MÖJLIGHETER MED
KOLLABORATIVA ROBOTAR I
SLUTMONTERINGEN PÅ VOLVO GTO
Urvalsprinciper för en coaktiv implementation

OPPORTUNITIES WITH
COLLABORATIVE ROBOTS IN THE
FINAL ASSEMBLY AT VOLVO GTO
Basic analysis for a coactive implementation

Examensarbete inom huvudområdet Automatiseringsteknik
Kandidatnivå 30 Högskolepoäng
Vårterminen 2017
Erica Andersson och Sophia Fritz
Handledare Volvo GTO: Stefan Ekman och Johan Andersson
Handledare HIS: Patrik Gustavsson
Examinator: Tehseen Aslam

Erica Andersson och Sophia Fritz

1

Sammanfattning
Kollaborativa robotar är ny teknik som erbjuder flexibilitet och precision för manuella arbetsuppgifter
som tidigare har varit svåra att automatisera. Volvo Group Trucks Operations motorfabrik i Skövde är
en pilotfabrik där nya tekniska lösningar testas innan de förs vidare i koncernen. Företaget ser att
kollaborativa robotar kan ge fördelar som förbättringar i ergonomin för operatörerna samt förbättrad
process- och produktkvalitet i slutmonteringen för 13L lastbilsmotorer. Projektets syfte är att
undersöka möjligheter med kollaborativa robotar i slutmonteringen samt ge en djupare förståelse för
robotarnas användningsområde. Projektet har avgränsats till Universal Robots, kitt, förarbete och
slutmontering för 13L lastbilsmotorer. Målen är att ta fram utmärkande egenskaper för en coaktiv
implementation, ta fram urvalsprinciper och samlokalisera möjliga arbetsmoment till en coaktiv
station och om samlokalisering inte är möjligt, ge rekommendation om minimala egenskaper som bör
finnas hos den kollaborativa roboten.
För att nå målen har en systematisk metod framställts för att säkerställa att projektet förhåller sig till
problemet och målen. Kunskap har samlats in genom litteraturstudie och referensram för att ligga som
grund till det praktiska arbetet. Alla arbetsmoment i område 1–4 på produktionslinjen har identifierats
och analyserats för att urskilja coaktiva egenskaper som sedan har varit grunden till att ta fram
urvalsprinciper. Flera av de egenskaper som har tagits fram från produktionslinjen stämmer överens
med vad en Universal Robot kan utföra. Att dessa egenskaper stämmer överens visar att en
kollaborativ robot är möjlig att implementera i slutmonteringen. Urvalsprinciperna har sedan använts
för att samlokalisera två coaktiva stationer i produktionslinjen.
Urvalsprinciperna kommer att kunna användas som beslutsunderlag för företaget vid en
implementation av kollaborativa robotar. I takt med att tekniken kring kollaborativa robotar utvecklas
behöver också egenskaperna och urvalsprinciperna uppdateras.
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Abstract
Collaborative robots are a new technology that offers flexibility and precision for manual tasks that
previously have been difficult to automate. Volvo Group Trucks Operations engine plant in Skövde is a
pilot plant where new technical solutions are tested before it is implemented in the rest of the
company. The company sees that collaborative robots can provide benefits for the operator’s
ergonomics and improved process and product quality in the final assembly of 13L truck engines. The
purpose of the project is to investigate the possibilities of collaborative robots in the final assembly as
well as to give a deeper understanding of the robot's field of application. The project has been defined
to Universal Robots, preparation, preassembly and final assembly for 13L truck engines. The objectives
are to develop distinctive features for a coactive implementation, to develop a basic analysis and to
co-locate possible tasks into a coactive station and if co-location is not possible provide
recommendations on minimal features that should be included in the collaborative robot.
To achieve the goals, a systematic method has been prepared to ensure that the project addresses to
the problem and the objectives. Knowledge has been gathered through literature studies and
reference frameworks to form the basis for the practical work. All operations in areas 1-4 on the
production line have been identified and analyzed to find coactive features, which has been the basis
for developing a basic analysis. Several of the features that have been identified from the production
line are consistent with what a Universal Robot can perform. That these features match, shows that a
collaborative robot is possible to implement in the final assembly. The basic analysis has then been
used to co-locate two coactive stations in the production line.
The basic analysis could be used as a basis for the company in the implementation of collaborative
robots. As technology of collaborative robots develops, the features and basic analysis needs to be
updated.
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Begreppslista
Begreppslistan är framtagen för att förklara och tydliggöra begrepp och förkortningar som används i
rapporten.
AGV – Automated Guided Vehicles. En transport som går automatiskt med hjälp av exempelvis GPS
eller magnetslingor i golvet.
AviX – Datasystem som innehåller insamlade data om bland annat arbetsmoment och cykeltider.
Coaktiv implementation – En intern benämning av företaget för kollaborativa robotar. Robotarna
kommer att arbeta självständigt och inte ha direkt interaktion med människor.
GTO – Group Trucks Operations.
HDE – Heavy Duty Engine.
HRI – Human Robot Interaction. Ett arbetssätt där människa och robot interagerar med varandra.
Kollaboration – Samarbete
Kollaborativ robot – En industrirobot med inbyggt säkerhetssystem som ska minska säkerhetsriskerna
eftersom de är tillverkade för att arbeta i samma miljö som människor.
LoA – Levels of automation. Nivåer av automation.
Pick by light – När operatörerna plockar ihop material som ska monteras lyser det lampor och ibland
antal vid platserna där komponenterna ska plockas. Lamporna kvitteras av operatören när
komponenterna plockats.
UR – Universal Robots
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Introduktion
Det här kapitlet beskriver företaget och det problem som kommer att behandlas i detta projekt.
Avgränsningar presenteras för att beskriva i vilket område projektet utförs i samt vilket syfte och mål
som arbetet riktar sig mot. Kapitlet tar upp hur projektet kommer att påverka den hållbara
utvecklingen samt vilken metod som används för att nå målen. Till sist beskrivs rapportens disposition
och upplägg.

1.1 Företagspresentation
Volvo Group Trucks Operations (GTO) är ett globalt företag som tillverkar lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer med produktion i flera länder. En av fabrikerna
är placerad i Skövde och den startade sin tillverkning 1868 och då tillverkades bland annat stenslipar,
järnspisar och turbiner. Första motorn i Skövde tillverkades 1907 och 20 år senare kom första
Volvomotorn. 1934 blev fabriken en del av AB Volvo och efter det har det utvecklingen ständigt gått
framåt. Idag har Volvo GTO gjutning, bearbetning och montering av lastbilsmotorer i Skövde. Totalt är
det 2700 medarbetare i Skövdes fabriker. Monteringen består av tre flöden där det tillverkas 13 liters
respektive 16 liters lastbilsmotorer. Flödena består av en inre montering och en yttre montering. Den
yttre monteringen består endast av manuella stationer. Totalt levererade Skövdefabriken ca 90 000
motorer 2016 (Volvo GTO, 2017a).

1.2 Bakgrundsbeskrivning
I över 20 fallstudier, som studerat 2000 arbetsmoment inom slutmontering i svensk industri, har visat
att över 90% av arbetsmomenten utförs av människor (Berglund-Fast, Ekered & Åkerman, 2016). I
dagens tillverkande bilindustri finns en hög automatiserad teknik i många av processerna där det krävs
tunga lyft och precision, exempelvis montering av karossen på en bil (Jaschewski, Kuhrke, Schröter &
Verl, 2016). Jashewski et. al (2016) beskriver att i jämförelse med karossmonteringen, är den
övergripande monteringen samt monteringen av motorer mindre automatiserad. Det beror i huvudsak
på den höga komplexiteten i arbetsmomenten och i den begränsade flexibiliteten som kommer med
automatisering.
Den nya tekniken idag erbjuder automation tillsammans med flexibilitet och precision. Kollaborativa
robotar ger nya möjligheter att automatisera i områden med hög grad manuell montering.
Kollaborativa robotar kan arbeta i en säker miljö tillsammans med människor och även utföra ett
samarbete sinsemellan när en riskbedömning gjorts och beaktats.
Volvofabriken i Skövde är en pilotfabrik där nya tekniska lösningar och metoder testas innan det
implementeras i fler fabriker inom koncernen. Kollaborativa robotar är ny teknik på marknaden och
Volvo GTO vill ha hjälp med att undersöka möjligheterna till att använda kollaborativa robotar i sin
verksamhet. Företaget har köpt in en robot från Universal Robots (UR) för att utforska möjligheterna
med kollaborativa robotar i de arbetsmoment som finns i monteringen. Alla arbetsmoment som finns
i monteringen är dokumenterade i datasystemet AviX.
Företaget har implementerat en intern benämning coaktiv. Benämningen innebär att roboten ska
arbeta självständigt men att människor kommer att befinna sig i samma miljö. En coaktiv
implementation innebär färre säkerhetsrisker i jämförelse med en kollaborativ implementation.
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Företaget ser en coaktiv implementation som starten kring användningen av kollaborativa robotar, på
sikt kan ett direkt samarbete vara möjligt.

1.3 Problembeskrivning
I kitt, förmonteringen och slutmonteringen finns påfrestande arbetsmoment, men för att underlätta
för operatörerna har företaget valt att sprida ut dessa moment på flera stationer. Företaget ser
möjligheter med att förbättra ergonomin för montörerna om en kollaborativ robot är möjlig att
implementeras vid de påfrestande arbetsmomenten. De ser även potentiella förbättringar kring
process- och produktkvaliteten genom att säkerhetsställa att monteringen görs på rätt sätt med en
kollaborativ robot. I dagsläget finns det exempelvis inget system som säkerställer att alla skruvar dras,
det finns ett system där operatören ser hur många skruvar som ska fixeras samt hur många skruvar
som har fixerats. Dock kan operatören råka dra samma skruv två gånger vilket leder till att alla skruvar
inte dras, detta fångas inte upp av systemet och en robot skulle kunna säkerställa detta. Om
processkvaliteten brister kommer även produktkvaliteten påverkas negativt. Företaget har inga större
problem med process- och produktkvaliteten i nuläget men strävar alltid efter att förbättra
produktionen. Företaget vill veta om kollaborativa robotar kan bidra till förbättringar. Ett första steg
är att undersöka om det finns möjlighet att kollaborativa robotar kan utföra några av de arbetsmoment
som finns i produktionen i nuläget.

1.4 Syfte och mål
Syftet med projektet är att undersöka möjligheten med att använda kollaborativa robotar i kitt,
förmontering och slutmonteringen på produktionslinje 13 som vidare kan bidra till bättre ergonomi
för montörerna samt förbättrad process- och produktkvalitet. Projektet ska även ge en djupare
förståelse kring robotens användningsområde och kunna ge ett beslutsunderlag om en kollaborativ
robot är möjlig att implementeras.
Huvudmålet med detta examensarbete är att ta fram ett underlag som företaget kan använda sig av
för att analysera befintliga och framtida monteringsstationer i slutmonteringen. Underlaget ska tas
fram med hänsyn till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna samt att kunna bidra till bättre
produktkvalitet. Med hjälp av underlaget kan företaget göra en analys som kan svara på om stationens
innehållande arbetsmoment lämpar sig för en coaktiv implementation, det vill säga att en kollaborativ
robot från UR kan utföra arbetsmoment på samma arbetsyta som människor utan krav på interaktion.
För att nå huvudmålet har fyra delmål tagits fram:
A. Beskriv utmärkande egenskaper för arbetsmoment som passar till en coaktiv implementation
utifrån AviX och observationer.
B. Ta fram urvalsprinciper för arbetsmoment inom förmontering, kitt och slutmontering, för en
coaktiv implementation där robotar kan arbeta i en miljö gemensamt med människor.
C. Använda de framtagna urvalsprinciperna för en coaktiv implementation. Utvärdera och
analysera om det finns möjlighet att samlokalisera arbetsmoment motsvarande en takttid
enligt nuvarande manuella cykeltider.
D. Om det inte går att samlokalisera arbetsmoment till motsvarande en takttid, ange
rekommendation om vilka minimala egenskaper roboten behöver ha för att uppnå en takttid.
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1.5 Avgränsningar
Företaget har köpt in en robot från UR, vilket därför kommer vara fokus när utmärkande egenskaper
för coaktiv implementation och urvalsprinciper tas fram för de arbetsmoment som passar att
automatisera med kollaborativa robotar. UR robotarna kan ses i figur 1.
Den akademiska delen av rapporten kommer innehålla studier med avseende på kollaborativa robotar
inte coaktiva lösningar eftersom coaktiv är en intern benämning och inte finns beskrivet i några studier.
Det kommer inte att utvecklas några nya metoder i detta arbete, resultatet kommer att utgå ifrån
nuvarande teknologi och befintliga metoder. Arbetet kommer inte att behandla några ekonomiska
aspekter. Avgränsningarna avser:
•
•
•
•
•

Slutmontering av 13 Liter lastbilsmotorer, förarbeten och kitt.
Kollaborativ robot från UR (Universal Robots) tillsammans med ett gripdon samt med möjlig
tillgång till visionsystem.
Arbetsmoment från AviX.
Studier avser nuvarande teknologi.
Med hänsyn till Volvo GTO:s sekretessbestämmelser kommer inga cykeltider och takttider att
anges.

