet för den slutgiltiga lösningen har varit att den ska kunna realiseras, varför 
diskussioner med systemintegratörer och maskinleverantörer förts under tiden för 
utvecklingen av detta system. På så sätt har lösningar kontinuerligt förkastats och nya 
förslag har tagits fram på olika lösningar som sedan verifierats av olika leverantörer och 
maskinbyggare som realiserbara och som tekniskt funktionella.  

6.1.1 Knäckstation 
Som beskrevs i kapitel 5 anses att en separat mekanisk knäckstation bör införas. 
Förslaget på knäckstation ser ut på följande sätt (se Figur 18). 
 

 
Figur 18 - Slutgiltig lösning på knäckstation 

    
Förslaget är tänkt att stå som en naturlig del i flödet och är därmed sammankopplad med 
föregående rullbanor i härdningsbufferten.  
Funktionen av knäckstationen är tänkt att gå till på följande sätt: 

1. Skivorna matas manuellt fram på pall, underläggsskiva eller brätte från de 
nuvarande fasta rullbanorna in i knäckstationen och positioneras mot den fasta 
väggen (till vänster i Figur 18 ).  

2. Den skjut- och höjbara väggen (till höger i Figur 18) ställs manuellt in mot 
skivorna och låses fast i längsled. Den skjutbara väggen måste positioneras med 
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ett avstånd på minst halva produktens tjocklek ifrån produkterna annars skadas 
produkterna. Därmed skapas ett kinematiskt tvång vilket innebär att väggen 
kommer att flytta sig i längsled om den tiltas. 

3. Operatören tiltar upp rullbanan med hjälp av skruvdomkraften (se Figur 19) 
vilket gör att skivorna tvingas isär av de två väggarna (se Figur 19). 

4. När operatören sänker ned rullbanan igen hjälper väggarna till att återställa 
skivorna i relativt raka staplar som sedan manuellt körs vidare till 
lackeringslinan. 

 
Figur 19 - Slutgiltig lösning på knäckstation, tiltad   

                                          
Anledningen till att den här typen av konstruktion valdes är följande: 

• Skruvdomkraft och elmotor valdes istället för hydraulaggregat och 
hydraulcylinder för att undvika oljedimma och risken för läckage i den känsliga 
produktionen. 

• Utrymmet är begränsat i lokalerna vilket medför att knäckstationen 
konstruerades utifrån en rullbana och ett enkelt ramverk. 

• Tilt-funktionen och den låsbara väggen valdes för att dels kunna knäcka 
skivorna på ett skonsamt sätt samt återställa stapeln. 

• Konstruktionen måste vara styv då kraften från lackfogarna kan vara hög vilket 
framgår av kapitel 4.  

• Staplarna står aldrig helt rakt och lackeringen är relativt ojämn vilket innebär att 
kraften mellan de olika skivorna i en stapel antas variera. Därför anses det 
orimligt att alla fogar kommer att knäckas samtidigt utan den svagaste knäcks 
först och så vidare. Dessutom tiltas stapeln vilket betyder att de översta skivorna 
i en stapel belastas först. 

6.2 Inmatning 
Med utgångspunkt från kravspecifikationerna i nulägesanalysen samt resonemanget runt 
inmatningsfunktionerna i kapitel 5, behövs i en detaljerad lösning mer detaljerade krav. 
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Detta kapitel behandlar inmatningens konceptlösning först systemfunktionerna i tur och 
ordning med krav och val och avslutas med att beskriva hur funktionerna i ett system.  

6.2.1 Buffertplatser och hantering av lastbärare 
Följande krav sattes på buffertplatserna och hanteringen av lastbärare: 

• Lite manuellt arbete för inmatning och utmatning. 
• Plats för två lastbärare med produkter åt gången. 
• Automatisk lösning för hanteringen av lastbärare. 
• Undvika alltför avancerad styrning av skjuvkanten. 

