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Abstract 
The purpose of this project was to examine the possibilities for assembly of a control 
cabinet of model Motoman NX100 NOC1. This was done by using the simulation 
program DELMIA. The robot that was used could not reach all the assemblies if the 
cabinet was stationary. Because of this, a number of different concepts where tried out, 
with the purpose of solving this problem by transportation of the cabinet. The concept 
that was estimated as the most reliable was then used as a basis to create a more in-
depth simulation. This concept can be described as a U-shaped transportation of the 
cabinet on a conveyor, utilizing a mechanism to change the cabinets’ direction without 
changing its orientation. The cabinet is transported so that assembly first can be done by 
the robot on the front of the cabinet. When the cabinet reaches the opposite side of the 
robot, then the robot can assemble parts on the back of the cabinet. The concept 
includes assembly of the cabinets’ main components. Clearance for handling and 
fastening of components were examined. Cable assembly is relatively time consuming 
to model in DELMIA, so this was not possible to achieve within the scope of this 
project. Therefore it was omitted from the project. 
 
The robot that was utilized for the simulation was Motoman SDA10, which is made up 
by two arms. This has allowed the assembly to be performed without any tool-change or 
special tools. One arm handles components using a vacuum gripper. The other arm 
handles two different screwdrivers by using a finger gripper. One of the screwdrivers 
has screw feeding, while the other is used for fastening screws already in place. Both 
screwdrivers are fitted with handles to allow gripping by the robot with the finger 
gripper. 
 
The concept includes a solution for assembling components on the door of the cabinet, 
in the case where the door is already mounted on the cabinet. 
 
An analysis where made with the purpose of finding difficulties with manual assembly 
of the control cabinet. Proposals of adaptations to simplify the cabinet assembly were 
made. The analysis method utilized for this was Product Design for Assembly by 
Boothroyd G. & Dewhurst P. (1991). The estimates of assembly times that were made 
by using this method show that a reduction of cycle time by 24% can be done by 
implementing the proposed adaptations. Though these estimates are only based on 
assembly of the cabinets’ main components. Cable assembly is not included in these 
estimates, because that was outside the scope of this project. Some of the proposals have 
the purpose of lowering the number of different screw types being used to fasten 
components. 
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att undersöka möjligheterna för montering av ett styrskåp av 
modell Motoman NX100 NOC1. För detta användes simuleringsprogrammet DELMIA. 
Roboten som användes nådde inte alla montage om skåpet var stationärt. Därför 
prövades först ett antal olika förslag för att lösa detta problem genom att transportera 
skåpet. Det koncept som bedömdes som mest pålitligt användes sedan för att skapa en 
mer ingående simulering. Detta koncept bygger på en U-formad transportbana med 
växlingssektioner. Skåpet transporteras först så att montage kan ske på dess framsida. 
När skåpet har transporterats runt till motsatt sida om roboten, kan montage utföras på 
skåpets baksida. Konceptet inkluderar montering av skåpets huvudkomponenter. 
Utrymmeskrav för hantering och infästning av komponenter undersöktes. 
Montering av kablage är relativt tidskrävande att modellera i DELMIA, så detta var 
därför inte möjligt att genomföra inom projektets omfattning. Därför har det utelämnats 
från simuleringen. 
 
Roboten som användes var Motoman SDA10, vilken består av två armar. Detta har 
använts för att undvika verktygsväxling och specialverktyg. Robotens ena arm sköter 
hantering av komponenter med ett vakuumgripdon. Den andra armen hanterar två olika 
skruvdragare med hjälp av ett fingergripdon. Den ena skruvdragaren har skruvmatning, 
medan den andra används för efterdragning. Båda skruvdragare har handtag anpassade 
för robotens fingergripdon. 
 
I konceptet ingår en lösning för att montera komponenter på skåpets dörr, i det fallet att 
dörren redan har monterats på skåpet. 
 
En analys gjordes för att finna vilka svårigheter som finns hos en manuell montering av 
styrskåpet. Förslag på anpassningar togs fram, där avsikten var att förenkla skåpets 
montage. Analysmetoden som användes var Product Design for Assembly av 
Boothroyd G. & Dewhurst P. (1991). Tidsuppskattningarna som togs fram med hjälp av 
denna metod visade att cykeltiden kan reduceras med 24% genom att implementera 
anpassningsförslagen. Tidsuppskattningarna är dock endast baserade på montage av 
skåpets huvudkomponenter. Montering av kablage inkluderas inte i tiderna, då det är 
utanför omfattningen av detta projekt. Vissa av anpassningarna avser att minska antalet 
skruvtyper som används vid komponenternas infästning. 
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Begrepp 
 
Axlar (robot) – är lederna som roboten kan vrida för att uppnå olika lägen (se 
konfiguration). Fler axlar innebär normalt större flexibilitet. 
 
CAD – står för Computer Aided Design (datorstödd konstruktion) och är ett digitalt 
hjälpmedel för konstruktion och ritningsframställning. Ett CAD-program kan bland 
annat användas för att skapa solida modeller eller trådmodeller i två eller tre 
dimensioner. (Hågeryd L. et al. 2005) 
 
Detalj – Se komponent. 
 
Externaxel (robot) – avser en axel som inte tillhör själva roboten. Dessa används 
exempelvis för att driva ett rullband eller vridning av ett arbetsstycke. En externaxel 
fungerar i princip på samma sätt som robotens egna axlar. 
 
Gripdon – avser ett mekaniskt gripdon för hantering av föremål av en robot. Vanligtvis 
två fingrar som kan öppnas och stängas. 
 
Komponent – är en minsta enhet i en produkt. Under omfånget av en komponents 
montage i en produkt, betraktas komponenten som om den inte innehåller några mindre 
beståndsdelar. (Institute for Product Development. 1994) 
 
Konfiguration (robot) – är det läge som en robots axlar är ställda i för att nå en viss 
koordinat med sin Tool Center Point (se TCP). För varje placering och rotation av 
TCP:n kan det finnas flera konfigurationer. 
 
Omkostnader – avser kostnader utöver direkta material- och lönekostnader. (Andersson 
G. 2001) 
 
Produkt – avser det slutgiltiga resultatet av en monteringsprocess. 
 
Submontage – är ett montage som sker separat utanför det pågående huvudmontaget. Ett 
antal detaljer som först monteras samman, för att senare monteras till slutprodukten, är 
ett submontage. 
 
TCP – står för Tool Center Point (verktygspunkt) och används för att manövrera robotar 
till olika koordinater. Punkten kan exempelvis läggas vid änden på fingarna hos ett 
gripdon. Rörelser kan skapas som translationer av TCP samt som rotation runt TCP, 
robotens styrsystem hanterar vilka ledrörelser som ska göras för att nå målet.  
 
Vakuumgripdon – använder vakuumkoppar för att lyfta föremål. Kräver normalt en plan 
yta att fästa gripdonet. En vakuumkopp kan användas ensam. För större stadga och 
lyftkapacitet kan en uppsättning av flera vakuumkoppar användas tillsammans. 
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1 Inledning 
Motoman i Torsås monterade tidigare styrskåp av typen NX. Hela tillverkningen för 
europamarknaden skedde i deras lokaler, men i samband med en uppdatering av 
styrskåpen till en nyare modell DX så togs det beslut att tillverkningen flyttades till 
Japan istället. Anledningen till beslutet var att monteringen i Torsås inte ansågs vara 
lika kostnadseffektiv i jämförelse. 
I samband med detta examensarbete vill Motoman Robotics Europa AB undersöka 
möjligheten till automatiserad tillverkning, istället för att använda konventionell 
manuell montering som gjorts tidigare. Implementering av automatiserad tillverkning 
kräver generellt en hög grundinvestering, men målet är att vinna tillbaka detta i längden 
genom kortare ledtider och bättre arbetsflöde. För att få ett större beslutsunderlag kan en 
datorsimulering användas för att få en bättre uppfattning om investeringskostnader, 
driftkostnader och prestanda. 
Detta examensarbete kan vara ett första steg mot att motivera en tillbakaflytt av 
tillverkningen. En simulering av en fungerande robotiserad montering vore ett starkt 
argument för detta. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet var att med hjälp av simulering föreslå hur en robotiserad montering 
av styrskåpet NX100 NOC1 skulle kunna ske. Avsikten var att utreda så mycket 
montage som möjligt för hela processen, snarare än att få en komplett modell av ett fåtal 
operationer. Simuleringen användes för att undersöka lösningar med avseende på 
utrymme och räckvidd för hantering av produkten och komponenterna. En analys 
gjordes av produktens nuvarande design för att undersöka hur den ger upphov till 
svårigheter för en montering. För varje komponent granskades egenskaper som 
monteringsrörelser, form, åtkomst, inpassning, fästmetod etc. Detta belyste vilka hinder 
som fanns för effektivt montage, och hur dessa problem kunde lösas genom att anpassa 
produktens design ur monteringsperspektiv. 
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1.2  Problemformulering 
Detta är de mål som uppfylldes i projektet: 
 

• Ett koncept till robotiserad montering av styrskåp togs fram. 
• För att åskådliggöra konceptet och för att påvisa dess utförbarhet, skapades en 

simulerad modell. 
• En analys gjordes med avseende på hur väl produkten och dess komponenter är 

lämpliga för montering. 
• Förslag på anpassningar av produkten för underlättning av montering gjordes. 

Resultaten av dessa förslag jämfördes med den befintliga produkten. 
 
Detta är de saker som behövde tas hänsyn till vid skapandet av koncept och simulering: 
 

• Vissa utrymmen där montering skulle ske var trånga, vilket satte begränsningar 
på dimensionerna hos gripdon och verktyg. 

• Det vore en fördel om roboten inte utförde verktygsväxling. 
• Skåp och komponenter behövde modelleras så att mått, utstickande delar och 

annat som påverkar hantering stämmer överens med verkligheten. 
• Den simulerade roboten skulle undvika rörelser som strider mot den verkliga 

robotens begränsningar. 
• Skåpet behövde eventuellt monteras från flera riktningar, vilket kunde ge 

problem med räckvidd för den robot som användes. 
 