Figur 1. Kollaborativa robotar från Universal Robots (UR, 2017)

1.6 Hållbar utveckling
Människan har under alla år påverkat ekosystemet och den hållbara utvecklingen på olika sätt
(Gröndahl och Svanström 2011). Under de senaste decennierna har förståelsen och kunskapen ökat
kring hållbar utveckling. 1987 presenterade FN-kommissionen World Conference on Economic
Development rapporten Vår gemensamma framtid. Rapporten leddes av Gro Harlem Bruntland, som
också har bidragit till namnet Bruntlandrapporten. Rapporten beskriver sambandet mellan ekonomiskt
tillväxt och miljöförstöring och definierade begreppet Hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina behov” (Persson och Persson, 2015). Inget land har i nuläget nått en långsiktig
hållbar utveckling, utan begreppet är ett ideal att sträva efter (Gröndahl och Svanström 2011).
Hållbar utveckling burkar delas upp i tre områden: miljö, samhälle och ekonomi. Miljöområdet handlar
om att försöka spara på naturresurser, ekosystemets funktioner samt den biologiska mångfalden
medans samhällsområdet behandlar sådant som bland annat styrs av kulturen och politiken. Det tredje
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området berör frågor som behandlar ekonomin, där målet är att nå en ekonomisk utveckling som inte
påverkar de andra två områdena negativt (Gröndahl och Svanström 2011).
Det här projektet kommer inte direkt att påverka den hållbara utvecklingen eftersom det är ett
teoretiskt arbete som är en grund för en eventuell implementation. Väljer företaget att arbeta vidare
med en implementation av kollaborativa robotar kommer den hållbara utvecklingen att påverkas både
positivt och negativt på flera sätt. Om robotarna kommer att implementeras kommer
energiförsörjningen att öka vilket tar på vår planets resurser. Kvaliteten kommer troligtvis att
förbättras vilket leder till färre ombearbetningar och mindre materialåtgång vilket är positivt. För
människan kommer det bli en positiv inverkan genom bättre ergonomi men det blir också negativt
med risken att förlora sitt arbete. Genom att automatisera hela eller delar av en produktion kan det
leda till att kunskapskraven hos operatörerna ökar, då operatörerna kan behöva programmera
robotar. Detta kan leda till att företaget får det svårare att hitta operatörer med kunskap då det kan
krävas en högre utbildning jämfört med dagsläget. För operatörerna kommer det bli ett mer
omväxlande arbete om de får lära sig att programmera och slippa repetitivt arbete. Operatörerna
kommer kunna utnyttja sin intelligens och utvecklas i sitt arbete vilket ger ett positivt välbefinnande.
Ur en ekonomisk synvinkel kommer det att påverka företaget negativt då operatörerna kommer bli
dyrare när de har en högre utbildning men samtidigt kommer det kanske inte krävas lika många
operatörer som tidigare med en automatiserad produktion. Företaget kommer påverkas med större
lönsamhet på sikt när robotarna har återbetalat sig och sjukskrivningarna gått ner på grund av bättre
ergonomi.

1.7 Metod
En metod är ett verktyg som kan hjälpa till att lösa problem och komma fram till ny kunskap. För att
en metod ska kunna användas i ett samhällsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete måste
vissa krav vara uppfyllda. Några exempel på dessa krav är att resultatet måste presenteras på ett sätt
att andra kan kontrollera och granska hållbarheten och att det måste finnas en överenstämmelse med
den verklighet som undersöks. Inom samhällsvetenskapen kan ett tillvägagångssätt delas upp i två
olika metodiska angreppsätt, det finns kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Båda
angreppsätten är inriktade på att öka förståelsen för hur bland annat människor och grupper agerar
och påverkar varandra samt för att öka förståelsen för det samhälle vi lever i (Holme, Solvang och
Nilsson, 1997). En skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder har att göra med
mätprecisionen samt resultatet. När en kvalitativ metod används blir resultatet en grov uppskattning
medans en kvantitativ metod används blir resultatet mer detaljerat. En annan skillnad som kan
uppfattas mellan de två datainsamlingsmetoderna är att kvalitativa metoder innehåller data som
kommer från personliga intryck medans kvantitativa datainsamlingsmetoder innehåller data som är
objektivt och inte påverkas av personliga intryck (Starrin och Svensson 1994).
Enligt Oates (2006) är efterforskning något som görs varje dag för att lösa de problem som
uppkommer. Meningen med att göra efterforskning är att hitta ny kunskap inom områden där kunskap
saknas för att kunna lösa problem. Att göra en bra efterforskning innebär att inte dra förhastande
slutsatser utan att hitta bra och trovärdiga källor, det är även viktigt att analysera och tolka den data
som tas fram. Att dra väl grundande slutsatser baserat på fakta samt att presentera det på ett
förståeligt sätt är viktigt i till exempel ett examensarbete (Oates 2006).
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För att kunna veta vilken metod som ska användas måste problemet vara identifierat. Det är viktigt att
använda sig av den metoden som passar bäst till den problembeskrivning som behandlas. Sen är det
även viktigt att inte för tidigt binda problembeskrivningen till en specifik metod då det kan leda till att
vissa frågeställningar förbises (Holme, et al, 1997).
Observationer kan användas för explorativa undersökningar vilket blir grunden för vidare studier med
andra metoder för att samla information (Davidson och Patel, 2003). Observationer kan utföras på
olika sätt. I förväg kan det bestämmas vilka processer som ska observeras och sedan strukturera upp
observationerna. De kan även ha ett utforskande syfte för att erhålla den mesta kunskapen vilket inte
kräver en uppstrukturerade observationer. I strukturerade observationer är problemet preciserat
vilket ger vetskap om vad som ska studeras. Kategorier kan formas som täcker in det som ska studeras.
Ett observationsschema kan utformas genom en lista över beteenden och processer som är relevanta.
Observationer är en form av kvantitativa datainsamlingsmetoder.
Intervjuer används för att få vetskap om hur en annan människa tänker och känner inför ett specifikt
område, en händelse eller ett fenomen. Det är ett sätt att få reda på känslor, åsikter och erfarenheter
om det utvalda området. Intervjuer är det vanligaste sättet att få en persons personliga upplevelser
samt åsikter och kan delas in i tre olika slag, strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. En
strukturerad intervju har bestämda frågor och kan även ha bestämda svarsalternativ. Den är ofta kort
och ger bara ytlig information (Alvehus, 2013). Strukturerade intervjuer kan ses som en kvalitativ
datainsamlingsmetod (Holme et al., 1997). Semistrukturerad intervju är den vanligaste typen av
intervju (Alvehus, 2013). Den består av ett bredare område och några öppna frågor. Ostrukturerade
intervjuer innebär att ett öppet samtal inleds som i stort sett bara styrs av ett övergripande ämne och
den som håller intervjun håller sig mer i bakgrunden och ger lite uppmuntrande inlägg (Alvehus, 2013).
Enligt Davidsson och Patel (2003) är intervjuer med låg grad av strukturering och standardisering
kvalitativ datainsamling. Frågorna lämnas fritt och lämnar öppet för att ge utrymme till ett mer
omfattande svar.

1.7.1 Val av metod
Projektet kommer att innehålla både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder för att nå de
uppsatta målen och figur 2 beskriver hur projektet är uppbyggt. Projektet börjar med en
problembeskrivning där företaget ser en möjlighet med att kunna förbättra ergonomin för sina
operatörer och kunna säkerställa kvalitén med hjälp av kollaborativa robotar. Problembeskrivningen
kopplas till två delar, en akademisk och en praktiskt del. Den akademiska delen innebär att avgränsa
samt ta fram ett tillvägagångsätt för projektet. Problembeskrivningen kommer att vara grunden när
efterforskning, faktainsamling och litteraturstudien utförs. Litteraturstudien kommer att visa hur
andra författare och forskare har angripit liknade problem inom samma område och även visa vilket
resultat som uppnåtts. Med hjälp av litteraturstudien kommer flera tillvägagångssätt beaktas och
stödja den metod som ska användas för att nå de uppsatta målen inom detta projekt.
Den praktiska delen består av en nulägesanalys och datainsamling. Nulägesanalysen görs för att få en
bild av hur området och operationerna är uppbyggda idag. Den praktiska innehåller en kvalitativ
datainsamling som består utav strukturerade observationer där arbetsmoment identifieras. Även AviX
kommer att användas för att identifiera de olika momenten vilket är en kvantitativ
datainsamlingsmetod. I det här projektet kommer ostrukturerade intervjuer göras med operatörerna
ute på linje 13 för att få en bild av operatörernas syn på ergonomin.
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Den akademiska och den praktiska delen kopplas ständigt till problembeskrivningen och målen för att
projektet ska fortlöpa och inte hamna utanför projektramen.

Figur 2. Visualisering av projektets tillvägagångsätt för att nå målen.

Figur 3 beskriver också hur målen är sammankopplade till varandra för att nå resultatet. För att
identifiera utmärkande egenskaper i mål A utförs en analys av de olika arbetsmomenten vilket kommer
vara grunden till mål B, där urvalsprinciper tas fram. Dessa två mål är sammankopplade och kommer
delvis utföras parallellt. Resultatet av mål B är ett tillvägagångsätt som företaget kan använda sig av
för att ta fram arbetsmoment som är lämpliga för en coaktiv implementation. För att kunna
samlokalisera arbetsmoment för en coaktiv implementation, motsvarande en takttid, i mål C kommer
både egenskaperna från mål A och urvalsprinciperna från mål B användas. Visar det sig att mål C inte
går att uppfylla kommer rekommendationer om vilka minimala egenskaper roboten kräver för att
uppnå en takttid, som avser mål D.
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Figur 3 Visualiserar hur målen är sammankopplade.
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1.8 Rapportens disposition
I figur 4 tydliggörs rapportens disposition. Rapporten börjar med en inledande del som innehåller en
introduktion av Volvo GTO samt en problembeskrivning tillsammans med arbetets syfte och mål. En
metod har använts för att nå målen inom projektet, även den beskrivs i den inledande delen. Vidare
presenteras relevant teori i referensramen som ligger till grund för arbetet. Litteraturstudien redogör
för tidigare arbeten kring kollaborativa robotar samt kompletteras med en analys av dessa arbeten. En
beskrivning av produktionslinje HDE 13:s nuläge beskrivs i nästkommande kapitel. Dessa kapitel ligger
som grund till det praktiska arbetet. I kapitlet genomförande presenteras det praktiska arbetets
tillvägagångssätt som använts för att uppnå syftet och målet med arbetet. Nästa kapitel innehåller
resultatet där författarna även utför en analys av det som framkommit. Därefter diskuteras arbetet
och resultatet innan en slutsats redovisas.

Figur 4. Layout över rapportens disposition.
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2 Referensram
I det här kapitlet förklaras relevant teori om automation och kollaborativa robotar för att öka
förståelsen för läsaren. Teorin ökar pålitligheten för metoden samt det utvunna resultatet av projektet.