 
Då övriga produktionen hanterar lastbärare med hjälp av drivna och odrivna rullbanor 
föll valet på drivna rullbanor (se Figur 20). Dessutom valdes två sektioner med lyftbord 
på inmatningen samt lättåtkomliga platser för hantering av lastbärare. Detta motiveras 
enligt följande punkter: 

• För att få ett enkelt flöde runt lackeringslinan finns möjligheten att fylla på och 
tömma systemet från två olika håll beroende på vilken del i processen som 
produkterna befinner sig. 

• De drivna rullbanorna är uppdelade i två sektioner på varje sida för att klara av 
att ladda två lastbärare med produkter. 

• Hanteringen av tomma lastbärare på inmatningen och utmatningen sker med 
robotarna som programmeras att lägga lastbärarna på en angiven plats där 
operatörerna kan tömma/ladda stationerna genom dörrar i staketet. 

• Lyftbord är standardmaskiner vilket undviker att skjuvkanten blir 2-axlig vilket 
av både styrningsskäl och utrymmesskäl inte varit lämpligt.  

 

 
Figur 20 - Buffertbanor och lyftbord 

6.2.2 Separering och avskrapning 
I frågan om separering och avskrapning sattes följande krav: 

• Klara av att separera produkter som varierar mellan 93 – 590 mm i bredd och 
300 – 2400 mm på längden. 

• Ingen manuell omställning mellan olika produkter. 
• Skjuvkanten bör vara positionerbar i en riktning, låsbar samt garantera att endast 

ett lager (pallbild) per lastbärare läggs i linan åt gången. 
 
Valet föll på ett system av transportbanor som separerar pallbilder både på bredden och 
på längden (se Figur 21). Som skjuvkant (se Figur 22) valdes en stålprofil med 
aluminium stativ driven av låsbara pneumatiska cylindrar. Konstruktionen av detta 
system motiveras enligt följande punkter: 

• Om två olika transportbanor används för att separera produkterna, där en av 
transportbanorna kan transportera produkterna i två riktningar, kan dessa två 
bord styras med olika hastigheter för att skapa det mellanrum som behövs i två 
riktningar. 
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• Den enkla konstruktionen av skjuvkant sparar utrymme och kan dessutom känna 
av produkterna då cylindrarna låser sig vid ett förprogrammerat motstånd. 

• På banan där roboten lämnar produkterna sitter drivningen av banden till vänster 
och på vinkelöverföringsbanan till höger. Detta för att de smala produkterna inte 
ska påverkas av den radie på rullarna som banden sitter på som uppstår om 
drivningen av något band sitter mellan borden. 

• Hastigheterna som produkterna kan komma upp i på banden är 60m/min och på 
rullarna 40m/min vilket är tillräckligt snabba hastigheter för denna applikation. 

• Längden på borden har satts till 3800mm eftersom en robotcykel på 5 sekunder 
medför att produkter under 1700 mm staplas på två åt gången för att fylla upp 
lacklinan som går med 20 m/min.  

 
Figur 21 - Separeringssystem 
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Figur 22 - Skjuvkant 

6.2.3 Inmatningen som system 
Kombinationen av delsystem samt övriga resonemang ledde fram till följande 
konceptlösning (se Figur 23). För att underlätta förståelsen för läsaren kan flödet ses i 
Figur 24. 
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Figur 23 - Slutgiltig lösning på inmatningen från ovan 
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Figur 24 - Flöde i slutgiltig konceptlösning, inmatning 