1.3 Avgränsningar 
Det styrskåp som undersöktes i detta examensarbete var av modell Motoman NX100 
NOC1 konfigurerat för externaxlar. Det som skulle modelleras i produktionscellen var 
själva monteringsarbetet, det vill säga robot, skåp och komponenter. Åtkomst för 
monteringen av de kritiska komponenterna skulle undersökas. Förslag kunde även tas 
fram på hur materialhantering och annat kringarbete kunde utföras. 
Simuleringsmodellen skulle inte innehålla någon användning av kablar. Eftersom detta 
är ett mycket tidskrävande arbete i DELMIA jämfört med övrig modellering, fanns det 
inte utrymme för detta inom projektets omfattning.  
 
En DFA-analys skulle genomföras av befintligt skåp. I mån av tid skulle anpassningar 
föreslås, med eventuellt en ny DFA-analys för jämförelse. 
 
Det var möjligt att i mån av tid undersöka skillnaden för montering mellan en 6-axlig 
enarmad robot, och en 7-axlig tvåarmad robot. 
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2 Metodik 
Här beskrivs tillvägagångssättet för att uppfylla målen med detta arbete. Processen för 
att skapa simuleringen beskrivs. DFA-metoden som använts i projektet förklaras. 
 

2.1 Skapandet av simuleringen 

2.1.1 Förstudie 
I detta arbete skapades en simuleringsmodell av en robotiserad montering från grunden. 
Det underlag som fanns var till att börja med tillgång till den fysiska produkten som 
skulle monteras, samt en enkel datormodell av roboten som skulle användas i montaget. 
Det första som gjordes var att göra en övergripande genomgång av skåpet, för att skapa 
en uppfattning om ingående komponenter och infästning. En bedömning gjordes av 
vilka komponenter som var lämpliga att inkludera i projektet. Sedan undersöktes 
styrskåpet i detalj, genom att mäta och fotografera skåp och komponenter. Manualer och 
monteringsanvisning till styrskåpet erhölls, vilket gav en större uppfattning om de 
ingående komponenterna, samt vilka variationer hos skåpets konfiguration som fanns. 
 

2.1.2 Modellering och simulering 
När detta var gjort kunde CAD-modeller av skåp och komponenter skapas. 
Skåpsmodellen hämtades in i simuleringsprogrammet DELMIA tillsammans med 
roboten, och prövning av räckvidd gjordes för olika placeringar av skåp och robot. Detta 
gav en uppfattning om vilka behov som finns hos skåpets läge och placering relativt 
roboten för att montaget ska fungera. Ett antal grova koncept för att lösa transport av 
skåpet togs fram. Räckvidden prövades sedan mer ingående för de olika lägena och 
placeringarna som koncepten gav upphov till. Ett koncept valdes ut som det mest 
tillförlitliga. Monteringscellen började sedan byggas upp i Delmia genom att modellera 
huvudtransportbana, och transportbana för detaljmatning. Sökning gjordes efter 
befintliga verktyg och gripdon som kan vara lämpliga att använda i detta projekt. Ett 
koncept för hur hantering och infästning kan genomföras togs sedan fram. Utrustningen 
för detta modellerades. Simuleringen av själva montaget och robotens rörelser kunde nu 
skapas. För att få en komplett uppfattning om komponenternas montage och infästning, 
påbörjades DFA-analysen, vilken beskrivs i nästa avsnitt. Problem med åtkomst av 
verktyg och gripdon som uppstod visade vilka begränsningar på yttre dimensioner som 
finns hos dessa. Vid denna typ av problem prioriterades främst anpassning av verktyg 
och gripdon, snarare än att göra omkonstruktioner hos modellerna av det befintliga 
styrskåpet och dess komponenter. I vissa fall krävdes det dock omkonstruktion av 
produkten. 
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2.2 Design For Assembly (DFA) 
Informationen i detta avsnitt kommer från Boothroyd och Dewhurst (1991).  
 
Design For Assembly (monteringsanpassad konstruktion) är en process för att bland 
annat systematiskt identifiera monteringssvårigheter. Målet är att förenkla produkten så 
att monteringskostnader sänks. Det är dock vanligt att en tillämpning av DFA ger 
gynnsamma sidoeffekter som förbättrad kvalitet och pålitlighet, samt reducering av 
produktionsutrustning och detaljlager. 
 
Anpassning av produkter varierar beroende på vilken typ av monteringsmetod som 
används. Man kan dela in monteringsmetoderna i tre huvudgrupper; 

 
• Manuell montering innebär att detaljerna flyttas till en arbetsbänk där produkten 

monteras manuellt. 
• Fixerad eller hård automation kännetecknas av specialmaskiner som monterar en 

specifik typ av produkt. 
• Mjuk automation eller robotiserad montering kan innehålla en enskild robot, 

eller en cell med ett flertal robotstationer koordinerade med PLC eller dator. 
 
Det första användaren gör är att avgöra vilken monteringsmetod som är mest ekonomisk 
att använda. Detta baseras på parametrar hos produkten och företaget som till exempel 
produktionsvolym, antal detaljer et c. För mer komplexa montage kan metoderna 
varieras beroende på vad som är lämpligt för respektive detalj. I detta examensarbete 
har DFA-analys för manuell montering utförts. Motiveringen till detta är att 
källmaterialet för den manuella delen värderades som mer utförligt, jämfört med 
materialet för analys av robotmontering. Den manuella delen gav ett mer meningsfullt 
resultat eftersom den tar hänsyn till fler faktorer. 
 

2.2.1 Evalueringsmetod 
För att kunna jämföra olika lösningar för montering av en produkt behöver man på 
något sätt kvantifiera effektiviteten hos dessa lösningar. För att utföra detta finns ett 
flertal metoder. Här beskrivs Boothroyd-Dewhurst-metoden för manuell montering, 
vilket är den metod som använts i detta examensarbete. Metoden inkluderar beräkning 
av kostnader, men har utlämnats eftersom syftet med detta arbete inte var att ta fram 
monteringsdata, utan att undersöka möjligheter till förenkling av produkten. Därför har 
endast tidsaspekten av analysen använts, eftersom den ger en god bild av vilka 
svårigheter monteringen av produkten innehåller.  
 
Användaren utgår ifrån ett datablad där operationer fylls i radvis och värden för 
respektive operation fylls i kolumnvis. Det kan vara lämpligt att utföra ett verkligt 
montage i samband med DFA-analysen för att kunna bedöma parametrar utefter 
processens gång. 
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De värden som tas fram är: 
 

(1) ID-nummer 
(2) Antal repetitioner i följd av monteringssteget 
(3) Tvåsiffrig hanteringskod 
(4) Hanteringstid 
(5) Tvåsiffrig insättningskod 
(6) Insättningstid 
(7) Operationstid 
(9) Är detaljen eller komponenten nödvändig?1 

 
Siffrorna motsvarar kolumnnummer i det datablad som fylls i då analysen utförs. För att 
ta fram värden på dessa parametrar används tabeller som ingår i litteraturen för 
metoden. Värdena (3) och (4) bestäms utifrån en tabell för hantering, medan (5) och (6) 
bestäms utifrån en tabell för insättning. Detta ger uppskattningar av tiderna som krävs 
för hantering respektive insättning. För hantering ges olika tidsuppskattningar beroende 
på hur svår detaljen är att hantera. För detta måste användaren bedöma detaljens 
egenskaper i fråga om bland annat symmetri, tjocklek, längd och vikt. Det tas även i 
beaktning om det krävs en eller två händer för hantering och om detaljerna tenderar att 
fastna i varandra. För insättning avgörs tidsuppskattningen bland annat av åtkomst, 
insyn, om detaljen är fixerad efter insättning, om fasthållning krävs, om det finns 
motstånd mot insättning och om den är svår att centrera. Den tvåsiffriga 
hanteringskoden i (3) anger nummer på den rad och kolumn man valde i tabellen för 
hanteringstid, och vice versa för insättningkoden i (5). Syftet med att notera hanterings- 
och insättningskoderna är att få enkla referenser till underlaget för de tidsuppskattningar 
som använts. 
 
Operationstiden i (7) beräknas som:  
 

(7) = (2) x [ (4) + (6) ] 
 
Standardtiden för att fästa skruvar och liknande inkluderar tiden för att plocka och 
lämna verktyg. För att få mer rättvisa värden vid fästning av flera skruvar i följd 
används i de fallen istället: 
 

(7) = (2) x [ (4) + (6) - 3 ] + 3 
 
I (9) anges om detaljen måste monteras separat eller om den kan tas bort eller integreras 
med en annan detalj. Om detaljen inte behöver vara separat sätts värdet ”0”. Krävs det 
att den är separat sätts värdet ”1” förutom de fall då operationen innehåller repetition av 
flera identiska detaljer, för vilka man då anger hur stort antal av dessa som är 
nödvändiga. 

                                                 
1 Kolumn 8 innehåller värden för kostnader och är utlämnad här. Den sista kolumnen betecknas dock 
fortfarande (9) för konsekvens med källmaterialet. 
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För att bedöma om detaljen är nödvändig eller om den kan integreras med andra detaljer 
(eller tas bort) besvaras tre frågor: 
 

1. Vid användning av produkten, måste detaljen röra sig relativt alla detaljer som 
tidigare är monterade? Endast stora rörelser räknas. 

2. Måste detaljen vara av ett annat material eller vara avskild från alla detaljer som 
tidigare är monterade? 

3. Måste detaljen vara separat från alla detaljer som tidigare är monterade för att 
andra separata detaljer ska kunna monteras eller plockas ut? 

 
Om svaret på alla tre frågor är nej sätts värdet ”0”. 
 