2.1 Automation
Automation kan definieras som teknologin som kan utföra en process eller ett tillvägagångssätt utan
mänsklig assistans. Automation kan användas på flera ställen men ett vanligt användningsområde är
inom tillverkningsindustrin. Ett automatiserat system består av tre grunddelar. Den första är förmågan
att utföra processen och driva systemet, den andra delen är ett program för instruktioner för att kunna
styra processen och den sista delen är ett kontrollsystem för att aktivera instruktionerna (Groover,
2014).

2.1.1 Tillverkning och automation
Ordet manufacturing kommer från latinska namnen manus (hand) och factus (make) som tillsammans
betyder handgjord. Ordet manufacturing började först användas i det engelska språket 1567 och
tillverkningen gjordes då för hand. Hantverken utfördes i mindre butiker och var relativt enkla. Med
tiden utvecklades industrier med större arbetskraft och produkterna blev alltmer komplexa.
Produktionssystemen som är beroende av olika funktioner utvecklades och fortsätter ständigt att
utvecklas. Idag är dessa produktionssystem oumbärligt i tillverkning och inkluderar även
automatiserade system (Groover, 2014). Groover (2014) beskriver nio olika skäl till varför företag
automatiserar:
1. Öka produktiviteten. Genom att automatisera en operation ökar oftast
produktionshastigheten och därmed genomströmningen/h.
2. Minska arbetskostnaderna. Arbetskostnaderna har ökat stadigt och därmed blir det
ekonomiskt försvarbart att ersätta manuella operationer med maskiner. Automation som
ersätter människor ger en lägre produktkostnad.
3. Att minska effekten av brist på arbetskraft. I vissa länder är det brist på arbetskraft och då
har automation utvecklats till att vara ett bra hjälpmedel.
4. Eliminera eller minska repetitiva och uttröttande arbetsuppgifter. Att automatisera
tröttsamma och repetitiva ökar det allmänna arbetsförhållandet.
5. Öka säkerheten för arbetaren. Säkerheten och arbetarens välbefinnande har blivit ett
nationellt mål med förordningen av Occupational Safety and Health Act (OSHA). Detta har
bidragit till en ökad automation där arbetaren kan ha en mer övervakande roll istället för att
aktivt delta i processen.
6. Öka produktkvaliteten. Automatiserade processer utför arbete mer enhetligt och likformigt
än en manuell process i enlighet med kvalitetskraven.
7. Minska tillverkningens ledtid. Automation minskar tiden från att en kund beställer tills att
kunden får leveransen, vilket kan ses som en konkurrensfördel.
8. Fullfölja processer som inte kan utföras manuellt. Vissa operationer kan inte utföras manuellt
utan måste ha hjälp av en maskin. Exempel är rapid prototyping som baseras på ComputerAided Design (CAD).
9. Undvika höga kostnader av att inte automatisera. Det finns en betydande konkurrensfördel
med att automatisera men det kan visa sig på oväntade sätt som förbättrad kvalitet, högre
försäljning, bättre arbetsförhållande och en bättre bild av företaget. Företag som inte
automatiserar kommer troligen få svårare att konkurrera om kunder, medarbetare och
allmänheten.
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2.1.2 Kognitiv- och fysisk automation
Det finns två sorters automation, fysisk- och kognitiv automation (Frohm, 2008). Det är viktigt att
undersöka på både den fysiska och den kognitiva automationen för att kunna nå en flexibel och hållbart
system (Berglund-Fasth och Stahre, 2013). Med kognitiv automation menas automation som används
för att utföra kontroll- och informationsuppgifter (Frohm, 2008). Det kan vara tekniska lösningar som
hjälper operatörer att veta hur och vad som ska monteras, som till exempel tv-skärmar med
instruktioner, checklistor och handböcker (Beillon och Wramsby 2012). Syftet med den kognitiva
automationen är ofta att försöka påskynda informationsflödet samt beslut (Frohm, 2008). Fysisk
automation är däremot automation som hjälper operatören med att montera komponenter (BerglundFasth och Stahre, 2013). Det kan också vara automation som utför bearbetningsmoment som
exempelvis borrning och slipning (Frohm, 2008).

2.2 Vision system
I över 30 år har det arbetats med att ge maskiner ett av människans viktigaste sinnen, synen (Davies,
2012). Ett visionsystem innebär bildbehandling av bildinformation från ett vanligtvis tvådimensionellt
givarelement (Bolmsjö, 2006). Även visionsystem i 3D förekommer (Groover, 2014). Visionsystem kan
bland annat användas till övervakning, automatisk inspektion, robotmontering, fordonsvägledning,
biometrisk mätning och analys av fjärravkända bilder. En fördel är att systemet är outtröttligt vilket
bidrar till upprätthållandet av god kvalitet. I ett monteringssystem där robotar används kan ett
visionsystem vara användbart då komponenterna måste kunna lokaliseras och orienteras för att vidare
monteras (Davies, 2012). Systemet ger en ökad flexibilitet samt höjer säkerheten när roboten utför
uppgifter. Visionsystem kan innehålla information som med fördel kan omprogrammeras till olika
situationer. (Bolmsjö, 2006)

2.3 Industriella robotar
Under decennieskiftet 70- och 80-talet började robotar att användas för montering (Bolmsjö, 2006).
Det krävde högre repeternoggrannhet, acceleration och rörelsehastighet med kravet på korta
cykeltider. För att använda robotar till montering krävdes även flexibel kringutrustning för exempelvis
matning, separering och fixering av komponenter. Bolmsjö (2006) definierar industriroboten som de
grundläggande egenskaper som den besitter, nämligen: mångsidighet, flexibilitet och
programmerbarhet. Författaren beskriver även definitionen som ISO utarbetat:
”Industrirobot eller robot är en automatisk styrd, omprogrammerbar universell
manipulator, som är programmerbar i minst tre axlar och som kan vara antingen
fast monterad eller mobil för användning i industriell automatisering”
(Bolmsjö. 2006, s. 39)
Groover (2014) beskriver industrirobotar som en programmerbar maskin som besitter
människoliknande egenskaper. Den består oftast av en mekanisk arm som används för att utföra
varierande uppgifter. Den kan även svara på sensoriska indata, kommunicera med andra maskiner och
ta beslut. Roboten använder sig av ett verktyg för att utföra uppgifter och verktygen kan variera. Det
finns mekaniska och vakuum gripdon, magnetiska don, vidhäftande don och enkla mekaniska don.
Industrirobotar används till många olika områden i industrin. Tillämpningarna kan oftast delas in i tre
kategorier: materialhantering, bearbetningsoperationer samt montering och inspektion. Vid
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materialhantering är grunden plocka och placera för att förflytta material och en mer avancerad
materialförflyttning kan vara palletering. Materialhantering kan även innefatta att ladda och lasta ur
maskiner. Bearbetningsoperationer innefattar bland annat punktsvetsning, bågsvetsning, borrning,
laserskärning och spraybeläggning (Groover, 2014).

2.3.1 Fördelar med robotar
Bolmsjö (2006) beskriver robotar och robotteknik som en viktig del i moderna produktionssystem, de
erbjuder ökad automation och ökad flexibilitet. Både människan och roboten har båda sina fördelar
och dessa beskrivs i figur 5. I en kollaboration gäller det att länka samman dessa på bästa sätt (Mailahn
et al., 2016).

Fördelar med människan:
Hög tillgänglighet
Hantering av komplexa produkter
Tillförlitlig utförande av komplexa
sammanfogningsprocesser
✓ Enkel komponentförsörjning
✓ Flexibel i uppgifter
Fördelar med roboten:
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Integrerade processtyrning
Hantering av tunga, vasskantade komponenter
Exakt upprepning av definierad rutt
Tillförlitligt utförande av repetitiva aktiviteter

Figur 5. Fördelar med människa och robot. Inspirerad av Mailahn et al., (2016).

Groover (2014) beskriver också olika fördelar med robotar:
•
•
•
•

Robotar kan användas för att ersätta människan i farliga och påfrestande arbetsuppgifter.
Roboten utför sina arbetsuppgifter repetitivt med konstant cykeltid vilket människan inte kan
göra.
Roboten kan omprogrammeras och förses med olika verktyg för att utföra olika typer av
arbetsuppgifter.
Robotar styrs av datasystem vilket gör att de kan kopplas ihop med andra datasystem som
leder till datorstödd tillverkning.

2.3.2 Kollaborativa robotar
Kollaborativ robot innebär att roboten kan arbeta tillsammans och i samma miljö som människor
(Backman, Grahn, Johansen och Langbeck 2016). Robotar och speciellt kollaborativa robotar har haft
en enorm utveckling de senaste 10 åren (Berglund-Fast, Ekered och Åkerman, 2016). En kollaborativ
robot har flera fördelar såsom bättre ergonomi och produktivitet (Berglund-Fast, Ekered och Åkerman,
2016). Även en automatiserad kvalitetskontroll är möjlig då roboten kan använda sig av sensorer för
detektering av kvalitetsbrister (Makris, Michalos, Misios, Spiliotopoulos och Tsarouchi, 2014).
Det finns flera sätt att använda sig av en kollaborativ robot i en monteringsmiljö. Ett alternativ är att
roboten och människa har olika monteringsuppgifter men jobbar inom samma arbetsområde och att
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det då inte behöver vara säkerhetsstaket runt roboten. Ett annat alternativ för en kollaborativ
implementation, är att samarbetet sker på en kognitiv nivå där roboten förser människan med rätt
monteringsdetaljer, för att minska tiden människan lägger på att hämta och hitta rätt detaljer. Ett
tredje alternativ för implementation av kollaborativ robot, är att roboten och människan har ett och
samma monteringsuppdrag där de har en direkt fysisk interaktion. På det sättet kan människans
kompetens gällande uppfattningsförmåga och fingerfärdighet kombineras med robotens styrka,
noggrannhet och repeterbarhet för att utföra arbetsmomentet på ett effektivt sätt (Makris, Michalos,
Misios, Spiliotopoulos och Tsarouchi, 2014).
Det finns flera hinder som stoppar kollaborativa robotar från att breda ut sig i produktionsmiljöer. Ett
hinder är människans säkerhet och kommer ständig vara en aktuell fråga, även om de tekniska
lösningarna som finns i nuläget ska klara de krav som finns för säkerheten. Det finns en ny ISO-standard
(ISO/TS 15066:2016) för att säkerställa och utvärdera säkerheten i en miljö där människa robot jobbar
i samma miljö alternativt tillsammans (Berglund-Fast, Ekered och Åkerman, 2016).

Temporär
separation

Ingen
temporär
separation

På marknaden finns det flera olika sorters kollaborativa robotar. Företag som levererar kollaborativa
robotar är exempelvis Universal Robots, ABB och KUKA. ABB Har utvecklat en tvåarmad robot med
flexibla händer för att klara montering av små komponenter som tidigare inte gått att automatisera
(ABB, 2017). Även enarmade kollaborativa robotar finns, exempelvis har UR tre olika storlekar (UR,
2017).

Lokal separation

Ingen lokal separation

Figur 6. Olika typer av samarbeten för människa och robot. Inspirerad av Mailahn et al., (2016).

Mailahn et al. (2016) beskriver olika typer av samarbete mellan människa och robot som kan ses i figur
6. Den tidsmässiga och lokala separationen (sluten) mellan människor och robotarna representerar det
aktuella tillståndet för nuvarande teknik, som motsvarar en strikt separation mellan robot och
människa. När människor och robotar arbetar samtidigt men är fysiskt separerade finns det ett
självförsörjande arbetsläge då arbetet kan anpassas till varandra. Den synkroniserade arbetsformen
kan människor och robotar utföra sina uppgifter efter varandra i samma arbetsyta. Den samverkande
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arbetsformen används när människa och robot arbetar samtidigt i samma arbetsyta. En speciell form
av samtidigt arbetsutförande kallas kollaboration.