 
Detta system fungerar på så sätt att operatören matar lastbärare med produkter in i 
inmatningsbufferten (1). Denna buffert skapar en taktad frammatning av lastbärare till 
lyftborden (2). I nästa steg matas lastbärarna fram på lyftborden och centreras i 
färdriktningen. Lyftborden positionerar sedan översta lagret med produkter i jämn höjd 
med skjuvkanten (3) med hjälp av en lägesgivare i robotgripdonen (4). Därefter 
positioneras skjuvkanten med hjälp av de trycklastsgivare som är inbyggda i de 
pneumatiska cylindrarna som driver skjuvkanten. När skjuvkanten är positionerad 
används lägesgivarna på robotgripdonen för att centrera detta utifrån pallbildens yttre 
kontur. Robotarna (5) går ned med gripdonen mot det översta lagret produkter och 
griper dessa enligt Unigripper-principen. Detta vakuum genereras av reglerbara 
vakuumfläktar där undertrycket bestäms beroende på tjockleken på produkterna för att 
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minimera risken för genomsugning. Robotarna lyfter sedan pallbilden en kort sträcka 
för att sedan skjuva av eventuella underliggande produkter mot skjuvkanten. Om signal 
finns att bordet är tomt, vilket avgörs av en givare placerad mellan den första 
transportbanan och den andra transportbanan (7), lägger robotarna ned produkterna på 
den första transportbanan (6) och upprepar sedan cykeln. Första transportbanan 
transporterar därefter produkterna över till inmatningsbord 2 som håller en något högre 
hastighet vilket medför att produkterna drar isär och då skapas det nödvändiga 
mellanrum som behövs. När första transportbanan är tom ges signal om att andra 
transportbanan kan bromsa in. Därefter sänks de drivna remmarna ned och de drivna 
rullarna transporterar produkterna vidare in på nästa transportband (8) som håller en 
hastighet strax under eller lika hastighet som lackeringslinan håller för att eventuellt 
skapa ett mellanrum i färdriktningen beroende på hur pallbilden ser ut.  
Robotarna matar produkter på samma sätt tills lastbäraren är tom vilket är förbestämt av 
operatören genom HMI:et. Därefter använder robotarna gripdonen till att plocka bort 
lastbärarna och lägga dessa på en angiven plats (9). Vid dessa platser finns 
öppningsbara dörrar i säkerhetsstaketet där en truck kan hämta lastbärarna. 
Om produkterna istället ankommer från returbanan (10) används samma metodik som i 
första fallet med skillnaden att operatören matar systemet med produkter från denna 
sida. 
Den manuella hanteringen som ibland uppkommer vid eventuella maskinhaverier, 
inkörning av nya lacker etcetera, sker på samma sätt som i dagsläget på transportbandet 
för manuell inmatning (11). I  Figur 25 ses inmatningen i sned vy. 

 
Figur 25 - Slutgiltig lösning på inmatningen sned vy 

6.3 Utmatning 
På samma sätt som för inmatningen i föregående kapitel behövs i en detaljerad lösning 
av utmatningen också mer detaljerade krav. Detta kapitel behandlar utmatningens 
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konceptlösning först systemfunktionerna i tur och ordning med krav och val och 
avslutas med att beskriva hur funktionerna i ett system.  

6.3.1 Vändning 
Följande krav för vändningen sattes: 

• Cykeltid under 5 sekunder 
• Vända varannan pallbild. 
• Klara av att vända produkter som varierar mellan 93 – 1200 mm på bredden,  

300 – 2400 mm på längden och 5 – 50 mm i tjocklek. 
 
För att klara alla ovanstående kraven har en ny typ av vändare konstruerats (se Figur 
26). Den består av två banor med drivna band som sitter monterade med 
aluminiumprofiler. Plastklackar styrs upp och ned med pneumatiska cylindrar för att 
klämma fast produkterna under vändningen och ett stativ från en svetslägesställare för 
rotationen. Konstruktionen motiveras enligt följande punkter. 

• De drivna banden kan köras i hastigheter upp till 60 m/min och motorn i 
svetslägesställaren roterar med en hastighet upp till 180 grader per sekund. Detta 
ger en teoretisk cykeltid på ca 4 sekunder med fast klämningen inkluderat. 

• Eftersom vändaren vänder en pallbild åt vardera robot på utmatningen finns 
möjligheten att få varannan pallbild vänd. 

• De drivna banden måste drivas på mitten av vändaren för att de smalaste 
produkterna ska kunna fyllas på respektive tömmas ur vändaren. 

• Längden på vändaren har satts till 3800 mm eftersom det är tänkt att den ska 
vända samma antal produkter som robotarna lägger av på imatningsbordet. 
Bredden är 1350 mm för att säkert kunna hålla fast produkterna under 
vändningen. 