Summan av operationstiderna i kolumn (7) anger cykeltiden (TM). Summan av 
nödvändiga komponenter i kolumn (9) anger det minsta antal detaljer som produkten 
idealt sett kan innehålla (NM). 
 
För att beräkna den procentuella monteringseffektiviteten (EM) för produkten används 
formeln: 

3 100%NMEM
TM
×

= ×  

 
Där 3 sekunder är ideal operationstid för en detalj, vilken fås genom att anta att den är 
enkel att hantera och sätta in. Monteringseffektiviteten kan ses som ett mått på hur stort 
utrymme det finns för anpassning av produkten. 
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3 Bakgrundsfakta 
Detta kapitel innehåller bakgrundsfakta och teori som kan hjälpa läsaren att tillgodogöra 
sig denna rapport. 
 

3.1 Beskrivning av Motomans styrsystem 
De robotstyrsystem som Motoman använder betecknas NX, NXC, DX och XRC. Dessa 
används till robotar med ett stort antal applikationsområden, bland annat svetsning, 
dispensering, kantpressning, maskinbetjäning, montering, målning och paketering. 
 
NX100 – klarar synkronisering i realtid av upp till 4 robotar och externaxlar (upp till 36 
axlar sammanlagt). NX100 används till en stort antal uppgifter. 
 
NXC100 – är en mer kompakt variant av NX-styrsystemet. NXC100 används till de 
minsta robotarna, och går att montera i små utrymmen som i apparatskåp eller under 
transportband. De avsedda tillämpningsområdena är hantering, montering och 
paketering av smådelar. NXC100 kan även styra en externaxel. 
 
DX100 – är ett nyare system än NX100. En av skillnaderna mot NX är att det klarar 
styrning av upp till 8 robotar och externaxlar (upp till 72 axlar sammanlagt). 
 
XRC – Är en äldre generation styrsystem som kan styra upp till 3 robotar och 
externaxlar (upp till 27 axlar sammanlagt). XRC används främst för målningsrobotar. 
 
[Motoman – styrsystem, 2010] 
 
Styrsystemet som detta examensarbete utgår ifrån är NX100. Själva NX100-skåpet är 
ett så kallat masterskåp. För att koppla slavrobotar till NX100 används extra skåp 
betecknade NOC-1 eller NOC-2. Dessa kan även konfigureras för hantering av 
externaxlar [Motoman NX100 – Installation och underhåll, 2005]. Styrsystemens 
indelning illustreras i Figur 1. 
 

 
Figur 1 Motomans styrsystem  

[Motoman – styrsystem, 2010] [Motoman NX100 – Installation och underhåll, 2005] 
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3.2 Ingående komponenter i NX100 NOC1 (externaxel) 
Det styrskåp som funnits att tillgå under detta projekt, och som använts i simuleringen, 
är ett NX100 NOC-1 konfigurerat för externaxlar. Här listas de komponenter som ingår 
i skåpet vid denna konfiguration. Vissa mindre väsentliga delar, som till exempel 
jordningsplåt eller kabeluppsamlande detaljer, har utlämnats. För en förklaring av de 
områden som skåpets komponenter har grupperats i, se avsnitt 5.1 Monteringsområden. 
 
Insidan av dörren 

• PSU 
• Monteringsplåt 

Inuti skåpet, framifrån 
• NTU-enhet 
• 1-3 servopack. 
• Monteringsplåt för servopacken 
• Cirkulationsfläkt 

Baksidan av skåpet 
• Kontaktdon 
• Plåt som täcker baksidan. Kontaktdon monteras på plåten. 
• Täckbrickor där kontaktdon inte monteras 
• Kopplingsplint 
• Två fläktar som cirkulerar luften vid servopackens kylflänsar. 
• Bromsmotstånd 
• Monteringsplåt för bromsmotstånd 

 
Variationen som finns hos detta styrskåp är antalet servopack det innehåller, vilket är 
det samma som antalet externaxlar skåpet ska kontrollera. Skåpet kan som mest 
innehålla tre servopack. På skåpets baksida finns plats för sex stycken kontaktdon, där 
tre av dessa används då skåpet körs som slavrobotskåp, och resterande tre är extra 
kontaktdon då externaxlar körs. NOC1 inkluderar inte transformator, nätfilter eller 
huvudströmbrytare. Ström tillförs från masterskåpet NX100. [Motoman NX-100 
Installation och underhåll, 2005]. Figur 2 visar en övergripande bild av de komponenter 
som hanteras i simuleringen. 
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Figur 2 Övergripande bild av ingående komponenter i simuleringen 

 
1. Dörr 
2. Monteringsplåt på dörren 
3. PSU 
4. Skåp 
5. Monteringsplåt på framsidan. Utplockning 
av täckplåtar utförs. 
 
 

6. Servopack (3st används i simuleringen) 
7. NTU 
8. Bromsskyddsplåt på baksidan av skåpet 
9. Bakre plåt. Utplockning av täckplåtar utförs. 
10. Kontaktdon (2st används i simuleringen) 
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3.3 Motoman SDA10 
Information i detta avsnitt kommer från Motoman – SDA10, 2010. 
 
Roboten som simulering och koncept byggdes upp kring i detta examensarbete var 
Motoman-SDA10. Motiveringen till valet var att det är en flexibel robot som enligt 
Motoman är väl lämpad för montering och komponentöverföring. Ett ytterligare skäl var 
att en installerad SDA10-robot funnits att tillgå under projektet, vilket gav en större 
verklighetsförankring jämfört med endast en datormodell. 
 
SDA10 består av två stycken 7-axliga armar monterade på en roterbar bas (vilket ger 15 
axlar sammanlagt). Tack vare de många axlarna får roboten en stor flexibilitet och kan 
röra sig på ett ”mänskligt” sätt. Dubbla armar minskar behovet av verktygsväxling och 
fixturer. Vardera av robotens armar har en maximal räckvidd på 970mm och en 
lastkapacitet på 10kg. Avsedda applikationsområden utöver montering är 
maskinbetjäning och materialhantering. Roboten tar upp ungefär lika mycket plats som 
en människa. Den väger 220kg och kan monteras på golv, vägg eller i tak.  
 
 

 
Figur 3 Motoman SDA10 

[http://www.motoman.com, 2010] 
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3.4  Geometrisimulering 
Simulering kan definieras som en modell för att undersöka beteendet hos ett system, 
vilket består av ett antal enheter och attribut [O’Kane, J. & Papadoukakis, A. 2007]. En 
annan definition är ”att efterlikna verkligheten på ett sådant sätt att man utifrån 
iakttagelser gjorda vid simuleringen kan dra slutsatser om verkligheten” [Hågeryd L. et 
al. 2005]. Den typ av simulering som använts i detta examensarbete betecknas som 
geometrisk produktionssimulering. Geometrisimulering karaktäriseras av ”att med hjälp 
av CAD-geometrier studera rymd-relationer mellan delkomponenter som ingår i ett 
större system” [ViPP. 2010]. Denna typ av simulering tar inte hänsyn till 
materialegenskaper. Det som kontrolleras är om de modellerade komponenternas yttre 
ytor undviker kollision med varandra. Simuleringen ger även svar på om räckvidden är 
tillräcklig för den modellerade utrustningen med de rörelser och placeringar som 
definierats. 
 

3.4.1 Varför simulera? 
Simulering har visats vara ett pålitligt beslutsverktyg för att ta fram alternativ och 
utvärdera system, och det finns starka incitament för att öka användning av simulering 
inom industrin. Moderna simuleringsverktyg kan ha förmåga att tackla en mängd 
problem, vilket leder till förbättringar i effektivitet, reducerade kostnader och ökad 
lönsamhet. En simulering kan väl uppskatta cykeltider och produktionsdata. Den kan 
identifiera flaskhalsar som resulterar i stora mellanlager och lågt resurs- och 
maskinutnyttjande [O’Kane, J. & Papadoukakis, A. 2007]. Att prova ändringar och 
koncept i simuleringsmodellen går mycket snabbare och enklare att göra än i den 
verkliga produktionsmiljön. Dessutom tas inte tid i anspråk hos utrustningen i cellen 
som borde avsättas för produktion [Hågeryd L. et al. 2005]. Ett ytterligare sätt som 
simulering kan minska en produktionscells overksamma tid är att generara styrprogram 
till robotar. 
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3.5 DELMIA, och dess funktion i arbetet 
DELMIA står för Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application, och är 
en programvara från Dassault Systemèmes avsedd för virtuell produktion. Med 
DELMIA kan produktionssystem utvecklas och optimeras innan fysisk implementering 
av systemet sker. Genom 3D-visualisering av koncept kan ändringar evalueras, och fel 
och brister i design kan identifieras i ett tidigt skede. 
[Dassault Systèmes – PLM Glossary - Delmia, 2010] 
 
Modellen som arbete i DELMIA bygger på betecknas PPR, vilket är en förkortning för 
Produkt, Process, Resurs. Produkter kan ses som passiva föremål och komponenter i 
den simulerade miljön. Resurser är verktyg, robotar, mekanismer och annat som kan 
utföra olika typer av uppgifter. En process är en sekvens av uppgifter som sker i 
simuleringen, exempelvis en tillverkningsprocess. 
[Dassault Systèmes – PLM Glossary - PPR, 2010] 
 
DELMIA är uppbyggt av ett antal moduler med olika funktionaliteter. Arbetsgången 
kan liknas vid att placera ett arbetsstycke på en arbetsbänk utrustad med vissa verktyg. 
När en annan uppsättning verktyg behövs, flyttas arbetsstycket till en annan arbetsbänk. 
De moduler som huvudsakligen använts i detta examensarbete är: 

• Workcell Sequencing – Här skapas den övergripande processen. Mindre enheter 
av robotrörelser och andra aktiviteter ordnas i en sekvens. 