2.4 UR-roboten
UR har ökat möjligheterna för företag som tidigare har haft svårt att ekonomiskt motivera en
automatisering. UR kan även stödja företag som har haft svårt att integrera sina produkter med
automation. De har hittills tagit fram tre stycken lätta och flexibla robotarmar som kan jobba och
samarbeta med människan. UR-roboten har många olika typer av användningsområden och eftersom
de är lätta robotar och enkla att programmera kan de flyttas mellan processer. UR har tre olika
kollaborativa robotar som är enarmade och varierar i storlek, i figur 7 visas UR3. Med rätt verktyg kan
robotarmen montera komponenter i plast, trä, metall och andra material. På UR:s hemsida finns flera
fallstudier som visar vilka arbetsmoment robotarna kan utföra. UR föreslår att i första hand ska inte
sensorer och vision system användas för att identifiera komponenter och plocka upp dem.
Anledningen är att systemen blir komplexa och det blir svårt att få dem att samarbeta med varandra

Figur 7. UR3 (UR, 2017)

(UR, 2017).

2.4.1 Säkerhet
I roboten finns ett inbyggt säkerhetssystem som känner av om roboten stöter emot något. När den
kollidera med en människa eller något annat stannar roboten för att undvika att skador uppkommer.
Ett annat sätt att säkerställa säkerheten vid användningen av UR-robotar är att dessa går att
programmeras att de arbetar i reducerad hastighet när en människa kommer in i arbetsområdet för
att sedan gå på full hastighet när människan lämnar området (UR, 2017).

2.4.2 Kapacitet
I tabell 1 presenteras UR-robotarnas kapacitet. Nyttolasten är den last roboten klara av att lyfta,
komponent och verktyg till roboten är inkluderat i den vikten. IP- klassning handlar om att kunna
skydda elektrisk eller elektronisk utrustning, för att minimera risken för elchock, brand och explosion.
En IP–klassning består av två siffror där första siffran är enligt RISE (2017) ”grad av skydd mot beröring
och inträngande föremål” och andra siffran är ”grad av skydd mot inträngande vatten”. Alla tre
robotarna har IP–klassningen IP–54 och UR3 har IP–64. Kapslingen utsätts för ett dammprov under
några timmar och första siffran 5 menas att kapslingen är dammskyddad och 6 betyder att den är
dammtät. Andra siffran 4 menas med att kapslingen är spoltät där den har utsatts för strilande vatten
under ett antal minuter (RISE, 2017).
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Tabell 1. UR-robotarnas kapacitet (UR, 2017)

UR3
Nyttolast
3kg
Räckvidd
500mm
Ledintervall
+/- 360° Oändlig rotation på
slutleden
Hastighet
Wrist joint 360°/sek,
resterande leder 180°/sek
Frihetsomfång 6 roterande leder
IPklassificering

IP64

UR5
5kg
850mm
+/- 360°

UR10
10kg
1300mm
+/- 360°

Alla leder
180°/sek
6 roterande
leder
IP54

Bas och axelleder 120°/sek,
armbåge, vrist2, vrist 3: 180°/sek
6 roterande leder
IP54

2.5 AviX
AviX är ett produktionstekniskt videobaserat system som används till att bland annat analysera
arbetsmoment och sätta standardtider. AviX filosofi är att nå den optimalaste produktionen
tillsammans med det bästa arbetssättet, som är med den kortaste möjliga tiden, med bästa kvaliteten
och minsta stresspåverkan för operatören (AviX, 2017). AviX består av sex olika moduler som avser att
förbättra företagets produktion och konstruktion. De olika modulerna är AviX Method, AviX SMED,
AviX Resource Balance, AviX DFX, AviX FMEA och Avix Ergo (AviX, 2015).
AviX Method använder sig av standardtider för att tidsbestämma en arbetsstation. Förutbestämda
tidssystem används för att förutsäga standardtider för arbetsmoment. Systemen är uppbyggda av
standardtider för grundläggande rörelser såsom räckvidd, förflyttning, vridning, greppa, positionera,
släppa och lossa. Tillvägagångssättet tar inte bara hänsyn till den huvsakliga rörelsen utan också
komplexiteten och samspelet med andra rörelser. Det är en avancerad teknik som ofta kräver en
certifiering hos företag innan de kan använda det för att sätta standardtider. (Freivalds och Niebel,
2014). AviX Method visar också vilka handlingar som är värdeadderande- och icke värdeadderande
samt hur optimering kan göras av dessa handlingar. Tillvägagångsättet för att sätta standardtider
innefattar ett färgsystem för att klassificera tiden. AviX-systemet bygger på färgsystemet samt en
stopptidsanalys eller standardtidsanalys (förutbestämda tidsystem) (AviX, 2017). På produktionslinje
13 har de använt sig av standardtidanalyser.
AviX Resource Balance används vid balansering av en produktion. Modulen visualiserar
arbetsfördelningen mellan både stationer och montörer. Vid balanseringen i denna modul används
data från AviX Method. AviX DFX modulen består av flera utvärderingsmetoder som lägger fokus på
produkten och dess konstruktion. Med dessa utvärderingsmetoder kan förbättringar på komponenter
redan fångas upp i konstruktionen (AviX, 2015).
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2.6 Ergonomi
2.6.1 Belastningsergonomi
Arbetsmiljöverket tillhandahåller arbetsmiljöföreskrifter där det beskrivs vad som ska tas hänsyn till
när en arbetsplats utformas. En av förskrifterna beskriver belastningsergonomi. Det finns olika typer
av belastningar som exempelvis (Arbetsmiljöverket, 2012):
Enstaka höga belastningar. Det kan vara ett tungt lyft som kan leda till akut överbelastning.
Upprepade måttliga belastningar. Det ger ansträngningar vid arbete som utförs under lång tid.
Statiskt muskelarbete. Muskler spänns utan att det krävs rörelse i angränsande leder. Om inte det
finns tillfälle till avslappning blir det en överbelastning. Det krävs inte mer än kroppsdelens egna tyngd
för att det ska skapas en överbelastning vid statiskt arbete.
Ensidig belastning. När samma kroppsdelar används på samma sätt under en längre tid blir även
omgivande muskler påverkade för att stötta upp det statiska arbetet.
Mycket låg belastning. Mycket låg belastning i hög grad är inte bra för rörelse- och
cirkulationsorganen. Rörelseorganen behöver aktiveras för att behålla styrka och rörlighet.
(Arbetsmiljöverket, 2012)
Gynnsam belastning innebär regelbunden variation, balans mellan aktivitet och återhämtning i
begränsad tid (Arbetsmiljöverket, 2012).

2.6.2 Repetitivt arbete
När en arbetare utför några arbetsuppgifter med likartade rörelser flera gånger om under en stor del
av arbetsdagen räknas det som ett repetitivt arbete (Arbetsmiljöverket, 2012). Arbetsuppgiften är
oftast en del av ett helt arbetsflöde. Arbetscykeln utförs ofta i ett högt tempo och är vanligtvis kort
vilket gör att samma arbetsmoment återkommer ofta (Arbetsmiljöverket, 2012). När en arbetsuppgift
upprepas med samma rörelser orsakar det ständig och likformig belastning även om det som hanteras
inte väger tungt. Konsekvenserna kan bli gradvis inträdande eller allvarliga skador som tar lång tid att
läka. Exempel på åtgärder för ett repetitivt arbete kan vara (Arbetsmiljöverket, 2012):
•
•
•
•

Mekanisering av arbetsuppgifterna.
Införa arbetsrotation så arbetaren får byta mellan olika arbetsuppgifter.
Arbetsutvidgning. Komplettering av fler arbetsuppgifter som tillför en längre arbetscykel samt
mer variation.
Arbetsberikning. Arbetaren får bredare arbetsuppgifter med olika skicklighets- och
kvalifikationskrav.
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2.7 Metod för Human Robot Interaction
Den här metoden är beskriven utifrån Jaschewski et al. (2016) artikel där författarna har undersökt
implementation av Human Robot Interaction (HRI). Ett flödesschema över metoden kan ses i figur 8.

Start

Definiera operationer och
nödvändig sekvens

Bestäm kapacitet för robot och
människa

Identifiera HRI
monteringsuppgifter

Detaljerad planering av
monteringsstation

Slut

Figur 8. Flödesschema över metoden. Inspirerad av Jaschewski et al. (2016).

Steg 1: Definiera operationer och nödvändig sekvens: Först ska det tänkta systemet analyseras.
Varje operations arbetsmoment och sekvens ska definieras. Sedan kan gemensamma arbetsmoment
sammanställas i form av kriterier som kommer utgöra grunden för kapacitetsanalysen av människa och
robot. Kriterierna utgår ifrån fyra huvudområden, monteringsprocessen, kitt, ergonomi och
komponenter. Kriterierna kan delas upp i specifikationer som kan vara flera underkriterier, exempelvis
olika spann av vikt eller temperatur.

Steg 2: Bestäm kapacitet för människa och robot: Kapacitetsindikatorer för människa och robot
beräknas för varje specifikation utifrån nyckeltalen cykeltid (tc), ytterligare investering (ia),
processäkerhet (qp) och arbetsförhållande (qw). Nyckeltalen bestäms utifrån företagets syfte och mål
med en kollaborativ implementation. En skala används för kapacitetsbedömningen av människan (se
tabell 2) för att vikta människa och robot med avseende på nyckeltalen. Ett huvudvärde fås fram som
vidare används för att ta fram kapacitetsindikatorerna.
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Tabell 2. Tabell för kapacitetsbedömning.

Värdering

Lämplighet av resurs

Huvudvärde

Bättre

100%

1

Lika med

50%

0.5

Sämre

0%

0

Formeln som används för människans kapacitetsindikator visas i ek. 1. Enligt standard är varje
1

viktningsvärde 4 men aspekternas betydelse kan bestämmas med hjälp av olika viktningsvärden, bara
summan av värdena är lika med ett. Med hjälp av ek. 1 kan också robotens kapacitetsindikatorer
beräknas enligt ek. 2. Kriterierna och de viktade kapacitetsindikatorerna kan sparas i ett datasystem
för att användas till framtida analyser. Alla variabler förklaras i bilaga 1.
𝑓𝐻,𝑘 = 𝑡𝑐 𝑤𝑡𝑐 + 𝑖𝑎 𝑤𝑖𝑎 + 𝑞𝑝 𝑤𝑞𝑝 + 𝑞𝑤 𝑤𝑞𝑤

[ek. 1]

där 𝑓𝐻,𝑘 ∈ {0; … ; 1}

𝑓𝑅,𝑘 = 1–𝑓𝐻,𝑘

[ek. 2]

där 𝑓𝑅,𝑘 ∈ {0; … ; 1}
När ett arbetsmoment ska analyseras väljs aktuella kriterier och specifikationer. Sedan viktas
kriterierna sinsemellan med 𝑤𝑘 (se ek. 3). Summan av viktningsvärdena för kriterierna måste vara lika
med ett. Om en specifikation för kriteriet visar samma värde för robot och människa (0,5) ska detta
inte tas med i viktningen eller i den övergripande kapacitetsindikatorn ( 𝑒𝐻,𝑖 eller 𝑒𝑅,𝑖 ) eftersom
resultatet då kan försvagas och det stödjer inte då beslutet om vilken resurs som ska väljas.
Den övergripande kapacitetsindikatorn av människan 𝑒𝐻,𝑖 för en monteringsuppgift i beräknas som ett
medelvärde av alla kapacitetsindikatorer av de valda specifikationerna s enligt ek. 4.
Kapacitetsindikatorn för roboten kan beräknas enligt ek. 5. Ett exempel på hur det kan sammanställas
finns i tabell 3.
𝑓𝑤𝐻,𝑘𝑠 = 𝑤𝑘 𝑓𝐻,𝑘𝑠

𝑒𝐻,𝑖 =

𝑒𝑅,𝑖 =
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Σ𝑓𝑤𝐻,𝑘𝑠
𝑘

Σ𝑓𝑤𝑅,𝑘𝑠
𝑘

∈ {0; … ; 1}

[ek. 4]

∈ {0; … ; 1}

= 1–𝑒𝐻,𝑖
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[ek. 3]

∈ {0; … ; 1}

[ek. 5]

Tabell 3. Sammanställning av kapacitetsindikatorer för olika kriterier.