 

 
Figur 26 - Vändare 

6.3.2 Utmatningen som system 
Kombinationen av delsystem samt övriga resonemang leder fram till följande 
konceptlösning (se Figur 27). För att underlätta förståelsen för läsaren kan flödet ses i 
Figur 28. 
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Figur 27 - Slutgiltig lösning på utmatningen från ovan 
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Figur 28 - Flöde i slutgiltig konceptlösning, utmatningen 

 
Produkterna kommer ut från lacklinan ut på ett transportband (1). Detta transportband 
accelererar upp produkterna för att skapa utrymme mellan produkterna så att en givare 
(2) kan räkna antalet rader av produkter. Produkterna går vidare in på rullbana (3) som 
har snedställda rullar för att samla produkterna intill ett stopp (4) som används om 
vinkelöverföringsbordet (5) inte är tomt. När vinkelöverföringsbordet är tomt samlas två 
pallbilder upp för att sedan gå in i vändaren (6) som vänder eller kör produkterna rakt 
igenom beroende på om de ska lackeras igen eller inte. Pallbilderna körs sedan in mot 
kanten på utmatningsbordet (7) för att sedan staplas på de lastbärare som tidigare har 
placerats ut av den ena roboten på buffertbanan (8). Platsen för att mata in lastbärare i 
cellen är vid den öppningsbara dörren (9).  
Om cellen behöver skötas manuellt görs detta vid det sista transportbandet (10). Detta 
transportband fungerar också som felhanteringszon och fungerar på så sätt att om 
operatören upptäcker defekta produkter i en pallbild, larmar operatören systemet och 
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pallbilderna i vinkelöverföringsbordet matas ut till den manuella avlastningen. I Figur 
29 ses utmatningen i sned vy. 
 

 
Figur 29 - Slutgiltig lösning på utmatningen sned vy 

6.4 Förutsättningar för slutgiltig systemlösning  
För att systemet ska fungera på ett så enkelt sätt som möjligt krävs vissa förutsättningar 
från tidigare produktionsavsnitt.  

• Max antal stuvar på pall enligt formeln: X < 
BA

A

+

+1200
, där B = detaljens bredd , 

X = antalet stuvar i bredd  och A = önskar avstånd mellan detaljer efter 
separering. 

 
Ex: Om bredden på en detalj är 93 mm och önskat avstånd mellan detaljer efter 
separering är 20 mm då blir X < 10,8 alltså kan man endast ha 10 stuvar i bredd på 
pallen. 
 
• Stuvarna måste vara ”knäckta” innan de matas in i inmatningssystemet.  
• Det får inte finnas distanser mellan pallbilderna i stuven och stuvarna ska utgå 

från ett hörn av pallen. 
• För att utnyttja systemet så bra som möjligt är det önskvärt med ett jämnt antal 

pallar i varje order det vill säga två eller fler. 
• Ojämnt antal i översta pallbilden på pallen får hanteras manuellt för att undvika 

onödigt komplicerade lösningar i systemet. 
• Produkterna måste komma med rätt sida upp. 
• Förutom de ovanstående punkter så gäller följande. Så som pallbilderna ska 

staplas av, så ska också produkterna vara placerade på lastbäraren när dessa 
anländer till inmatningscellen. 
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• Lastbärarens höjd med produkter får max vara 1,3 m det vill säga samma 
maxhöjd som i kantlackeringen. 

6.5 Kapacitet 
Kapaciteten för detta produktionssystem är något svårberäknelig då de olika 
delsystemen för sig kan bli dimensionerande. Följande uppgifter om delsystemens 
kapaciteter kommer från olika leverantörer. [9] [11] 

• Robotarnas cykeltid beräknas vara ca 6 sekunder, inklusive robotgripdonets tid 
för gripning-lossning och avskrapning mot skjuvkant. 

• Vinkelöverföringsbordens hastigheter i respektive färdriktning är upp till 60 
m/min på banden och 40 m/min på rullarna beroende på hur materialet reagerar 
(en funktion av produktens storlek och friktion) mot underlaget.  