• Device Task Definition – Här definieras robotens rörelser. 
• Assembly Process Simulation – Denna del av DELMIA är avsedd för att validera 

monteringsprocesser. Den innehåller dock funktionalitet för att skapa rörelser 
hos komponenter, vilket bland annat har använts för rörelser på 
transportbanorna. 

• Part Design/Assembly Design/Sketcher – Dessa delar har använts för att skapa 
de modeller som ingår i simuleringen. I Part Design skapas en eller flera detaljer 
med hjälp av sketcher. Dessa hämtas sedan in i Assembly Design där de sparas 
som en produkt. 

• Device Building – Här skapas mekanismer hos gripdon och liknande. 
 
Robotrörelser kan skapas på ett flertal olika sätt. I detta projekt har det vanligaste sättet 
varit att använda så kallade tags. En tag är ett koordinatsystem som placeras i 
simuleringen, där den representerar en position och orientering av robotens TCP. 
Robotens förflyttning av TCP från tag till tag kan ske med olika metoder. I detta arbete 
har huvudsakligen linjära rörelser använts, vilket innebär att roboten förflyttar sin TCP 
linjärt till en tag. Utöver förflyttningar med hjälp av tags, har även rörelser skapats 
genom att direkt ange positionerna som robotens axlar ska ställas i. Ett antal 
robotrörelser och operationer definieras i så kallade robot tasks. Dessa ordnas sedan i en 
process, tillsammans med transport av komponenter och övriga händelser. 
 
I den omfattning som DELMIAs funktionalitet har använts i detta arbete, finns vissa 
begränsningar: 

• Krafter och andra dynamiska egenskaper simuleras inte. 
• Det är inte möjligt att simulera användning av givare och sensorer. 
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4 Analys av NX100 NOC1 
I detta kapitel disskuteras först resultaten av DFA-analys för befintligt styrskåp (se 
bilagor för detaljerad redovisning av värden från DFA-analysen). Därefter ges ett antal 
förslag på anpassningar. Värdena för montage av befintligt skåp jämförs sedan med de 
värden som fås med tillämpning av anpassningsförslagen. Tider som anges avser de 
hanterings- och monteringstider som ges av DFA-analysens evalueringsmetod (se 
kapitel 2.2.1 Evalueringsmetod). För en förklaring av de områden som skåpets 
komponenter har grupperats i, se avsnitt 5.1 Monteringsområden. 
 

4.1 Diskussion om analysens resultatet 
I avsnittet för DFA-analysens metod nämndes tre frågor som evalueringsmetoden ställer 
(se avsnitt 2.2.1). Användaren besvarar dessa frågor för varje komponent för att avgöra 
om den måste vara separat, eller om den är en kandidat för eliminering genom att 
integrera dess funktion hos andra komponenter. Detta beskrivs i avsnitt 2.2.1. Enligt 
Boothroyd, G & Dewhurst, P. (1991) kan fästelement oftast ses som överflödiga 
detaljer. Ett exempel på detta är skruvarna för infästning av PSU i monteringsplåten: 
 

• De behöver inte röra sig relativt andra detaljer vid användning av produkten. 
• Det finns inga materialskäl till att de ska vara separata. 
• De behöver inte vara separata för att andra detaljer ska kunna monteras – det går 

eventuellt att använda snäppfästen eller upphängning istället. 
 
Montaget består i hög grad av fästelement som potentiellt sett är överflödiga, vilket 
resulterar i låg monteringseffektivitet. Den totala monteringseffektiviteten för styrskåpet 
är ca 6%, vilket kan tolkas som att 94% av tiden som ägnas åt monteringen inte tillför 
något värde till produkten. Den sammanlagda cykeltiden är 1225 sekunder, av detta 
består 1015 sekunder av infästning, det vill säga 83% av tiden. Därmed skulle den 
största vinsten i detta fall göras genom att eliminera montering av fästelement. Det är 
dock tveksamt hur stor möjlighet till detta som produkten tillåter. NX100 är ett 
modulbaserat system, vilket innebär att komponenter lätt ska kunna bytas vid reparation 
eller uppgradering [Motoman NX100 – Installation och underhåll, 2005]. Detta gör 
snäppfästen mindre lämpliga, eftersom dessa oftast medför otymplig demontering. En 
annan metod för att eliminera fästelement från montaget, är att hänga upp komponenter 
på en list i skåpet. För varje komponent behöver endast en skruv fästas för låsning. På 
grund av projektets tidsbegränsning fanns det dock inte utrymme att pröva detta koncept 
ingående med CAD-modellering. Utöver eliminering av fästelement finns det en viss tid 
att vinna på förenkling av monteringen. Många montage hindras av dålig åtkomst och 
insyn. 
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4.2 Förslag på anpassningar 
Vissa förslag i detta avsnitt baseras på en standardisering av infästning. Den skruvtyp 
som avses i dessa fall, är den som används i det befintliga skåpet för infästning av 
NTU:n. Denna skruvtyp kommer i fortsättningen att hänvisas till som standardskruv. 
Figur 4 visar en sådan skruv. 
 

 
Figur 4 Standardskruv 

 
Skruven har integrerad bricka, vilket stämmer väl överens med vad som enligt DFA är 
den effektivaste metoden för att förenkla montage - att eliminera komponenter som inte 
behöver vara separata. Den integrerade brickan gör skruven lämplig att använda i de fall 
som montering sker genom att komponenten hängs upp på skruven, eftersom brickan 
inte kan hamna fel. I dessa fall har komponenten nyckelhålsprofil hos hålen där 
infästningen ska ske. 
 

 
Figur 5 Nyckelhålsprofil för infästning 

 
Montering och infästning sker genom att skruvarna fästs halvvägs, sedan hängs 
komponenten på skruvarna, som sedan efterdras. Denna metod utnyttjas mycket i 
konceptet för robotiserad montering som tagits fram i detta arbete (se kapitel 6 
Slutgiltigt koncept för robotiserad montering). 



Robotiserad montering av styrskåp 
Martin Törnqvist 

2010-05-05 

  15

4.2.1 Montering på dörren 
 
Infästning av PSU på utsidan - Två av skruvarna för infästning av PSU:n sitter på 
insidan av PSU:ns chassi. Detta gör att plåten som täcker PSU:n först måste 
demonteras, och sedan monteras igen efter PSU:ns infästning. Om dessa skruvhål kan 
flyttas till utsidan av schassit på samma sätt som de övriga två, behöver inte 
demontering och montering av täckplåten ske i detta sammanhang. Dessutom blir 
åtkomst och insyn till skruvarna vid infästning betydligt enklare. 

 

 
Figur 6 Infästning av PSU flyttad till utsidan 

 
 
Öka avstånd mellan PSU:ns vägg och skruvhål - Vid prövning var det omständligt att 
vrida skruvmejseln på grund av litet utrymme mellan skruvhålen och väggen på PSU:ns 
chassi. Om den utstickande plåten hos PSU:n som skruvarna fästs i kan vidgas 
(uppskattningsvis 20mm), kan skruvhålens placering flyttas ut en bit och fritt utrymme 
fås vid infästningen. 
 

 
Figur 7 PSU:ns infästningsplåtar vidgade 
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Standardskruv för infästning av PSU – Skruvarna som används för infästning av PSU:n 
har en separat bricka. Förslaget är att istället använda standardskruven med integrerad 
bricka. På så sätt elimineras moment hos monteringen, samt att det blir enklare eftersom 
brickan inte kan glida snett då PSU:n hängs på. 
 
Standardskruv för infästning av monteringsplåten - I det befintliga skåpet hängs plåten 
på gängade tappar, på vilka det sitter distanser. Därefter fästs plåten med muttrar. 
Förslaget är att istället ha distanser med gängade hål i. Plåten monteras med samma 
metod som PSU:n, det vill säga att skruvar fästs halvvägs på vilka plåten sedan hängs. 
Detta förslag ger sämre cykeltid eftersom efterdragning av skruvarna tillkommer. 
Avsikten är dock att standardisera fästelement och infästningsmetoder, vilket förenklar 
montaget som helhet. En minskning av antalet typer av fästelement minskar dessutom 
omkostnader genom att minska lagerhållning, och förenkla inköp och leveranser. 
 

 
Figur 8 Plåten fästs med skruv och nyckelhålsprofil istället för mutter 
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4.2.2 Montering på framsidan 
 
Symmetrisk hålbild hos monteringsplåten – Plåten kan i nuläget endast monteras på ett 
specifikt sätt. Med symmetrisk hålbild förenklas placeringen, eftersom flera 
orienteringar av plåten blir möjliga. 
 
Montera cirkulationsfläkten mer åtkomligt – Fläkten i det befintliga skåpet monteras på 
gängade tappar i taket hos skåpet. Detta kräver antingen fasthållning tills infästning 
skett, eller infästning i två steg (muttrar fästs halvvägs för att hänga på fläkten, sedan 
efterdragning av muttrar). Dessutom är åtkomst och insyn problematiskt för både 
placering av fläkten och för dess infästning. Om fläkten istället kan monteras på skåpets 
golv, kan den placeras och sedan fästas utan att fasthållning krävs emellan. Åtkomst och 
insyn förbättras dessutom. Ett problem är dock att om fläkten monteras på golvet så kan 
den blockera demontering av NTU:n eller andra komponenter. Dessutom kan det finnas 
risk för att kablar eller smådetaljer fastnar i den då den är i drift. Därför kan montering 
på väggen vara ett alternativ istället. 
 

 
Figur 9 Cirkulationsfläkten flyttad till väggen 
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Nyckelhålsprofil för infästning av servopack – Med nyckelhålsprofil och standardskruv 
behövs inte fasthållning av servopacken tills infästning skett. Skruvstandardiseringen i 
sig är även en fördel. Detta kräver dock tunnare plåt mellan servopackets chassi och 
dess kylfläns. I nuläget används en tjock plåt som kräver längre skruvar än 
standardskruven. Även om inte denna plåt kan bytas mot en tunnare, kan det ändå vara 
möjligt att använda nyckelhålprofil med de skruvar som används i nuläget. 
 