Kriterier

Specifikation

𝒇𝒘𝑯,𝒌𝒋

𝒇𝒘𝑹,𝒌𝒋

𝑆11

𝑓𝑤𝐻,11

𝑓𝑤𝑅,11

𝑆12

𝑓𝑤𝐻,12

𝑓𝑤𝑅,12

𝑆21

𝑓𝑤𝐻,21

𝑓𝑤𝑅,21

𝑆22

𝑓𝑤𝐻,22

𝑓𝑤𝑅,22

𝑆23

𝑓𝑤𝐻,23

𝑓𝑤𝑅,23

…

…

…

𝑆𝑘1

𝑓𝑤𝐻,𝑘1

𝑓𝑤𝑅,𝑘1

…

…

…

𝑆𝑘𝑗

𝑓𝑤𝐻,𝑘𝑗

𝑓𝑤𝑅,𝑘𝑗

𝐶1

𝐶2

…

𝐶𝑘

𝑒𝐻,𝑖 =

Σ𝑓𝑤𝐻,𝑘𝑠
𝑘

𝑒𝑅,𝑖 =

Σ𝑓𝑤𝑅,𝑘𝑠
𝑘

Tabell 4. Sammanställning av kapacitetsindikatorer för en hel station.

Monteringsuppgift

𝒆𝑯,𝒊

𝒆𝑹,𝒊

𝐴1

𝑒𝐻,1

𝑒𝑅,1

𝐴2

𝑒𝐻,2

𝑒𝑅,2

𝐴3

𝑒𝐻,3

𝑒𝑅,3

…

…

…

𝐴𝑛

𝑒𝐻,𝑛

𝑒𝑅,𝑛

Steg 3: Identifiera HRI monteringsuppgifter: Med dessa övergripande kapacitetsindikatorer kan en
hel monteringslinje sammanställas för att få en överblick över möjligheten till HRI (se tabell 4).
Vanligtvis innehåller en station flera monteringsuppgifter för att uppfylla en given takttid. Då kan
monteringsuppgifterna delas in i tabeller för varje station för att visualisera vilken resurs som är lämplig
för varje monteringsuppgift.
För att identifiera den potentiella HRI i en befintlig eller planerad monteringslinje kan de totala
kapacitetsindikatorerna analyseras, 𝒆𝑯,𝒊 och 𝒆𝑹,𝒊. För en monteringsoperation definieras det som
skillnaden mellan kapacitetsindikatorerna för människa och robot enligt ek. 6.
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∆𝑒𝐻,𝑅𝑖 = 𝒆𝑯,𝒊 − 𝒆𝑹,𝒊

∈ {0; … ; 1}

[ek. 6]

Om ∆𝑒𝐻,𝑅𝑖 = 1 visar det ett maximalt läge för att uppgiften är mest lämpad för människan och om
∆𝑒𝐻,𝑅𝑖 = −1 visar det ett maximalt läge för att uppgiften är mest lämpad för roboten. Om skillnaden
mellan två närliggande uppgifter är 2 visar det ett maximalt läge av en hybrid arbetsstation eftersom
en operation lämpar sig för människa och en för robot.

Steg 4: Detaljerad planering av monteringsstation: När operationerna som lämpar sig bäst för en
hybrid arbetsstation identifierats kan flera monteringsoperationer slås ihop med avseende på tiden
det tar för varje operation och den önskade cykeltiden. När hela stationer har samlokaliserats kan en
mer detaljerad planering utföras. Planeringen innefattar att utforma arbetsstationen på bästa sätt för
att passa för en HRI.

Erica Andersson och Sophia Fritz

19

3 Litteraturstudie
I det här kapitlet studeras tidigare arbeten som har utförts kring området med kollaborativa robotar.
Trots att det är en ganska ny teknik finns det ett flertal studier kring ämnet som har kommit de senaste
två åren. Forskningspublikationerna har gett bra grund för det aktuella projektet och gett en inblick i
hur andra forskare har genomfört olika projekt samt vilket resultat som uppnåtts. För att finna
relevanta forskningspublikationer har det sökts i olika databaser via sökverktyget i högskolans
bibliotek, Worldcat local.

3.1 Möjligheter med kollaborativa robotar
I ett flertal studier diskuteras det tillvägagångssätt för hur automatiseringen kan öka med hjälp av
kollaborativa robotar i en verksamhet. Müller, Scholer och Vette (2016) ser den största utmaningen i
hur människa-robot interaktion kan användas i slutmonteringen inom bilindustrin för att öka
processmöjligheter och effektivitet, men också hur det går att skapa omställningsförmåga och
flexibilitet. Författaren har tagit fram ett tillvägagångssätt som löser dessa problem och utförs under
en fallstudie i en monteringslinje i bilindustrin, där det sker en manuell kontroll av produkternas
egenskaper innan den färdiga bilen lämnar fabriken. Tillvägagångsättet tar upp planeringen av HRI,
vilka medel som behövs och de kan bestämmas effektivt och integreras i en säker kontrollstruktur.
Vilka arbetsuppgifter som passar för människa och robot baseras på en analys av särskilda färdigheter
och viktiga egenskaper.
Berglund-Fast, Ekered och Åkerman (2016) har undersökt möjligheten med UR3 och UR5 för montering
av O-ring och slutmontering hos ett tillverkande företag och jämfört resultatet med den då nuvarande
manuella monteringen. Författarna menar att ökad flexibilitet är ett behov i framtidens
monteringssystem för att kunna hantera förändringar i efterfrågan av olika produktvarianter. Detta
resulterar i att företagen måste hitta metoder som erbjuder mer flexibilitet i sin manuella montering.
Dynamo++ användes i studien för mätning och analys när det gäller LoA, cykeltid och kvalitet.
Dynamo++ innebär en analys av nuläget, framtida läge och hur ett tillverkande system ska uppnå
önskad automationsnivå. O-ringar och öppna fjädrar var svåra att automatisera vilket undersöktes
vidare för kollaborativ implementation. En framtida lösning togs fram med tre stationer där en UR5
och två UR3 kunde användas i två av stationerna. LoA av nya lösningen visade att hälften av alla
uppgifter skulle kunna utföras av kollaborativa robotar. Dock utvärderades inte säkerheten för
operatörerna eftersom det inte testades i en verklig industriell miljö. Resultatet av studien visar att
kollaborativa robotar har stora möjligheter i tillverkande system med medelvolym och att tid, plats och
pengar kan besparas.
Jelica (2015) har också använt Dynamo++ med goda resultat där kollaborativa robotar är en del av
förbättringarna. Författaren diskuterar förmågan att kunna automatisera tillverkningen av en produkt
med olika automatiseringsstrategier. Studien visade ett resultat där de kvalitativa aspekterna av
processen förbättrats och cykeltiden reducerats avsevärt. Resultatet av studien presenterades i två
olika fall, det första med en lösning där investeringen är minimal och det andra med en helt
automatiserad lösning. Fallen består av en konceptlösning tillsammans med en förklaring av vilka
investeringar som behövs samt mekaniska- och kognitiva förbättringar. I det andra fallet diskuteras
vilken robot som är lämplig att använda för att automatiseringen. De tre som övervägdes var UR,
SCARA och Baxter. UR roboten togs upp då den ansågs vara ett bra alternativ eftersom företaget hade
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ett önskemål om flexibla och billiga robotar. Dessutom ansågs det som en fördel att operatörerna
själva kan lära sig att programmera roboten och den sågs som vinnare i flest antal operationer. Den
helautomatiserade lösningen inkluderade bland annat UR robotar och kunde visa en förbättring av
cykeltiden med hela 70%.
Även Beillon och Wramsby (2012) har fått positiva resultat med Dynamo++, där en semi-automatiserad
process rekommenderades för att automatisera uppgifter som passar mindre bra för människan i en
slutmontering. Tre olika koncept, med olika grad av automation, togs fram för att jämföras och hitta
den mest optimala lösningen. Koncepten tog hänsyn till kvalitet, kostnad, flexibilitet och
produktionshastighet. Analysen av det tre olika koncepten visade en ökning av produktiviteten och
kvaliteten för alla tre koncept men de hade en varierad investeringskostnad, återbetalningstid och
volymflexibilitet.
Dynamo++ är en metod som tar hänsyn till all möjlig automation och inte bara kollaborativa robotar
vilket andra studier har fokuserat mer på.

3.2 Fördelning av arbetsmoment mellan människa och robot
Beumelburg (2015) beskriver i sin studie att utvecklingen av en kapacitetbaserad monteringsprocess
med en direkt robotsamarbete är komplext då den är beroende av många faktorer. Eftersom det hittills
inte finns något utvecklingsverktyg för hybrida monteringssystem och att det inte finns något sätt att
ta hänsyn till robot-människa samarbete när nya stationer planeras. Ett av målet med arbetet enligt
författaren, var att ta fram en metod för att kunna ta hänsyn till robot-människa samarbete när en ny
station planeras. I studien gjordes först en modell för att bedöma förmågan och sedan arbetades en
metod fram för en kapacitetinriktad monteringsprocess med ett robot-människa samarbete. Som en
del av modellen var tillvägagångsätt och metoder designade och utvecklade för att kunna framställa
en optimeringsmetod för en kapacitetsbaserad monteringsstation. I rapporten presenteras en specifik
lösning som är utvecklad för att kunna ta hänsyn till ett robot-människa samarbete när nya stationer
presenteras. Metoden grundar sig i en kapacitetbedömning av människa och robot tillsammans med
kriterier som formats utefter identifierade egenskaper i den studerade processen. Nyckeltalen som
används i metoden grundar sig i vilka syften och mål företaget har med en HRI implementation.
Ett liknande tillvägagångsätt för HRI har Jaschewski et al. (2016) tagit fram. Författarna anser att
kollaborativa robotar som är utrustade med datoriserat vision-system kan erbjuda flexibla lösningar
som möjliggör ett samarbete tillsammans med människor även i komplexa uppgifter. Författarna har
tagit fram en systematisk metod för hur arbetsplatser som har hög potential för HRI identifieras med
hjälp av kapacitetsindikatorer. En lista med kriterier har utvecklats med hjälp av de gränsvillkor som
finns i monteringen för fordonsindustrin som vidare kan användas för utvärdering av monteringslinjer.
Kapacitetsindikatorerna för arbetsplatsen beräknas med hjälp av kriterierlistan och tar hänsyn till
kapaciteten hos både människan och robot. För att validera metoden har en monteringslinje för
dieselmotorer analyserats. Resultatet visar vart det är lämpligt att använda sig av HRI i en komplex
monteringslinje men också vilken resurs (robot eller människa) som utför uppgiften på bästa sätt.
Hur arbetsmomenten kan fördelas analyserar Mailahn, Müller och Vette (2016) som också har
presenterat en metod för fördelningen mellan människan och roboten. Författarna beskriver att
många monteringsprocesser, speciellt när stora komponenter tillverkas, är fortfarande manuella.
Förutom rationaliseringsaspekten kan de höga kvalitetskraven, de arbetsuppgifter som inte är
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ergonomiska, brist på operatörer med rätt kunskap kräva att automatiserad teknik används. Genom
nya möjligheter, gällande teknik, kan dessa krav mötas genom en kunskapsbaserad arbetsfördelning.
Metoden är baserad på noggranna analyser för vad en människa kan göra respektive en robot. Studien
visar att jämförelsen av kompetens är en kvalificerad grund för den första bedömningen av rimliga
uppgifts fördelning. Enligt författarna måste det vara en insamlad bedömning utefter flera faktorer
som layout, ergonomi och kostnader.
Makris, Michalos, Misios, Spiliotopoulos och Tsarouchi (2014) har studerat samarbetsmöjligheter
mellan människa och robot. Studien syftar till att använda sig av den senaste automationen för
monteringsstationer, i kombination med människans kapacitet. Studien visar tre olika samarbeten
mellan robot och människa. Fokus ligger på att kombinera robotens styrka, hastighet, förutsägbarhet,
repeterbarhet och precision med människans intelligens och kompetens för att få en hybrid lösning
som ska innehålla säkert samarbete mellan operatören och ett självständigt och anpassat robotsystem.
Första fallet av samarbete är att människa och robot är i samma miljö och utför monteringar sida vid
sida. Andra fallet av samarbete används roboten för att tillhandahålla komponenter till människan som
sedan monterar detaljerna. Sista fallet av samarbete är en fysisk interaktion mellan parterna där de
utför samma arbetsuppgift. Studien avser industrirobotar och författarna tar upp
säkerhetsanordningar som bland annat redundanta sensorer, visionsystem, avståndssensorer och
termiska avbildningsanordningar som kan användas. En simulerad pilotstudie från en bilindustri är
använd som grund för utveckling och test av tekniken. Resultatet av studien visade att det går att göra
besparingar gällande produktiviteten och operatörens arbetsförhållande. I studien minskade
cykeltiden med 17% och operatörens arbetsförhållande med 25%, det vill säga operatören hade 25%
färre uppgifter att utföra. Författarna poängterar att det krävs stora arbeten kring säkerheten när det
gäller robotar som används som hjälpmedel.