• Vändarens cykeltid uppges vara ca 16 takter/min med två pallbilder vilket 
inkluderar in- och utmatning i vändaren. Själva rotationen i sig kan utföras i upp 
till 180 grader per sekund.  

 
Övriga delsystem/standardkomponenter i form av drivna rullbanor, lyftbord etc. anses 
inte vara dimensionerande för systemet. 
 
Teoretiska takttider har räknats ut för de tio volymmässigt största produkterna (se bilaga 
4). Taktiderna har beräknats utifrån fyra olika fall på separering i bredd och längd då 
den operationen anses vara mest tidskrävande. De fyra olika fallen är. 

1. Endast en produkt per pallbild. Robotarna lägger produkterna på 
vinkelöverföringsbordet med det önskade mellanrummet man vill ha i 
lackeringslinan. 

2. En pallbild som endast ska separeras på längden. Robotarna lägger produkterna 
på vinkelöverföringsbordet, transportbandet efter vinkelöverföringsbordet går 
med en högre hastighet så att produkterna separeras på längden. 

3. En pallbild som endast ska separeras på bredden. Robotarna lägger produkterna 
på inmatningsbordet med det önskade mellanrummet på längden man vill ha i 
lackeringslinan. 

4. En pallbild som ska separeras på längden och bredden. Robotarna lägger 
produkterna på inmatningsbordet, den högre hastigheten på 
vinkelöverföringsbordet gör att de separeras på bredden för att sedan separeras 
på längden när de går in i lackeringslinan. 

6.6 Uppskattad kostnad 
En grov uppskattning av kostnaden för att köpa in alla komponenter till knäckaren, in- 
och utmatningen har gjorts. I denna uppskattning är följande poster med. 

• Fyra stycken robotar inklusive gripdon 
• Trettio meter drivna rullbanor 
• Två lyftbord 
• Automatiskt styrd skjuvkant 
• Två vinkelöverföringsbord 
• Två remtransportörer 
• Tre transportband 
• Vändare 
• Rullbana med snedställda rullar 
• Säkerhetsstaket 
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• Ljusbommar 
• Givare, PLC-datorer + övriga kostnader för installation och dokumentation 
• Knäckstation 

 
Hela systemet uppskattas kosta mellan 5,8 och 6,6 miljoner kronor. 
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7 Utvärdering/viktning 
Här jämförs den detaljerade lösningen som har tagits fram med andra lösningar som 
bygger på standardmaskiner. Detta är fas F. 

7.1 Offerter 
Förutom den detaljerade lösningen som bygger på industri robotar har två leverantörer 
fått offerera en lösning vardera på deras standardmaskiner för att automatisera 
lackeringslinan. Leverantör A har offererat en lösning som både automatiserar 
inmatningen och utmatningen, från leverantör B finns en lösning på utmatningen 
offererad. Båda offererade lösningar bygger på att två pallar staplas samtidigt om det är 
möjligt. 

7.2 Teknisk jämförelse 
De olika lösningarna har vissa begränsningar gällande geometrin och vikten på 
produkterna som maskinerna ska klara av att hantera.  
 
Leverantör A har följande begränsningar: 

• Manuell pålastning om tjockleken är under 8 mm 
• Klarar ej av att vrida produkterna 90 grader vid utmatningen 
• Vikt under 75 kg 
• Produktens längd kan variera mellan 300 – 2500 mm 
• Produktens bredd kan variera mellan 70 – 1200 mm 
• Produkter smalare än 195 mm måste vara minst 400 mm långa 
• Produktens tjocklek kan variera mellan 5-60 mm 

 
Leverantör B har följande begränsningar: 

• Manuell pålastning 
• Manuell vändning av produkterna  
• Klarar ej av att vrida produkterna 90 grader vid utmatningen 
• Maximalt 6 produkter kan matas in på bredden i lackeringlinan. 
• Vikt under 100 kg 
• Produktens längd kan variera mellan 300 – 3200 mm 
• Produktens bredd kan variera mellan 94 – 1200 mm 
• Produktens tjocklek kan variera mellan 10 – 50 mm  

 
Robotlösningen har följande begränsningar: 