 
Figur 10 Servopackens infästningsplåt 
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4.2.3 Montering på baksidan 
Montera fläktarna direkt på skåpet – I nuläget monteras de bakre cirkulationsfläktarna 
först på en skena, som sedan monteras i taket på skåpet. Montering och infästning av 
skenan är svåråtkomlig. Förslaget är att istället fästa de två fläktarna direkt i skåpet, 
vilket dels eliminerar ett antal operationer, och dels betydligt underlättar åtkomsten. 
 
I utrymmet där fläktarna monteras finns en kant som används för att fästa den bakre 
plåten. Detta skulle kunna utnyttjas genom att fläktarna fästs med samma skruv som 
fäster den bakre plåten. Först fästs fläktarna på insidan av kanten med skruvar som fästs 
halvvägs. Bakre plåten hängs sedan på skruvarna, som till sist efterdras. 
 
En extra kant kan eventuellt byggas in bakom fläktarna som mothåll vid 
efterdragningen, eftersom det inte är möjligt att hålla emot fläktarna med handen i det 
läget då bakre plåten är monterad. 
 
Ett problem är att fläktarna lossnar om skruvarna helt tas loss då bakre plåten 
demonteras. Detta kan dock enkelt undvikas, eftersom skruvarna hos bakre plåten som 
sitter i skruvhål med nyckelhålsprofil inte behöver lossas helt. Om denna 
sammankoppling av fläktarna med den bakre plåten ändå bör undvikas, kan istället 
fläktarna fästas med egna skruvar. Bakre plåten behöver då endast ha hål för fläktarnas 
skruvskallar. Det är då även möjligt att ingen extra kant behövs för mothåll av fläktarna 
vid infästningen, eftersom skruvarna fästs hela vägen direkt och fläktarna kan hållas 
emot med handen. 
 
För infästningen av bakre plåten i kanten hos skåpet, används i nuläget nitar som är 
gängade på insidan. Dessa är genomgående, så fläktarna kan fästas på andra sidan 
nitarna. För detta behövs antingen längre skruvar än de som används i nuläget, eller 
kortare nitar. 
 
Om höjden hos nitarnas placering anpassas efter skruvhålen hos fläktarna, kan fläktarna 
fästas stående på plåten utan att behöva centreras i höjdled för hand. Figur 11 visar 
fläktarnas position i det befintliga skåpet jämfört med förslaget. Figur 12 visar en 
gängad nit. 
 

 
Figur 11 Förslag på flyttning av bakre fläktarna 
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Figur 12 Gängad nit 

 
Bromsskyddsplåten fästs stående på skåpsgolvet – Plåten når för närvarande inte helt 
ner till skåpsgolvet, vilket gör infästningen otymplig. Om placeringen av plåtens 
skruvhål ändras, eller om plåten görs högre, kan den fästas utan att den behöver hållas 
upp för hand genom att ställas på skåpsgolvet. 
 

 
Figur 13 Bromsskyddsplåten når inte helt ner till golvet 

 
Höj bromsskyddsplåtens nedre hål – De två nedre hålen hos plåten är blockerade av en 
kant hos skåpet. Detta gör att infästningen behöver ske i en stor vinkel, vilket är 
otympligt och sliter på skruven. Detta undviks om hålens placering höjs några 
centimeter. 
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Figur 14 Problem med åtkomst vid infästning av bromsskyddsplåten 

 
Standardskruv för infästning av bakre plåten – Detta gör ingen skillnad i cykeltid, men 
kan vara värt det för standardiseringens skull. 
 
Integrerad bricka för infästning av kontaktdon – Som mest kan 6 stycken kontaktdon 
monteras. I nuläget fästs varje kontaktdon med fyra skruvar och brickor. Om skruvar 
med integrerad bricka används istället, undviks hantering av upp till 24 stycken brickor. 
 
”Knock-out”-täckbrickor för hålen till kontaktdonen – I nuläget fästs täckbrickor för de 
hål där kontaktdonen ska sitta. Dessa fästs med två skruvar vardera. Förslaget är att 
istället använda samma metod som används i det befintliga skåpet för täckplåtarna hos 
servopackens monteringsplåt. I styrskåpets installationsmanual kallas konceptet ”knock-
outs”. Det fungerar så att plåtarna är delvis utstansade, så att de kan tryckas ut för hand. 
Med denna metod behöver inte skruvar lossas då täckbrickorna demonteras för 
montering av kontaktdonen. Vid framtida omkonfigurationer av styrskåpet kan 
täckbrickor fästas med skruvar på de positioner där kontaktdon inte längre ska sitta. 

 
Figur 15 Bakre plåtens täckbrickor trycks ut 
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4.3 Utvärdering av anpassningar 
I vissa fall varierar anpassningarnas effekt beroende på vilka andra anpassningar som 
gjorts. Ett exempel på detta är de två första förslagen som visats, ”infästning av PSU på 
utsidan” och ”öka avstånd mellan PSU:ns vägg och skruvhål”. Här ger vidgningen av 
infästningsplåten större effekt om det påverkar fyra skruvar istället för två. För att visa 
det mest optimala resultatet antas det därför att samtliga anpassningar har 
implementerats. Förändring i cykeltid och antal operationer som anges är bidragen från 
respektive anpassning. 
 
 
Montering på dörren 
Namn på anpassning Cykeltid (s) Operationer 

Infästning av PSU på utsidan -32 -6 

Öka avstånd mellan PSU:ns vägg och skruvhål -14 Oförändrat 

Standardskruv för PSU (integrera bricka och skruv) -12 -4 

Standardskruv för monteringsplåten +8,0 +2 

 
Tabell 1 Effekter av anpassningar hos montage på dörren 

 
 
 
Montering på framsidan 
Namn på anpassning Cykeltid (s) Operationer 

Symmetrisk hålbild hos monteringsplåten -1,6 Oförändrat 

Montera fläkten mer åtkomligt -8,0 Oförändrat 

Nyckelhålsprofil hos servopack -8,4 Oförändrat 
 

Tabell 2 Effekter av anpassningar hos montage på framsidan 
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Montering på baksidan 
Namn på anpassning Cykeltid (s) Operationer 

Montera fläktarna direkt på skåpet -76 -9 

Bromsskyddsplåten fästs stående på skåpsgolvet -3 Oförändrat 

Höj bromsskyddsplåtens nedre skruvhål -5 Oförändrat 

Standardskruv för bakre plåten Oförändrat Oförändrat 

Integrerad bricka för infästning av kontaktdon -88 -24 

”Knock-out”-täckbrickor för kontaktdonen -38 -12 

 
Tabell 3 Effekter av anpassningar hos montage på baksidan 

 
 
 
Med endast de anpassningsförslag som sänker cykeltiden, fås en sänkning med 290 
sekunder, vilket är 24% snabbare än nuläget. Den största delen av denna vinst är de fall 
där montering av fästelement har eliminerats. Totala monteringseffektiviteten är dock 
fortfarande låg, den höjs till 8% från nulägets 6%. Skruvstandardiseringen hos dörrens 
monteringsplåt höjer cykeltiden med 8 sekunder på grund av att efterdragning 
tillkommer. Detta är lite i förhållande till cykeltiden, och kan eventuellt tjänas igen på 
minskade omkostnader. 
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5 Val av monteringskoncept 
I detta kapitel beskrivs de olika koncept för montering som uppkom under projektets 
gång. De kriterier som satts för att koncepten ska ses som fungerande lösningar 
beskrivs. Koncepten utvärderas till sist för att avgöra vilket som är mest lämpligt. 
  

5.1 Monteringsområden 
För att göra presentationer av analyser och koncept mer överskådliga i detta 
examensarbete, har styrskåpet delats upp i tre stycken monteringsområden. Dessa 
huvudområden avser skåpets dörr, inuti skåpet framifrån, samt baksidan av skåpet. 
Denna uppdelning har gjorts därför att det är tre distinkta områden separerade ifrån 
varandra. 
 

 
Figur 16 Styrskåpets dörr 

 

 
Figur 17 Styrskåpets framsida 
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Figur 18 Styrskåpets baksida 

 
 

 
Figur 19 Styrskåpets baksida med plåten demonterad 
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Djupet hos skåpet är 650mm, medan maximal räckvidd hos roboten är 970mm. Roboten 
når inte att sträcka armen runt till den sida hos skåpet som är vänd från roboten. 
 

 
Figur 20 Roboten når inte skåpets frånvända sida 

 
Detta gör att under montaget måste antingen skåpet ha ena kortsidan vänd mot roboten, 
eller så måste skåpet kunna roteras på något sätt. 
 
Vid skapandet av simuleringen har det antagits att dörren redan är fäst på skåpet. 
Motiveringen är att om dörren ska fästas manuellt borde det vara avsevärt mer 
omständligt att göra, om alla komponenter är monterade på den innan monteringen av 
dörren sker på resterande skåp. För att roboten ska kunna montera och fästa detaljer på 
en öppen dörr behöver dörren stödjas och fixeras på något sätt. Detta är dels för att dess 
läge ska vara känt och stämma överens med robotens programmerade koordinater, och 
dels för att ge mothåll till de krafter som roboten anbringar. 
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5.2 Kriterier 
Kriterierna måste uppfyllas för vardera av de tre monteringsområdena.  
 

• Roboten måste nå väl till varje aktuellt monteringsområde hos skåpet. Det är inte 
tillräckligt om den endast precis når ytan där montering ska ske, eftersom man 
då får ett mycket oflexibelt system. Det måste finnas marginal att klara 
oförutsedda svårigheter gällande räckvidd och robotkonfiguration. Sådana 
svårigheter kan till exempel uppkomma av att robotens arm måste vridas för att 
undvika kollision, eller att en detalj måste monteras från en annan riktning än 
planerat. 