3.3 Säkerhet
Säkerheten är en ständigt återkommande fråga när det gäller implementation av kollaborativa robotar.
Säkerhet gällande människa-robot interaktion ökar i industriella miljöer vilket är sammankopplat med
risken för kollision. Polverini, Rocco och Zanchettin (2017) menar att många tillvägagångssätt gällande
säkerhet fokuserar på införandet av säkerhetsbedömningsmetoder för att forma en efterföljande
säkerhetsinriktad kontrollstrategi för att reaktivt kunna förhindra kollisioner mellan robot och möjliga
hinder. Författarna har tagit fram en säkerhetsanalys, kallad kinetostatic safety field, som fångar risker
i närheten av en godtycklig fast stel kropp i robotens arbetsområde (ℝ3 ). Exempel på en risk är en
mänsklig kroppsdel eller en robotdel. Säkerhetsfältet är beroende av position och hastighet av kroppen
men är också påverkad av sin storlek, form och hur den utnyttjar sitt triangulära nät. Säkerhetsfältet
kombineras tillsammans med en säkerhetsinriktad kontrollstrategi för redundanta manipulatorer.
Studien har fokuserat på att undvika kollisioner i realtid. Den rekommenderade kontrollstrategin har
validerats med experiment tillsammans med ABB FRIDA:s tvåarmade robot.
Ceriani, Ding, Matthias, Roco och Zanchettin (2016) har studerat människa och robot interaktion.
Författarna menar att den nya tekniken inom industrirobotar inte längre kräver en separation mellan
robotar och människor. Ett möjligt samarbete mellan dessa förväntas för att kunna optimera
produktionen. Nuvarande generations rörelse-algoritmer visar sig vara otillräckliga när det gäller ett
samspel mellan robot och människa. I studien föreslås en kinematiks strategi som ska kunna
upprätthålla säkerheten, samtidigt som maximala nivå av produktiviteten uppnås av roboten. Studien
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görs på en tvåarmade kollaborativ robot och behandlar ett sätt att hantera säkerheten samt
produktionskraven i en miljö där samarbetet människa-maskin sker. En uppsättning begränsningar på
robotens hastighet härledds för att uppfylla regler som införts av det minsta avstånds kriteriet.
Begränsningen kan användas i realtid till att begränsa robotens hastighet beroende på distansen till
människan. Fördröjning i uppfattningsförmåga, rektion samt stopptiden för roboten kan tas hänsyn
till.

3.4 Arbetsplatsutformning
I en annan studie behandlar författarna Guasch, Kontovrakis, Makris, Michalos, och Tsarouchi (2015)
utformningen av monteringsstationer, där människan samarbetar med roboten. En detaljerad analys
har gjorts på de standarder som finns, den nuvarande tekniken samt människans acceptans. Med
denna analys har de största utmaningarna identifierats som kan uppstå vid en monteringsstation där
människa-robot samarbete sker. Det författarna har kommit fram till är att variationer på
monteringsprocesser, olika komponenter, robotutrustning och stationernas layout kräver olika
angreppsätt för ett människa-robot samarbete. Nuvarande tekniker gör det möjligt att använda sig av
säkerhetssensorer för att i realtid övervaka arbetsytan. En slutsats som författarna drar är att en
oskyddad övervakning kräver en del frigång mellan människa och robot för att säkerhetssystemet ska
vara effektivt. De menar också att nära samarbete kan minska kraven men att det kräver mer
avancerad uppfattnings förmåga för att kunna undvika kollision. Baserat på de antagningar som gjorts
har författarna kommit fram till att människa känner sig mer bekväm när de är medvetna om de
underliggande säkerhets åtgärderna.
Arbetsplatsens utformning är viktig i säkerhetssynpunkt men har också betydelse för hur effektiv
användningen blir av kollaborativa robotar. Anthanasatos, Chryssolouris, Koukas, Michalos,
Spiliotopoulos och Tsarouchi (2016) anser att människa-robot kollaboration gynnar
tillverkningskostnaden och genomströmningen i ett tillverkande företag. Arbetsfördelningen mellan
robot och människa samt utformningen av arbetsplatsen kan minska cykeltiden menar författarna.
Arbetet som utförts undersöker problem kring layouten gällande människa-robot kollaboration och
föreslår också en metod för framtagningen av arbetsplatsens layout och arbetsuppgifter. Metoden
innehåller ett ramverk för de beslut som ska tas kring de grundläggande delarna och dess placering.
För att designa en layout ligger fokus på vart de passiva resurserna ska placeras och vilket antal aktiva
resurser som ska användas till vilken uppgift. Passiva resurser kan vara exempelvis fixturer eller
arbetsbord och aktiva resurser kan vara människa eller robot. Utvärdering av alternativa layouter
gällande människa-robot kollaboration baseras på flera kriterier i metoden. Systemet har integrerats
med ett användargränssnitt till ett 3D-simuleringsverktyg och sedan testats för ett fall i
fordonsindustrin. Ramverket gör det lätt att utvärdera och välja eller förkasta föreslagna layouter för
människa-robot kollaboration.
Enligt Backman, Grahn, Johansen och Langbeck (2016) innebär kollaborativ robotinstallation att
människa och maskin, i detta fall roboten, delar arbetsyta. Att arbeta på detta sätt kan leda till att
takttiden kan reduceras samt att det inte krävs lika stor arbetsyta. Författarna har analyserat om det
finns ytterligare fler fördelar med människa-maskin samarbete, där operatörer och kraftfulla robotar
jobbar på samma yta för att samarbete vid lyft och hantering av stora föremål. Studien visar att det
finns flera fördelar med ett samarbete mellan människa och robot jämfört med enbart manuell
montering. De största fördelarna som fastställdes var eliminering av lyftverktyg, bättre ergonomi för
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operatörerna, förbättrad komponentlogistik och kortare arbetstid. För att kunna göra en relevant
jämförelse mellan en manuell montering och en montering där ett samarbete sker måste båda
alternativen optimeras. Studien visar att många olika layouter är möjliga för en produktion
innehållande kollaborativa robotar. Författarna har utarbetat en bedömningsmanual för hur
optimering och utvärdering kan göras på en cell och operatör. En kollaborativ testcell har byggts upp
och det preliminära resultatet visar att den framtagna manualen kommer att vara användbar vid analys
av framtida celler, men att vidare analys av cellen ska utföras för att kontrollera bedömningsmanualens
användbarhet.

3.5 Analys av litteraturstudie
Kollaborativa robotar är en ny teknik på marknaden vilket har märkts under litterastudien. De flesta
artiklarna som har berört ämnet kollaborativa robotar är mestadels från 2015 och framåt med
framgångsrika resultat. Litteraturstudien har gett en bra inblick i hur det går att använda sig av
kollaborativa robotar samt vilka metoder som använts för en implementation i ett tillverkande system.
Müller, et al. (2016) tar upp svårigheterna som finns i en montering inom bilindustrin då det ofta är
komplexa monteringsuppgifter. I studien används en kollaborativ robot i en avsyningsstation vilket
visar fördelen med ett visionsystem tillsammans med roboten och att det utökar möjligheterna för
arbetsmomenten. I detta projekt kan visionsystem vara ett nödvändigt verktyg för roboten när den
utför vissa arbetsmoment vilket medför att ett visionsystem kommer antas finnas med i
grundinvesteringen.
Dynamo++ är en metod som har presenterats i flera av studierna vilket har varit intressant för detta
arbete. Både Berglund-Fast et al. (2016), Jelica (2015) samt Beillon och Wramsby (2012) har använt sig
av Dynamo++ med positiva resultat. Dynamo++ är en organiserad metod där nivåer av automation
studeras, både nuläge och önskat läge. Jelica (2015) och Berglund-Fast et al. har kollaborativa robotar
i sina förbättringsförslag som visar en positiv effekt i slutmonteringar. Beumelburg (2015) har utvecklat
en annan systematisk metod som fokuserar på implementering av kollaborativa robotar. Jaschewski
et al., (2016) har även gjort en liknande studie som Beumelburg (2015) där metoden grundar sig i att
ta fram kapacitetsindikatorer för människa och robot samt kriterier från den aktuella processen. Vidare
används informationen till att analysera arbetsmoment för en implementering av kollaborativa
robotar. Kollaborativa robotar har ökat möjligheterna till att få en automatiserad lösning i komplexa
monteringssystem men som också kan behålla flexibiliteten visar Jaschewski et al. (2016). Volvo GTO
vill inte bara öka sin automation i slutmonteringen, de vill att förbättringarna ska inkludera
kollaborativa robotar vilket passar utmärkt för metoden som Jaschewski et al. (2016) tagit fram.
Metoden tar dessutom hänsyn till både människans och robotens kapacitet och fördelar. Skillnaden
mellan metoderna är att DYNAMO++ riktar in sig mer mot all automation för att höja automationsnivån
i ett tillverkande system och metoden som Jaschewski et al. (2016) tagit fram riktar sig mot HRI och
analys av arbetsmoment i en montering vilket är en större fördel för detta projekt. Resultatet kan
därför visa lämpliga arbetsmoment för båda resurserna vilket ger möjlighet för både en coaktiv och en
kollaborativ implementation. Nyckeltalen kan anpassas efter Volvo GTO:s syften och mål med en
implementation.
Makris et al. (2014) har tittat på möjliga samarbeten mellan människa och robot. De har använt sig av
en industrirobot vilket inte kommer vara aktuellt i detta arbete men författarna visar ändå viktiga
möjligheter med de båda resurserna och att varje resurs styrkor utnyttjas. Hur arbetsmomenten kan
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fördelas visar Mailahn et al. (2016). De presenterar båda resursernas fördelar och styrkor samt olika
typer av människa-robotsamarbete. Deras studie visar resultat på att en jämförelse av kompetensen
ger en lämpligt grund och inledande bedömning för arbetsfördelningen. Författarna trycker även på
att jämförelsen och arbetsfördelningen måste integreras med andra aspekter såsom ergonomi, layout,
acceptans och kostnad för att kunna få en helhetsbedömning.
Genomgående i alla artiklar är frågan om säkerhet. Även om kollaborativa robotar har tagits fram för
att arbeta i en öppen miljö tillsammans med människor måste säkerheten alltid bedömas och tas
hänsyn till när de implementeras eftersom det finns många risker. Ett sätt att kontrollera säkerheten
är den nya ISO standarden 15066 som Berglund-Fast et al. (2016) diskuterar i sin studie. Ceriani et al
(2016) har studerat säkerheten med avseende på hastigheten och distansen till människa hos
kollaborativa robotar. Även Polverini et al. (2017) diskuterar säkerhetsområdet i kollaborativa
arbetsplatser och hur hastigheten hos både människa och robot påverkar säkerheten. Guasch et al
(2015) har analyserat de utmaningar som finns kring människa-robot samarbete och arbetsplatsen och
att olika angreppssätt kan behövas för ett effektivt säkerhetssystem. Studien Makris et. al (2014) har
gjort på industrirobotar tar upp viktiga aspekter såsom kollisionssäkerhet, aktiv säkerhet och
anpassningsbart säkerhetssystem som även kan vara aktuellt i en coaktiv situation med kollaborativa
robotar. Studierna ger en grund till säkerhetsperspektiven och vad som bör tas hänsyn till under
projektet. Även om robotarna klarar av många arbetsmoment måste säkerheten alltid finns med i
tanken när en coaktiv station ska sättas ihop.
Anthanasatos et al (2016) har studerat hur arbetsplatsen kan utformas vid en människa-robot
kollaboration vilket är en aspekt att ta hänsyn till när flera arbetsmoment sätts ihop till en takttid.
Anthanasatos et al. (2016) har använt sig av 3D-simulering vid sin analys vilket inte kommer vara
aktuellt i detta projekt, men studien tar ändå upp viktiga aspekter som bör beaktas. Det gäller att ta
hänsyn till robotens räckvidd och människans ergonomi samt hur stor plats arbetsområdet tar när
arbetsplatsen utformas.
Berglund-Fasth och Stahre (2013) har undersökt fysisk och kognitiv automation och hur det påverkar
ett tillverkande system. När komplexiteten och produktvariationerna ökar krävs ett kognitivt stöd för
operatörerna för de ska kunna utföra sitt arbete korrekt. För att kunna vara ett flexibelt system
diskuterar författarna vikten att ha en strategi för fysisk och kognitiv automation. En kollaborativ robot
kan ge stöd för både den fysiska och den kognitiva automationen. Operatören kan bistå med
omprogrammeringen för nya produktvarianter.
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4 Nulägesbeskrivning HDE 13 slutmontering
I det här kapitlet beskrivs hur slutmonteringen ser ut i dagsläget.
Figur 9 beskriver hur slutmonteringen är uppbyggd idag. Slutmonteringen för Heavy Duty Engine (HDE)
13 är uppdelad i fyra olika områden. Varje område består av ett flertal monteringsstationer där de
olika komponenterna monteras. Takttiden på produktionslinjen är fast medan cykeltiderna på
stationerna kan variera något. I slutmonteringen monteras flera varianter av motorer och de är
placerade på Automated Guided Vehicles (AGV) som kan rotera motorn i olika lägen samt transportera
dem mellan stationerna.