• Vikt under 200 kg 
• Produktens längd kan variera mellan 300 – 2500 mm 
• Produktens bredd kan variera mellan 50 – 1200 mm 
• Max tjocklek 50 mm 

7.2.1 Produktionstakt 
Leverantör A: 8 – 14 takter/min beroende på hur många produkter som ska matas in på 
bredden i lackeringslinan. 
Leverantör B: 8 - 10 takter/min antalet beror på antalet produkter som matas in på 
bredden.  
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Robotlösningen: 10 – 12 takter/min beroende på hur lång tid avskrapningen och 
separering vid inmatningen tar eller i vissa fall hur lång tid robotcykeln är. 

7.3 Ekonomisk jämförelse 
Kostnader som är tänkta att minska vid en investering är personalkostnaden samt att det 
är önskvärt att få en kapacitetsökning i lackeringslinan för att i framtiden klara av att 
öka omsättningen utan att behöva lägga till ett tredje skift 

7.3.1 Bemanning 
Antalet operatörer som krävs för att få en hög kvalitet på de lackerade produkterna är en 
som sköter lackeringslinan och en som avsynar produkterna vid utmatningen. Det krävs 
även en operatör som laddar systemet med produkter. Detta är genomgående för alla 
ovanstående system 

7.3.2 Payoff 
Då det är omöjligt att förutsäga hur den verkliga produktionsökningen kommer att bli 
har en pay-off kalkyl tagits fram där produktionsökningen varierar från 0 – 60% för att 
se hur lång återbetalningstiden blir i de olika fallen jämfört med investeringskostnaden 
(se bilaga 5 och  Figur 30). Den teoretiska uppskattningen av produktionsökningen, för 
robotlösningen, på de tio största produkterna ligger mellan 24 - 484% (se bilaga 4) 
beroende på orderstorlekar och pallmönster.  
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Figur 30 - Investeringskalkyl 

7.4 Viktning 
De faktorer som har tagits med när de olika lösningarna har viktats mot varandra är 
flexibilitet, tillgänglighet, flöde, utnyttjande av lokalyta, investeringskostnad och 
personalbehov. Dessa faktorer har olika vikt beroende på hur viktiga de är för att få en 
önskvärd lösning. Den lösning som får högst poäng är robotlösningen, näst högst poäng 
får leverantör A. För motiveringar (se bilaga 6) och poäng (se Figur 31).  
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Faktorer Vikt Alt. A Alt. B Alt. C
Flexibilitet 5 E/15 O/5 A/20
Tillgänglighet 4 E/12 I/8 A/16
Flöde 3 A/12 E/9 A/12
Effektivt utnyttjande av lokalyta 4 X/0 A/12 E/12
Investeringskostnad 2 I/4 E/6 E/8
Personalbehov 2 E/6 O/2 E/6
summa 49 42 74

A = Absolut perfekt = 4
E = Effektivlösning = 3
I = Intressant lösning = 2
O = Ordinär lösning = 1
U = Utanbetydelse = 0
X = Ej önskvärd = -  
Figur 31 - Viktningsmetod enligt [1] 
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8 Analys, resultat och slutsats 
I rollen som underleverantör konkurrerar Totebo AB i huvudsak med sin 
produktionsanläggning. De har en uttalad strategi som stödjer utvecklandet av effektiv 
produktionsutrustning. I detta fall efterfrågades en lösning i klassen flexibel automation 
enligt kapitel 2. Målet med denna rapport är att visa hur Totebo AB kan effektivisera 
materialhanteringen, förbättra arbetsmiljön och förbättra produktiviteten i en 
lackeringslina. Detta visar sig vara möjligt till en relativt låg kostnad. De teoretiska 
beräkningarna visar en kraftig ökning av produktionen vilket relativt enkelt gör 
investeringen ekonomiskt försvarbar. Däremot behandlar denna rapport inte det övriga 
flödet i fabriken samt vilka konsekvenser en automatisering av lacklinan skulle ge för 
detta, vilket lämnas som rekommendation till vidare studier.  
 