 
• Det är en fördel om roboten inte behöver utföra omständliga eller svåra 

manövrar för att nå arbetsområden och hämta verktyg. Högre komplexitet hos 
programmet gör det svårare att upptäcka och förhindra misstag. Det blir även 
svårare att avgöra om det är utförbart med en verklig robot. 

 
• Det är en fördel om båda robotens armar samtidigt kan nå varje aktuellt 

monteringsobjekt, eftersom man då får ökad flexibilitet med avseende på 
montering och infästning. Till exempel så kan en komponent hållas av den ena 
armen samtidigt som den fästs av den andra om det skulle behövas. 

 
• Det bör inte finnas för stora tveksamheter i konceptets övriga utförbarhet. Det 

vill säga det får inte göras för stora antaganden med avseende på egenskaper 
som inte provas av geometrisimuleringen. Exempel på sådana egenskaper är 
balans, tyngdpunkt, friktion, krafter, moment. 

 



Robotiserad montering av styrskåp 
Martin Törnqvist 

2010-05-05 

  29

5.3 Förslag på metoder för montering 
 
Stationärt skåp 
Detta koncept avser att placera styrskåpet i ett läge där det inte behöver förflyttas 
relativt till roboten under monteringsprocessen. Förutsättningen är att en placering av 
skåpet kan hittas där roboten når varje montage. 
  
Enkel transportbana 
Ett mer anpassat system är att låta styrskåpet passera roboten på en transportbana. 
Styrskåpet har ena kortsidan vänd mot roboten, och skåpets fram- och baksida hanteras 
var för sig. Genom att skåpets fram- och baksida hanteras i varsitt tillägnat läge, behövs 
inte lika stor kompromiss av räckvidden till de olika områdena. Först ställs skåpet så att 
framsidan är i läge för montering. 

 
Figur 21 Enkel transportbana - montering hos skåpets framsida 
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Sedan transporteras skåpet vidare till läge för montering på baksidan. 

 
Figur 22 Enkel transportbana - montering hos skåpets baksida 

 
Om ett område är mer svåråtkomligt än övriga, kan skåpet eventuellt placeras snedställt 
på banan för att exponera den sidan mer mot roboten. 
 
Lutande transportbana 
Detta förslag är ett komplement till konceptet med en enkel transportbana. Idén är att ge 
banan en viss lutning.  Detaljer som placeras i skåpet skulle eventuellt kunna ställas på 
en list eller liknande. Syftet med det var att ge lägre krav på åtkomst, genom att 
placerade detaljer inte behöver fasthållning tills infästning skett. 
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U-formad transportbana 
Detta koncept bygger på att använda en transportbana där förflyttning av skåpet kan 
byta riktning utan att skåpets rotation ändras. På så sätt kan skåpet transporteras i en U-
formad bana, där det först har framsidan vänt mot roboten på ena sidan, och sedan 
baksidan på tillbakavägen. 
 

 

 
Figur 23 U-formad transportbana 
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Rundbord 
För att få optimal monteringsriktning för varje detalj kan en roterbar skiva användas. 
Skåpet förflyttas via transportbana in på ett rundbordet, där skåpet vrids till rätt läge för 
respektive montage. 
 

 

 
Figur 24 Montering med rundbord 
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5.4 Utvärdering 
 
Stationärt skåp 
Detta är det simplaste konceptet med avseende på kringarbete och extern utrustning. Det 
visade sig dock snabbt att räckvidden hos roboten är långt ifrån tillräcklig för att skåpet 
ska kunna vara orörligt under monteringen. 
 

 
Figur 25 Räckvidd vid montering av stationärt skåp 
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Enkel transportbana 
Med denna uppsättning når roboten i bästa fall precis in till varje monteringsområde, 
förutsatt att avstånd och höjd mellan roboten och skåpet är noggrant anpassade. 
 

 
Figur 26 Robotens räckvidd i styrskåpet – kortsidan mot roboten 

 
Detta koncept är inte tillräckligt tillförlitligt eftersom det ger otillräcklig marginal för 
räckvidd och för stor restriktion av robotens konfiguration. Det svåraste området att nå 
visade sig vara inuti skåpet framifrån, därför prövades snedställning av skåpet för att 
exponera framsidan mer mot roboten. Detta gav dock ingen betydande fördel, eftersom 
liten snedställning kan göras innan skåpets baksida blir oåtkomlig istället. 
 

 
Figur 27 Prövning av snedställt skåp med kortsidan mot roboten 
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Lutande transportbana 
Detta förslag löser inte problemen med räckvidd som finns i konceptet med enkel 
transportbana. Syftet var att finna en metod för att roboten endast skulle behöva 
använda en arm i taget vid varje montage. Eftersom räckvidden är otillräcklig även om 
endast en arm krävs, gör inte detta förslag någon skillnad. Dessutom innebär det för 
stora antaganden ifråga om tyngdpunkt och balans hos detaljer och skåp. 
 
U-formad transportbana 
Av de förslag som prövades var detta det alternativ som mest framstod som 
genomförbart. Som försöken med de övriga koncepten tyder på, är det nästintill ett krav 
att varje pågående monteringsområde i sin tur är helt vänt mot roboten. Eftersom detta 
alternativ tillåter detta, valdes denna uppsättning som utgångspunkt för att skapa en mer 
detaljerad simulering. 
 
Rundbord 
Montering med hjälp av rundbord skulle kunna vara ett fungerande alternativ, men på 
grund av projektets tidsbegränsning så han det inte prövas fullt ut. Det som märktes vid 
placering av modellerna i DELMIA var dock att problem med räckvidden kan uppstå, 
eftersom diametern på bordet eventuellt måste vara stor. Därför valdes istället konceptet 
med U-formad transportbana, eftersom det föreföll som ett mer tillförlitligt koncept. 

 
Figur 28 Robotens räckvidd i skåpet vid montering med rundbord 
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6 Slutgiltigt koncept för robotiserad montering 
I detta avsnitt beskrivs monteringskoncept, samt ingående gripdon, verktyg och övrig 
utrustning . Lösningar på olika problem som uppstått redogörs, samt vilka 
omkonstruktioner som har krävts och vilka specifika förutsättningar som gäller för olika 
komponenter. 
 
I montaget transporteras skåpet i en U-formad bana för åtkomst av skåpets fram- och 
baksida. Detta görs med hjälp av växlingssektioner. Vid montering på framsidan kan 
skåpets avstånd till roboten anpassas genom att transportera skåpet på en sidobana. 
Detta gör att roboten lättare kan undvika krock med skåpet, samt att den når de innersta 
montagen och infästningarna. Ett vakuumgripdon används för hantering av 
komponenter. För infästning används två olika skruvdragare, dessa hanteras av roboten 
med hjälp av ett fingergripdon. Se Figur 23 för en avskalad layout av cellen. Figur 40 
visar layouten för den fullständiga cellen. 
 

6.1 Ingående beskrivning av modellen 
Här beskrivs de olika delar som utgör konceptet. 
 

6.1.1 Transportbanan 
Transportbanan fungerar så att skåpet först transporteras på drivna rullar. Vid hörnen 
finns växlingssektioner där kedjetransportörer hissas upp mellan rullarna. Skåpet 
transporteras på kedjor på kortsidan av banan tills det kommer till det andra hörnet, där 
det hissas ner på rullar igen. Exempel på denna typ av transportbana finns på internet 
hos Alfotec GmbH (2010). 
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Figur 29 Styrskåpet sänkt 

 

 
Figur 30 Styrskåpet upphissat 
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6.1.2 Lösning för montering på dörren 
I simuleringen har skåpet modellerats med dörren öppen. För att dörren ska hållas stilla 
under transport kan en magnet fästas mellan dörr och skåpsvägg. På så sätt är dörrens 
läge känt då skåpet når roboten för montering, men det är antagligen inte tillräckligt 
stöd för att kunna fästa skruvar. För vissa steg kan roboten stödja dörren med den ena 
armen, medan den andra monterar eller fäster en komponent. Skåpet kommer dock till 
ett sådant läge att räckvidden hos roboten inte är tillräcklig för detta.  
 

 
Figur 31 Skåpet har nått läget då endast en arm i taget når dörren 

 
För att lösa detta backas skåpet in på en sidobana, så att dörren går emot ett stöd. Denna 
sidobana tjänar även syftet att anpassa skåpets avstånd till roboten, när montering sker 
inuti skåpet. Dock så måste stödet nå in över huvudtransportbanan för att skåpet inte ska 
behöva flyttas så långt att roboten inte längre når dörren med sitt verktyg. Skåpet måste 
alltså dels kunna förflyttas under stödet, och dels kunna ligga an emot det. Detta 
problem löses genom att utnyttja höjdskillnaden som uppstår hos växlingssektionen vid 
sidobanan. Då skåpet är upphissat och förflyttat in på sidobanan, träffar stödet dörren 
nära dess överkant. När skåpet sedan hissas ned igen för vidare transport på 
huvudbanan, kan det därmed passera under stödet. 
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Figur 32 Dörren backad mot stödet 

 

 
Figur 33 Skåpet passerar under stödet 
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6.2 Gripdon, verktyg, kringutrustning 
Här redogörs vilken utrustning som konceptet använder utöver roboten och 
transportbanan. 
 

6.2.1 Infästning 
En skruvdragare med skruvmatning behövs för den infästning som roboten gör. 
Eftersom ett antal detaljer monteras på delvis fästa skruvar som sedan efterdras, behövs 
dessutom en skruvdragare för efterdragning. I simuleringen har dessa verktyg 
modellerats utefter utseendet hos förekommande modeller, för att sedan anpassas utefter 
de utrymmeskrav som finns i detta fall. Figur 34 visar de modellerade skruvdragarna. 
Figur 35 visar en skruvdragare som använts som prototyp för dessa. Exempel på 
liknande skruvdragare finns även på internet hos DepragScandinavia AB. En komplett 
slang för skruvmatning har inte modellerats, eftersom det är relativt tidskrävande att 
göra i DELMIA, och har därför inte varit möjligt att utföra i detta projekt. 
 