Figur 9. Överblick slutmonteringen HDE 13.

Monteringen sker i stort sett helt manuellt, operatörerna har hjälp av olika skruv- och lyftverktyg för
att kunna utföra monteringsarbetet på ett ergonomiskt sätt. För att underlätta arbetet ytterligare
förses varje station med rätt komponenter till respektive motor från en kittstation. På kittstationen
plockas en vagn med olika komponenter med hjälp av pick by light, vagnen dockas fast på AGV:n och
följer med till de stationer som kittet avser för att sedan dockas av. Några få stationer har även ett
tillhörande förmontage, där vissa komponenter förmoteras för att underlätta montaget för montören
på produktionslinjen. I figur 10 syns en del av slutmonteringen av 13 liters lastbilsmotorer.

Figur 10. Slutmonteringen på HDE 13.
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På varje station finns skärmar som visar i vilken ordning arbetsmomenten ska utföras. Datasystemet
säkerställer antalet dragningar som ska utföras och i vissa fall ska komponenterna scannas för att
säkerställa att rätt komponent monteras. På verktygstavlan vid varje station finns verktyg och tillbehör
som behövs för att utföra arbetsmomenten. För att visualisera vilket verktyg som ska användas har
tavlan utrustats med lampor som lyser vid det aktuella verktyget. Systemet är en form av kognitiv
automation vilket är ett hjälpmedel för montörerna.
Flera av de komponenter som monteras på motorn är tunga och kräver någon form av lyftverktyg när
vagnen ska kittas samt komponenten monteras på motorn. I kittet finns det traverser som hjälpmedel
vid de tyngre lyften, det finns även någon på produktionslinjen. Kittvagnen är kittad på ett sådant sätt
att de tyngre lyften kan undvikas. Exempelvis kan de tunga komponenterna sitta i en fixtur som
underlättar placeringen av komponenten på motorn. När observationer gjordes på produktionslinjen
konstaterades det att vissa av de traverser som fanns i kittet inte användes. Enligt operatörerna
berodde det på att de tyckte det var krångligt och tog tid att använda sig av lyftverktyget och att
komponenterna gick bra att lyfta utan hjälpmedel. Ett återkommande arbetssätt som identifierades
under observationerna är att operatörerna börjar förmontera sina komponenter på stationen innan
och ibland även två stationer innan sin station. Enligt operatörerna gjordes detta gjorde för att spara
tid.
Produktionslinjen håller ett högt tempo och arbetssätten varierar inom olika områden. Inom vissa
områden kittar operatören och sedan följer och monterar på motorn de stationer kittet avser och
sedan kittar vagnen igen. Inom andra områden står operatörer på samma station hela tiden, viss
rotation sker vid raster men på flera stationer står samma operatör hela dagen.
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5 Genomförande
I det här kapitlet beskrivs tillvägagångsättet för att ta fram utmärkande egenskaper, urvalsprinciper
och hur arbetsmoment har samlokaliserats till stationer som motsvara en takttid.

5.1 Utmärkande egenskaper för en coaktiv implementation
Innan de utmärkande egenskaperna togs fram studerades fallstudier från UR:s hemsida för att
identifiera arbetsmoment som robotarna kan utföra. Några av arbetsmomenten har även stärkts
under litteraturstudien. Även företagets inre montering har studerats där det finns flera
industrirobotar, vilket ger en bild av olika arbetsmoment som enarmade robotar klarar. Med hänsyn
till robotens kapacitet togs sedan egenskaperna fram. Det har antagits att roboten köps in med ett
visionsystem samt ett gripdon.
För att kunna identifiera utmärkande egenskaper för en coaktiv implementation analyserades först
AviX, där arbetsmomenten samt cykeltider finns dokumenterade. Alla arbetsmoment och sekvensen
för varje station dokumenterades i Excel som sedan användes under observationerna på
produktionslinjen. Ute på produktionslinjen observerades hur varje arbetsmoment utfördes samt
vilken komplexitet som finns hos komponenterna. I Exceldokumentet markerades varje arbetsmoment
som var möjlig, kanske möjlig och inte möjlig för en coaktiv implementation. Markeringarna gjordes
med hjälp av färgerna grön, gul och röd. Ett exempel över hur markeringarna gjordes kan ses i tabell
5. Om ett arbetsmoment ansågs möjligt för en coaktiv implementation avgjordes med hjälp av
robotarnas kapacitet.
Tabell 5. Exempel på hur arbetsmoment analyserades.

4 Montera oljefilterhus
4.1 Ta hus, oljefilter
4.2 Montera hus, oljefilter
5 Applicera vaselin (4 st anslutningar)
5.1 Ta pensel med fett/vaselin
5.2 Applicera i hål x4
5.3 Lägg tillbaka pensel med fett/vaselin
6 Montera 2 st oljerör + klamma
6.1 Ta rör, till oljefilterhus
6.2 Montera rör, till oljefilterhus
6.3 Ta rör, från oljekylslock
6.4 Montera rör, från oljekylslock
6.5 Ta 3 st flänsskruv

Om komponenterna ansågs ligga på gränsen till 10 kg, där en coaktiv implementation var möjlig,
dokumenterades artikelnumret för en senare undersökning av vikten. Det är viktigt att kontrollera
vikten eftersom UR-robotarna har en begränsning på att lyfta 10 kg (inklusive verktyg). Komplexiteten
av komponenterna analyserades vidare med hänsyn till tvåhandsgrepp, flera anslutningar och
ytkänslighet. Analysen tar även hänsyn till dolda monteringar, som innebär att komponenterna
monteras i svåråtkomliga utrymmen. När hela produktionslinjen, kitt och förarbeten analyserats
sammanställdes möjliga coaktiva arbetsmoment till gemensamma egenskaper. Dessa egenskaper
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ligger till grund, tillsammans med analysen av produktionslinjen, för de urvalsprinciper som ska tas
fram för en coaktiv implementation. Det identifierades även moment som roboten inte kan utföra.
I samband med att observationerna gjordes på produktionslinjen utfördes även ostrukturerade
interjuver med montörerna på produktionslinjen och den personal som kittade vagnarna. Den
inledande frågan var om personalen ansåg att det fanns arbetsmoment som var slitsamma och
påfrestande. Beroende på vilket svar personalen gav, ställdes olika följdfrågor för att få en så bra bild
som möjligt av personalens syn på ergonomin och deras arbetsuppgifter.

5.2 Urvalsprinciper för en coaktiv implementation
Två olika metoder som har inkluderat kollaborativa robotar med positiva resultat, upptäcktes under
litteraturstudien. Den ena metoden är Dynamo ++ en HRI metod.
Dynamo ++ har varit en framgångsrik metod i flera studier kring kollaborativa robotar och när företag
vill öka sin automationsnivå. Dynamo++ används för att mäta nivåer av automation och för att hitta
lösningar som kan förbättra dessa nivåer och vidare möta företagets önskemål och behov (Jelica,
2015). Dynamo++ är en metod som har tagits fram utefter tidigare forskning. I ett utvalt system
klassificerar metoden mätningar av kognitiva och fysiska nivåer av automation. Syftet är att mäta
automationsnivån och finna en lämplig omfattning av automation för att kunna minska
produktionsstörningar och bevara en hög produktivitet, tillvägagångssättet för detta kallas Levels of
Automation (LoA). Vidare utveckling är analys av systemets nuvarande automationsnivå med avseende
att uppfylla företagets anledning till förändring, exempelvis interna och externa krav, och att omforma
systemet till det mest fördelaktiga LoA. (Bruch, Dencker, Fasth, Lundholm, Mårtensson och Stahre,
2009)
Dynamo++ är indelade i fyra faser, med tre steg i varje fas som används för att kunna forma om
systemet på ett strukturerat sätt med lagom mycket automation (Bruch et al., 2009). Stegen skapar
förståelse för nuvarande läge och de problem som finns samt vilka möjligheter som kan erhållas. De
fyra faserna är förstudie, mätning, analys och implementation.
Den andra är en HRI metod som vidare kallas urvalsmetoden. Urvalsmetoden beskrivs ingående i
referensramen. Dynamo++ riktar in sig på att analysera nuläget av automationsnivån för att sedan hitta
förbättringar som möjliggör önskad nivå av automation. Metoden är öppen för all slags automation
och inte bara robotar. Urvalsmetoden har en större fördel inför det här projektet eftersom den inriktar
sig på möjligheter med kollaborativa robotar i en monteringsmiljö. Tillvägagångssättet tar även hänsyn
till både människan och roboten samt ger ett resultat på vilken av resurserna som är lämpligast att
använda till de specifika arbetsmomenten. I det här projektet används delar av urvalsmetoden för att
ta fram ett underlag som kan användas för att analysera arbetsmoment för en coaktiv implementation
i slutmonteringen på företaget. I kapitel 5.3 beskrivs vilka delar av HRI-metoden som använts för att ta
fram urvalsprinciper.

5.3 Tillvägagångssätt för att ta fram urvalsprinciper
Steg 1: Definiera operationer och nödvändig sekvens: När de utmärkande egenskaperna togs fram
gjordes observationer ute på produktionslinjen. Under dessa observationer identifierades stationernas
arbetsmoment och sekvens. Med hjälp av egenskaperna som togs fram tidigare, brainstormades
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möjliga kriterier och specifikationer fram som kan användas till att analysera arbetsmoment.
Brainstormingens resultat användes för att forma kriterier och specifikationer som ska täcka
produktionslinjens alla arbetsmoment. Kriterierna togs fram med hänsyn till monteringsprocess,
komponenternas utformning och ergonomi. Några exempel på kriterier och specifikationer kan ses i
tabell 7.