Införandet av en systemlösning enligt rapportens rekommendation skulle också förbättra 
arbetsmiljön i form av att de repetitiva arbetsmomenten försvinner. Denna faktor har 
inte vägts in i beräkningarna i form av sjukskrivning direkt orsakad av dagens 
arbetsmiljö men måste ändå betonas. Vidare skulle införandet av ett automatiskt system 
bidra till en kompetensökning då operatörerna lär sig hantera automatiska system vilket 
gör att installationer av detta slag i framtiden kan bli enklare. 
 
När det gäller konceptlösningen i sig kan resultaten och slutsatserna sammanfattas i 
följande punkter: 

• Konceptlösningen anses uppfylla de krav och lösa de huvudsakliga 
problemområdena som ses i kapitel 4. Vissa mindre modifikationer kan vara 
nödvändiga då alla funktioner ej är utprovade efter hela produktmixen.   

• En enkel automatisk knäckstation utanför själva systemet underlättar både för 
systemkonstruktionen och för operatörerna samt kan vara en lösning på ett 
problem för hela branschen 

• Den största produktionsökningen fås om hela linan utnyttjas vilket inte kan 
göras i dagsläget 

• Att skapa ett sug i sista ledet i produktionen är till en fördel för Totebo AB då 
bristen på utrymmen för mellanlager är stor 

• Kvaliteten förväntas inte påverkas av en investering 
• Om systemlösningen i framtiden kunde utrustas med ett vision-system kan 

eventuellt en operatör till avvaras 
• Det har visat sig vara viktigt att systemet är mycket flexibelt i många avseenden 

då framtiden endast kan utvisa om produktmixen ökar ytterligare 
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10.1  Bilaga 1 – Pallbilder 
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10.2 Bilaga 2 – Drag- och skjuvprov 
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10.3 Bilaga 3 – Teknisk beskrivning och motiveringar 
 

Krav på roboten: 
• Hanteringsvikt: 100kg (50kg last + 50kg gripdon) 
• Räckvidd: 2500mm 
 
Val av robot: 
Robot – KR 180-2 PA (se Figur 32) 
• Hanteringsvikt:180 kg 
• Räckvidd: 3200mm 
• Hastighet: 95 – 300grader/sekund 
 

 
Figur 32 - Kuka KR 180-2 PA [8] 

 
Krav på gripdonet: 
• Täcka en EU-pall. 
• Reglerbar lyftkraft beroende på produkternas tjocklek. 
• Lyfta lager som inte är helt jämna. 
 
Val av gripdon: 
Unigripper Standard Module Serie 1200 -1 
• Fyra stycken Unigripper moduler (se Figur 33) som är 1200x120mm 
med 105mm avstånd mellan varje täcker upp en EU-pall. 
• Unigrippern utrustas med en vakuumbegränsningsventil för att kunna 
ställa lyftkraften. 
• Unigrippern är utrustad med en skumfilt av plast för att kunna lyfta 
ojämna lager samt som ett skydd mot föroreningar i luften. 
 

 
Figur 33 - Unigrippermodul [7] 
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10.4 Bilaga 4 – Takttider 
Det som påverkar systemets takttid är: Ställtiden för lacklinan, tid för 
pallbyte, hur produkten ska separeras och i vissa fall robotcykeln. En 
sammanfattning av beräkningarna kan ses i Figur 34. 
 

Produkt Orderstorlek 
Antal i 
höjden 

Antal 
i 
bredd 

Antal 
på 
längden 

tot 
stycktid 

Ökning i 
kapacitet 

Perfekt Hylla 3500 63 3 3 0,54 301% 
PAX dörrfyllning 2500 167 1 1 2,767 124% 
Perfekt Gavel 1680 63 3 2 0,98 412% 
Perfekt Rygg 1261 63 3 1 1,40 180% 
Kinnarps Ösidabott 3000 50 2 1 1,77 345% 
Martela gavel hö hurts 
låg 800 56 2 2 1,38 163% 
Pax dörrfyllning  1300 167 1 1 3,88 178% 
Martela Lådfst 9 hurts 2200 56 8 3 0,24 548% 
Perfekt Hylla USA 2016 56 4 3 0,44 434% 
Kinnarps Gavel 2000 67 3 1 1,27 283% 