 
Figur 34 Skruvdragare med skruvmatning (övre), och utan skruvmatning (nedre) 

 
De plana ytorna hos verktygen är greppytor för roboten. Skruvdragaren utan 
skruvmatning har modellerats med två greppytor. Den bakre greppytan är tvunget att 
användas i de fall där åtkomst vid efterdragningen är sämre jämfört med vid 
insättningen av skruven. Detta gäller framförallt efterdragning av servopacken, då det 
krävs att skruvdragaren når in till skruvarna under servopackens chassi. 
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Figur 35 Foto på skruvdragare som använts som prototyp för modeller 

 

6.2.2 Hantering 
Detaljerna som ska monteras har stor variation i sina dimensioner. Därför vore det 
omständligt att utföra hantering med hjälp av konventionella gripdonsfingrar. Det skulle 
antagligen krävas ett antal verktygsväxlingar till gripdon specialanpassade för en eller 
ett par detaljer. Flera detaljer hade kanske fått anpassas med handtag greppbara för 
roboten. På grund av detta har istället vakuumgripdon valts för hantering av detaljer. De 
flesta detaljer har en plan yta där ett vakuumgripdon kan få fäste. Därför är det befogat 
att robotens ena arm sköter hantering av detaljer med hjälp av ett vakuumgripdon, utan 
att utföra någon verktygsväxlning. 
 
Vakuumgripdonet som använts som modell i simuleringen har hämtats ur PIABs 
katalog på internet [PIAB, 2010-03-31]. Detta gripdon ska inte ses som en 
rekommendation, utan det har endast använts för att pröva utrymmet i simuleringen. 
Enligt specifikation klarar dock gripdonet lyft som är tyngre än robotens begränsning på 
10kg. 
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Figur 36 Vakuumgripdon 

 
Lyft förekommer i simuleringen där komponenten vrids, vilket endast en vakuumkopp 
eventuellt ger otillräcklig stadga för. Därför har gripdonet modellerats som en grupp av 
tre vakuumkoppar. Placeringen hos dessa har gjorts med hänsyn till den minsta tillåtna 
greppyta som har mätts upp på komponenterna som ska lyftas. 
 
 

 
Figur 37 Vakuumkopparnas placering 
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Den minsta kvadratiska greppbara ytan som mättes var 110 x 110mm, detta avser 
framsidan hos servopacken. Kvadratisk yta har använts för att inte kravet på gripdonets 
orientering ska variera för olika komponenter. För marginal har 100mm antagits som 
begränsning på ytan. Det skulle få plats fyra vakuumkoppar inom samma område. Dock 
så är den sammanlagda lyftkapaciteten hos tre koppar redan långt över robotens 
lyftkapacitet, så detta vore överflödigt. Tre koppar har valts för att ge stadga oavsett hur 
komponenten lutas vid lyft. 
 

 
Figur 38 Vakuumkopparnas utrymme 

 
 
De komponenter som detta gripdon hanterar i simuleringen är: 

• Monteringsplåten på dörren 
• PSU 
• NTU 
• Monteringsplåten på framsidan 
• Utplockning av täckplåtarna hos monteringsplåten 
• Servopacken 
• Bromsskyddsplåten 
• Plåten på skåpets baksida 

 
För hantering av verktygen i simuleringen, använder robotens andra arm ett 
fingergripdon. 
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Figur 39 Roboten håller i skruvdragare med hjälp av gripdon 

 
Detta gripdon utför även hanteringen av de kontaktdon som monteras på skåpets 
baksida. Bredden på dessa är ett rimligt mått att använda hos skruvdragarnas greppytor.  
 
Med de två gripdonen som beskrivits i detta kapitel, undviks gripdonsväxling för 
hantering och infästning av de komponenter som inkluderas. 
 

6.2.3 Kringutrustning 
Den utrustning som används i simuleringen utöver robot, huvudtransportbana, gripdon 
och verktyg är: 

• Stöd för dörren 
• Transportbana för detaljmatning 
• En anordning som dels fungerar som fixtur för skåpets bakre plåt, och dels för 

att samla upp täckplåtar som plockas ut. 
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6.3 Layout 
Här ges en överblick över placeringen av utrustning och komponenter som ingår i 
konceptet. Processens materialflöde visas. 
 
 
 

 
Figur 40 Placering av utrustning och komponenter 
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Figur 41 Materialflöde i konceptet för robotiserad montering 

 
 
Inkommande huvudkomponenter – Avser skåp och dörr. Plåten som täcker skåpets 
baksida transporteras även här. 
 
Inkommande komponenter – De komponenter som ska monteras hos 
huvudkomponenterna. 
 
Utgående produkt – Produkten efter montagen som roboten utför 
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6.4 Omkonstruktioner 
Då simuleringen skapades visade sig vissa omkonstruktioner av detaljer vara 
nödvändiga för att konceptet skulle fungera. Det vore otympligt att ange alla 
dimensionsändringar här, därför hänvisas istället till simuleringen för måtten som 
används. 
 
Nyckelhålsprofil för infästning 
Vid ett flertal montage når inte roboten att hålla en komponent samtidigt som den utför 
infästning. För att fasthållning inte ska behövas tills infästning skett, har dessa 
komponenter antagits ha nyckelhålsprofil hos sina skruvhål. De komponenter som 
använder det i simuleringen, men som inte har det i det befintliga skåpet är: 

• Monteringsplåten på dörren. Här har gängade distanser antagits istället för 
gängtappar, enligt samma förslag som i kapitel 4.2.1 Montering på dörren. 

• Servopacken, enligt samma förslag som i kapitel 4.2.2 Montering på framsidan. 
• Monteringsplåten på insidan av skåpet. 
• Bromsskyddsplåten på baksidan. 

 
Flyttning av skruvhål för åtkomst av verktyg 
De skruvhål som har behövts flyttas är: 

• PSU:ns infästningsplåtar vidgas och två hål flyttas till utsidan av PSU:ns chassi. 
Se kapitel 4.2.1. 

• Monteringsplåten inuti skåpet har några skruvhål för nära högra väggen, och 
några för nära golvet. Dessa har flyttats ut från väggen respektive upp från 
golvet.  

• NTU:n har sina skruvhål och infästningsplåtar flyttade till sidorna, istället för 
över- och underkanten. 

• Bromsskyddsplåtens skruvhål har höjts för att inte blockeras av en kant hos 
skåpet. Detta är samma ändring som förslaget i kapitel 4.2.3 Montering på 
baksidan. 

 
Övrigt 

• Utrymmet på skåpets baksida har varit tvunget att vidgas, som en konsekvens av 
att hålen hos monteringsplåten på framsidan flyttades ut i sidled från väggen. 
Utflyttningen av hålen gjorde att även servopackens placering var tvungen att 
flyttas i sidled, så för att deras kylflänsar ska få plats vidgades utrymmet på 
baksidan. 

• Kylflänsarna hos servopacken minskades i höjdled. Anledning är att 
infästningshålen hos monteringsplåten höjdes. 

• Kontakten hos bromsskyddsplåten är placerad bakom plåten i det befintliga 
skåpet. En kabel träs igenom ett hål i plåten till en kontakt som sitter på andra 
sidan. Med den nuvarande konstruktionen måste detta göras innan plåten har 
monterats. Eftersom ingen montering av kablage sker av roboten i konceptet 
som tagits fram i detta arbete, behövs en konstruktionsändring för att tillåta 
montering av plåten innan kabeln. Förslaget är att kontakten istället sitter direkt 
på hålet. Kabeln kan därmed fästas på utsidan av den monterade plåten, istället 
för att behöva träs igenom hålet och fästas på insidan. 
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6.5 Specifika förutsättningar för komponenter 
Här beskrivs olika villkor och problem för montagen, och hur dessa har lösts. 
Ordningen som komponenterna listas i är samma ordning som montagen sker i 
simuleringen. Med konceptets nuvarande form finns det i stort sett ingen möjlighet till 
variation av komponenternas ordning. Den största anledningen till detta är att robotens 
arm kräver mycket utrymme vid montagen. 
  

6.5.1 Montering på dörren 
Monteringsplåt – Utöver den omkonstruktion som beskrevs i föregående avsnitt 
uppstod inga särskilda problem. 
 
PSU – Eftersom PSU:n är en relativt stor komponent är det svårt att föra robotens arm 
förbi PSU:n då den befinner sig framför roboten. För att kunna efterdra skruvarna på 
båda sidor om PSU:n, görs detta i två steg. De högra skruvarna efterdras först. När 
dörren sedan passerat roboten efterdras skruvarna på vänstra sidan om PSU:n. 
 

6.5.2 Montering inuti skåpet 
Monteringsplåt – Plåten är högre än öppningen hos skåpet, därför är den tvungen att 
föras in vinklad. 
 

 
Figur 42 Monteringsplåten förs in vinklad 

 
NTU – Denna komponent måste monteras före servopacken, därför att den inte kan 
greppas framifrån med vakuumgripdon. Monteras servopacken först, blockerar de 
området som roboten måste röra sig i för att montera NTU:n. Detta gäller dock endast 
servopacket på vänstra positionen. Om denna plats är tom kan NTU och servopack 
monteras i valfri ordning. 
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Utplockning av täckplåtar hos monteringplåten – Detta kan göras innan montering av 
NTU:n. För att roboten ska kunna hantera plåten med vakuumgripdon, måste den 
levereras till roboten med obrutna täckplåtar. Då dessa är utplockade återstår endast en 
tunn ram som inte går att hantera lika enkelt. Det behövs någon utrustning där roboten 
kan lägga täckplåtarna efter utplockning. 
 