  
Figur 34 - Takttider och ökning 
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10.5 Bilaga 5 – Investeringskalkyl 
 
Formeln för pay-off metoden är:  
 
Återbetalningstiden = Grundinvesteringen / Driftsöverskott 
 
Driftöverskottet har beräknats utifrån givna data från Totebo AB som 
innefattar:  
• Kostnaden för avskrivningen på den befintliga lacklinan 
• Räntekostnaden på den befintliga lacklinan 
• Kostnaden för driften av lacklinan 
• Kostnaden för direktlön  
• Intäkten som lacklinan genererar 
En sammanställning av uträkningarna kan ses i Figur 35 och Figur 36. 
Lacklinan antas gå 2-skift i beräkningarna 
 

3 man per skift

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000

summa investering

åt
er

b
et

al
n

in
g

st
id

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 
Figur 35 - Payoff 3 operatörer/skift 
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2 man per skift
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Figur 36 - Payoff 2 opertörer/skift 
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10.6 Bilaga 6 – Viktning 
Motivering till viktningsvärden  
 
Flexibilitet – 5 – Eftersom produktmixen är så stor och ändras hela tiden är 
det viktigt att anläggningen klarar av ett brett produktsortiment. En funktion 
för felhantering gör att operatörerna inte behöver packa om alla produkter på 
en pall om någon är felaktig. 
Tillgänglighet – 4 – Det är viktigt att kunna utnyttja hela bredden på 
lackeringslinan samt klara av höga hastigheter och ha korta 
omställningstider.    
Flöde – 3 – Det ska gå snabbt att transportera tillbaka produkterna för 
lackering av ovansidan då vissa orderstorlekar bara fyller upp en eller två 
pallar. 
Utnyttjande av lokalyta – 4 – Eftersom det redan i dagsläget är begränsade 
lokalytor bör lösningen vara väl anpassade efter lokalen och inte ta upp 
mycket buffert plats. 
Investeringskostnad – 2 – Att man får en hög flexibilitet i systemet anses 
mycket viktigare än investeringskostnaden.  
Personalbehov – 2 – Det är viktigare att ha en hög kvalitet än få operatörer. 
 
Motivering till de olika alternativens poäng. 
 
Alt. A 
 
Flexibilitet – Klarar allt utom att mata in produkter under 10 mm och vrida 
90 grader. 
Tillgänglighet – Lägre takt vid många spår. 
Flöde – Bansystem för transporter. 
Utnyttjande av lokalyta – Ingen truckgång, inget lager innan eller efter, 
ingen åtkomst till baksidan av lacklinan. 
Investeringskostnad – Om det är intressant beror på payoff tiden. 
Personalbehov – En vid inmatningen, en som sköter driften av lacklinan och 
en för avsyning. 
 
Alt. B 
 
Flexibilitet – Ingen vändning av produkterna, garanterar ej avstapling under 
10 mm, ingen felhantering, kan ej vrida 90 grader, ej automatiserad 
inmatning. 
Tillgänglighet – Max 6 rader vid 94mm och 4 rader vid 150 mm. 
Flöde – Naturligt flöde. 
Utnyttjande av loka yta – Bra men osäker på åtkomsten till baksidan på 
lacklinan. 
Investeringskostnad – Förhållandevis låg men ej jämförbart med de andra 
systemen. 
Personalbehov – Kan ta bort en per skift, men det kan krävas ett extra skift 
om genomflödet ska öka mycket. 
 
Alt. C 
 
Flexibilitet – Klarar hela produktmixen, vänder och vrider på allt. 
Tillgänglighet – Beror på hur bra man optimerar robotcykeln. 
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Flöde – U-formad lina. 
Utnyttjande av lokalyta – Mycket buffert försvinner men truckgången 
överlever.  
Investeringskostnad – Om det är intressant beror på payoff tiden. 
Personalbehov – En vid inmatningen, en som sköter driften av lacklinan och 
en för avsyning. 