Servopack – Monteringen av servopacken gav inga problem. Däremot är 
efterdragningen svår på grund av trångt utrymme runt servopacken. För att nå skruvarna 
på servopackens undersida krävs det omständliga manövrar av skruvdragaren mellan 
komponenterna. 
 

6.5.3 Montering på baksidan 
Utplockning av täckplåtar hos bakre plåten – Utrustningen där roboten lägger 
täckplåtarna från monteringsplåten, används även som fixtur för den bakre plåten. Här 
kan även täckplåtarna hos bakre plåten tryckas ut. 

 

 
Figur 43 Täckplåtar plockas ut från bakre plåten 

 
Kontaktdon – Dessa monteras på den bakre plåten medan den ligger på en fixtur. 
Roboten flyttar därefter den bakre plåten till transportbanan igen. 
 
Bromsskyddsplåt – Denna plåt är tvungen att föras in vinklad på samma sätt som 
monteringsplåten på framsidan. 
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7 Diskussion 
 

7.1 DFA 
Bedömning har gjorts av hur enkla komponenterna är att hantera, montera och fästa. 
Detta har skett genom praktisk prövning. I de fall där verktyg har använts är det svårt att 
avgöra hur realistisk bedömningen är, eftersom den endast baseras på de verktyg som 
användes vid prövningen. Det är sannolikt att bättre anpassade verktyg används vid en 
verklig montering. Detta innebär att operationstiderna kan vara något överskattade i de 
fall där brist på åtkomst för verktyg har gett upphov till långa tider.  
 

7.2 Monteringskoncept 
Med den uppsättning som modellerats, klarar produktionscellen inte variationer i 
höjdled hos de styrskåp som ska monteras. Om detta är ett krav kan istället för ett stelt 
stöd användas antingen någon typ av bom som roboten kan lyfta och sänka, eller en 
mekanism som skjuter ett stöd fram och tillbaka (pneumatisk cylinder). Som alternativ 
till en separat magnet som måste monteras, skulle eventuellt skåpets fixtur kunna 
innehålla ett magnetiskt stöd. Detta vore antagligen enklare och snabbare, eftersom 
dörren endast behöver öppnas mot stödet. Det är dessutom möjligt att det då inte krävs 
något externt stöd vid transportbanan, då infästning av detaljer på dörren sker. 
 
Dörren på skåpet går inte helt att öppna till 180° vinkel verkligheten (på grund av sneda 
gångjärn), det finns dock inget hinder mot att dörren skulle vara i en mindre vinkel 
under monteringen. 
 
Det vore möjligt att undersöka en montering för en 6-axlig enarmad robot, istället för 
den med två 7-axliga armar som användes i projektet. Detta ligger dock utanför syftet 
med arbetet, och valdes därför att inte genomföras då tiden inte räckte till detta. 
 
En anpassning av servopackens kylflänsar gjordes, som en konsekvens av att 
monteringsplåtens nedre hål var tvungna att flyttas upp. Denna konstruktionsändring 
kan vara riskabel eftersom kylflänsarna kan vara dimensionerade för en viss effekt. Om 
ändringen inte är möjlig krävs en annan lösning. Ett alternativ kan vara att fästa 
monteringsplåtens nedre skruvar manuellt. Annars kan snäppfästen för 
monteringsplåten eventuellt lösa problemet. 
 
Skruvdragaren som används för efterdragning har två greppytor för roboten. Den främre 
greppytan är dock eventuellt överflödig. Den har använts i simuleringen för att de två 
verktygen ska ha samma avstånd från greppytan till spetsen, och därmed kunna 
återanvända koordinater i större utsträckning. 
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7.3 Rekommendation för fortsatt arbete 
Processen i simuleringen bör inte användas för att uppskatta monteringens cykeltid. Det 
finns mycket tidsoptimering att göra genom mer effektiva rörelser för roboten, och att 
låta de båda armarna arbeta parallellt i större grad.  
 
Systemet för detaljmatning i simuleringen kan göras effektivare. Till exempel så skulle 
monteringsplåtarna troligtvis vara mer lämpliga att plockas av roboten ur lager, istället 
för att matas på transportband. 
 
Det finns ytterligare montage som roboten troligen skulle klara med den utrustning som 
modellerats. Ett exempel är montering och infästning av bromsskydden. Dessa har en 
plan yta, så ett vakuumgripdon kan troligen användas för hantering. Roboten skulle 
även kunna fästa skruvarna som används för plåten som täcker skåpets baksida. Om 
plåten anpassas med nyckelhålsprofil för samtliga skruvhål, kan roboten förbereda 
genom att sätta i skruvarna. Det enda som sedan behövs göras manuellt är att hänga på 
plåten och efterdra skruvarna. 
 
Ledrörelserna som roboten gör i simuleringen behöver valideras med en verklig robot. 
Det är sannolikt att den gör vissa otillåtna rörelser. Detta har varit svårt att undvika vid 
skapandet av simuleringen, eftersom en riktig modell av styrsystemet inte var 
implementerat i robotmodellen som användes. 
 
Ifall det koncept som skapades i simuleringen inte kan användas på grund av platsbrist 
eller liknande, kan vissa av koncepten för montering som nämndes i kapitel 5.3 vara 
alternativ. Framförallt rundbord kan vara värt att pröva. Eftersom det endast fanns tid att 
pröva ett koncept ingående i detta projekt, användes det som framstod som mest 
tillförlitligt. 
 
Det behövs vakuumgripdon som fungerar för montage av komponenterna. Provlyft av 
komponenter vore lämpligt. Skruvdragare behöver konstrueras med hänsyn till de krav 
på dess dimensioner som simuleringen visar. Fingergripdonet borde inte innebära några 
problem, eftersom det har modellerats efter konventionell utformning. 
 
Omkonstruktionerna som har gjorts på modellerna behöver bedömas om det är rimligt 
och möjligt att utföra på den verkliga produkten. Annars behövs alternativa lösningar 
tas fram. Snäppfästen och upphängning av komponenter kan prövas. 
 
Det kan finnas risk för repning av skåpet då roboten håller emot dörren. I dessa fall 
skulle en magnetmatta kunna hängas på dörren som skydd. Detta skulle eventuellt 
roboten själv kunna göra. 
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8 Reflektion 
Det har varit mycket givande och utmanande att skapa en simulerad montering från 
grunden. Att utgå ifrån att själv mäta upp och modellera produkten, till en animerad 
simulering av montaget, har krävt mycket kreativt tänkande för att lösa de många 
problem som uppstått. Projektet har gett en ökad förståelse för att hitta en passande 
detaljnivå att använda vid simuleringsarbete. Att arbeta i ett stort projekt i DELMIA var 
även något nytt, och som lärts in under projektets gång. I början var det lätt att 
underskatta vikten av en organiserad filstruktur och namngivningskonvention. 
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Bilaga 1: Resultat av DFA för skåpets dörr 
 
Tot. Tid (s) Antal Nödvändiga Komponent Kommentar 

5,5 1 0 Monteringsplåt Hängs på gängade tappar 

30 4 0 Mutter Infästning av monteringsplåt 

9,0 2 0 Skruv Lossa täckplåtsskruv PSU 

2,7 1 0 PSU-täckplåt Demontera 

6 4 0  - Skruv Submontage 

13 4 0  - Bricka  

23 4 0 Skruv Fästs i monteringsplåten 

6,5 1 1 PSU Hängs på skruvar 

14 2 0  Efterdragning PSU (utsida) 

18 2 0  Efterdragning PSU (insida) 

7,7 1 0 PSU-täckplåt Hängs på skruvar 

9,0 2 0  Efterdragning PSU-täckplåt 

Totalt (s)    Monteringseffektivitet (%) 

144 28 1  2,1 

 
 
 



 

 



 

 

Bilaga 2: Resultat av DFA för skåpets framsida 
 

Tot. Tid (s) Antal Nödvändiga Komponent Kommentar 

2,5 1 0   -  Monterplåt Submontage 

15 3 3  - Täckplåt Demontera 

42 6 0   -  Skruv Servopackens nedre skruvar 

13 1 0 Monterplåt  

87 8 0 Skruv Infästning monterplåt 

32 4 0 Skruv Fästs i skåpets inre vägg 

5,5 1 1 NTU Hängs på skruvar 

31 4 0  Efterdragning NTU 

41 3 3 Servopack ”ställs” på de nedre skruvarna 

66 6 0 Skruv Övre infästning av servopack 

45 6 0  Nedre efterdragning 

1,5 1 1   -  Fläkt Submontage 

8 1 0   -  Plåt  

8 1 0   -  Galler  

13 2 0   -  Skruv  

11 1 0 Fläkt  

25 2 0 Mutter Infästning av fläkt 

Totalt (s)    Monteringseffektivitet (%) 

445 51 8  5,4 

 



 

 



 

 

Bilaga 3: Resultat av DFA för skåpets baksida 
 
Tot. Tid (s) Antal Nödvändiga Komponent Kommentar 

2,0 1 0  - Fläktskena Submontage 

21 2 2  - Fläkt  

22 4 0  - Skruv  

25 2 0 Mutter Infästning av fläktskena 

8,5 1 0 Fläktskena  

21 2 0  Efterdragning fläktskena 

8,8 1 1 Bromsskyddsplåt  

30 4 0 Skruv Infästning bromsskyddsplåt 

19 2 0 Skruv Nedre infästning 

63 12 0 Skruv Lossa 

10 6 6 Täckplåt Demontera 

21 6 6 Kontaktdosa Monteras på bakre plåten 

43 24 0  - Skruv Submontage 

88 24 0  - Bricka  

120 24 0 Skruv Infästning av kontaktdosa 

17 2 0 Skruv Fästs i skåpet 

8,9 1 1 Bakre plåt Hängs på skruvar 

98 14 0 Skruv Infästning bakre plåt 

9,0 2 0 Skruv Efterdragning bakre plåt 

Totalt (s)    Monteringseffektivitet (%) 

636 134 16  7,5 

 
 
 