Steg 2: Bestäm kapaciteten för robot och människa: Här bestämdes kapacitetsindikatorerna för
människa och robot för de olika kriteriernas specifikationer. När kriteriernas specifikationer viktas
användes fyra olika nyckeltal. Nyckeltalen är framtagna med hänsyn till företagets syfte med en coaktiv
implementation. Nyckeltalen är följande:
Ergonomi (qW): I det här nyckeltalet tas det hänsyn till hur kriteriet utförs. Bedömningen sker med
hänsyn till människans ergonomi.
Processäkerhet (qp): Nyckeltalet tar hänsyn till hur processen kan säkerställas, att sekvensen utförs i
rätt ordning, på rätt sätt och att inget förbises. Det tas hänsyn till den mänskliga faktorn, att
händelsevis göra fel.
Ytterligare investering (ia): Ett antagande har gjorts att roboten köps in tillsammans med ett
visionsystem och ett gripdon. Krävs specialverktyg för roboten blir det en ytterligare investering och
även om människan behöver ett verktyg blir det en ytterligare investering.
Produktkvalitet (qc): Nyckeltalet tar hänsyn till både robot och människans perspektiv. Bedömningen
utförs utifrån hur produktens kvalitet kan påverkas vid hanteringen.
Viktningen av specifikationerna innebär att robot och människa jämförs med hänsyn till nyckeltalen.
Om roboten anses utföra att moment bättre än människa med avseende på exempelvis ergonomin får
roboten huvudvärdet ett och människan får huvudvärdet noll (se tabell 6). Detta görs sedan för alla
nyckeltal på alla specifikationer. När huvudvärdena togs fram dokumenterades tankesättet i ett
separat dokument, exempel finns i bilaga 2.
Tabell 6. Tabell för kapacitetsbedömning.

Värdering

Lämplighet av resurs

Huvudvärde

Bättre

100%

1

Lika med

50%

0.5

Sämre

0%

0

För att beräkna kapacitetsindikatorn för människan viktas huvudvärdet enligt ek.7. Viktningsvärdet (w)
för nyckeltalen varierar, viktningsvärdet för ergonomin (qw) är 1/3 och 2/9 för resterande
viktningsvärden (Processäkerhet (qp), Ytterligare investering (ia) och Produktkvalitet (qc)). Ergonomin
viktas tyngre eftersom det är ett av företagets huvudsyfte med en coaktiv implementation. Exempel
på hur kapacitetsindikatorerna viktas fram finns i tabell 7. I tabell 7 visas inte alla nyckeltal, en mer
detaljerad tabell med alla nyckeltal finns i bilaga 3.

Erica Andersson och Sophia Fritz

30

[ek.7]

𝑓𝐻,𝑘 = 𝑞𝑤 𝑤𝑞𝑤 + 𝑞𝑝 𝑤𝑞𝑝 + 𝑖𝑎 𝑤𝑖𝑎 + 𝑞𝑐 𝑤𝑞𝑐
där 𝑓𝐻,𝑘 ∈ {0; … ; 1}

fH,k blir då kapacitetsindikatorn för människan. För att räkna ut samma värde för roboten används ek.8.
𝑓𝑅,𝑘 = 1–𝑓𝐻,𝑘

[ek.8]

där 𝑓𝑅,𝑘 ∈ {0; … ; 1}
Tabell 7. Exempel på framtagning av kapacitetsindikatorer.
Urvalsprinciper för UR robot
Kriterie

Specifikation

Människa
Ergonomi Processäkerhet

Robot
Kapacitetsindikator
Ergonomi Processäkerhet Människa Robot

Monteringsprocess
1 Scanna
2 Plocka komponent
3 Kontroll av komponents infästning
4 Kontroll av komponents existens

Nödvändig
Icke nödvändig
Handgripligt
Fingermotoriksgrepp
Nödvändig
Icke nödvändig
Ja
Nej

0,5
0
0,5
0
0,5
0
0,5
0

0,5
0
0,5
0,5
1
0
0
0

0,5
0
0,5
1
0,5
0
0,5
0

0,5
0
0,5
0,5
0
0
1
0

0,50
0,00
0,50
0,44
0,72
0,00
0,39
0,00

0,50
0,00
0,50
0,56
0,50
0,00
0,61
0,00

Efter att kapacitetsindikatorer tagits fram för alla specifikationer analyserades några arbetsmoment
för att validera kriterierna. Då upptäcktes att det fanns vissa brister i kriterierna som kan ge ett
missvisande resultat. Bristerna som identifierades visade sig bero på komponentens utformning.
Exempelvis visade det sig att om komponenten väger över 8kg kommer det ändå att visa fördel för
roboten vilket leder till ett missvisande resultat eftersom roboten inte kan lyfta mer än 10 kg inklusive
lyftverktyg. Viktspecifikationerna ändrades därför till en maxvikt på 8 kg. Sedan kompletterades
urvalsprinciperna med ett ytterligare steg som innebär analys av komponenterna som kommer bli ett
första avgörande om det är lämpligt för en coaktiv implementation med en UR robot. Steg 1 i analysen
tar hänsyn till avgörande delar med avseende på komponenten. Steg 2 blir vidare analys med hjälp av
alla kriterier.

5.4 Samlokalisering av arbetsmoment till en takttid
Efter att produktionslinjen analyserats och kapaciteten för roboten bestämts i den tidigare delen av
projektet bestämdes att fortsatt arbete avgränsas till område 1 och 2 på produktionslinjen. En
avgränsning var nödvändig eftersom projektet är tidsbegränsat. I område 1 och 2 identifierades flest
arbetsmoment som lämpar sig bäst för en coaktiv implementation, därför valdes dessa områden att
analyseras ytterligare. Område 3 och 4 har hög komplexitet på komponenterna och därför valdes
områdena bort. Kittet avgränsades bort eftersom det kommer kräva en stor förändring i layouten om
roboten ska kunna plocka alla komponenter.
För att hitta lämpliga arbetsmoment som kan samlokaliseras till en station med en cykeltid under
takttiden för produktionslinjen användes analysen och observationerna som utfördes för att
identifiera utmärkande egenskaper för en coaktiv implementation. Vidare användes urvalsprinciperna
där första steget var att göra en enkel föranalys av arbetsmomenten. Det identifierades flera
arbetsmoment som var lämpliga för en UR-robot. När arbetsmomenten identifierats valdes några
arbetsmoment som låg nära varandra i nuvarande sekvens. Arbetsmomenten analyserades vidare med
steg 2 i urvalsprinciperna. När varje enskilt arbetsmoment fått sina kapacitetsindikatorer summeras
de och divideras med antal kriterier (k) för att få ett medelvärde för varje enskild resurs på varje enskilt
arbetsmoment för att få en övergripande kapacitetsindikator (se ek. 9 och ek. 10). Vidare summeras
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arbetsmomenten i stationen och divideras med antal arbetsmoment för att få ett medelvärde för
människa respektive robot på den aktuella stationen.
𝑒𝐻,𝑖 =

𝑒𝑅,𝑖 =
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Σ𝑓𝑤𝐻,𝑘𝑠
𝑘

Σ𝑓𝑤𝑅,𝑘𝑠
𝑘

[ek. 9]

∈ {0; … ; 1}

= 1– 𝑒𝐻,𝑖
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∈ {0; … ; 1}

[ek. 10]

6 Resultat och analys
I det här kapitlet presenteras resultat samt analys av det arbete som har utförts.

6.1 Utmärkande egenskaper för en coaktiv implementation
Här presenteras resultatet av de analyser och observationer som gjorts i forskningspublikationer, UR:s
hemsida samt produktionslinjen.

6.1.1 Möjliga egenskaper för UR:s kollaborativa robotar
Plocka, placera och montera: Det här är ett av de vanligaste arbetsmomenten som roboten används
för. Det finns flera fallstudier som styrker detta. För att robotarna ska kunna plocka material behövs
materialet presenteras på ett sätt som gör det lätt för roboten att greppa. Ligger komponenterna i
oordning i en låda blir det svårt för roboten att greppa komponenten på rätt sätt. Observationerna har
visat att frammatare är ett bra hjälpmedel för detta ändamålet. Ett annat alternativ är att människan
förbereder materialet som ska plockas, exempelvis stapla upp komponenterna eller fördela det i
paletter. Ett vision-system kan hjälpa roboten att lokalisera komponenter som ligger fördelade på en
yta som den vidare kan plocka på rätt sätt. För att placera komponenter används programmering eller
visionsystem till hjälp. Fallstudierna på UR:s hemsida visar även att roboten kan användas till att packa
komponenter samt palletering (UR, 2017).

Trycka på knappar: Robotarna kan användas för att trycka på knappar som exempelvis startar eller
avslutar en händelse (UR, 2017).

Skruva: Skruva är även ett av de vanligaste arbetsmomenten som robotarna används till. Det besparar
arbetarna från monotona och repetitiva arbetsuppgifter som kan ge förslitningar. Till detta moment
passar UR3 bra eftersom slutleden kan rotera oändligt (UR, 2017).

Applicera smörj- och bindemedel: Med rätt verktyg kan roboten applicera trögflytande medel som
exempelvis lim och silikon. En fördel med att roboten gör detta moment är att det blir jämt fördelat
och kommer på rätt plats (UR, 2017).

Kvalitetskontroll: Müller, et al. (2016) har gjort en fallstudie där roboten gör en kvalitetskontroll i
slutet av en bilmontering. Roboten används för att detektera vätska efter ett läcktest. Den kan även
användas till att kontrollera att komponenterna har monterats på rätt plats och att inget saknas (UR,
2017). Om defekter ofta förekommer kan en robot användas tillsammans med ett visionsystem för att
sortera bort dessa ur processen (UR, 2017).

Polering: Med hjälp av ett poleringsverktyg kan robotarna polera ytor som befinner sig inom robotens
räckvidd (UR, 2017).

Maskinbetjäning: En kollaborativ robot kan användas till att ladda och lossa olika typer av maskiner,
exempelvis en CNC maskin där den även kan starta förädlingsprocessen (UR, 2017).

Limning: Studierna visar att robotarna kan användas för limning. En av studierna visar hur en av
robotarna limmar komponenter på en diskho. Roboten plockar en komponent som sedan förs till ett
verktyg som applicerar lim, vidare placerar roboten komponenten på diskhon (UR, 2017).
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Målning: UR roboten kan användas till att sprutmåla produkter. En fallstudie visar en UR5 som är
utrustad med en sprutpistol där den sprutmålar detaljer. Fallstudien visar att roboten kan ge ett
jämnare resultat med bättre kvalitet (UR, 2017).

6.1.2 Analys av egenskaper för UR:s kollaborativa robotar
De fallstudier som analyserats visar att UR:s kollaborativa robotar har många olika egenskaper.
Roboten har egentligen fler egenskaper än vad resultatet visar men det valdes att presentera de
egenskaper som är lämpliga för fordonsindustrin. Med den IP-klassning UR-robotarna har kan de
arbeta i slutmonteringen utan att riskera att få fuktskador eller skadliga partiklar innanför plasthöljet.
Om företaget vill implementera kollaborativa robotar på flera avdelningar visar resultatet fler möjliga
egenskaper som robotarna har. Vid implementation på andra avdelningar måste IP-klassningen
beaktas.
Om roboten kan utföra ett arbetsmoment eller inte beror på robotens kapacitet. Något som begränsar
roboten är räckvidden och nyttolasten. UR-robotarna finns i tre olika storlekar med olika räckvidder,
där UR10 är den största roboten och kan nå 1300 mm. Räckvidden är något som måste tas hänsyn till
när arbetsplatsen utformas och storlek på robot väljs, detta för att roboten ska kunna utföra
arbetsmomentet på bästa sätt.
Vissa arbetsmoment kan komma kräva vision-system för att roboten ska kunna utföra momentet. Ett
visionsystem gör automatiseringen mer komplex eftersom flera tekniska system måste kopplas ihop
och samarbeta med varandra.

6.1.3 Identifierade egenskaper på produktionslinjen
De egenskaper som identifierades under observationerna samt med hjälp av AviX visas i figur 11.
Egenskaperna är identifierade på produktionslinjen och är lämpade för en UR-robot.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Plocka komponent
Placera komponent
Fixera/dra komponent
Applicera smörj/bindemedel
Verktygsbyten
Äntra komponent
Tryck på knapp
Kontroll/avsyning/ verifiera/Scanna
Putta eller dra/förflytta
Placera med tryck
Avlägsna/demontera

Figur 11. Sammanfattning över de egenskaper som identifierats.

6.1.4 Analys av egenskaper på produktionslinjen
De utmärkande egenskaper som tagits fram från produktionslinjen är riktade till slutmonteringen på
HDE 13 vilket är avgränsningen till detta projekt. De egenskaper som har identifierats tar hänsyn till
UR-robotarnas kapacitet. Även om det framkommit egenskaper hos roboten och på produktionslinjen,
finns det begränsningar inom dessa. Begränsningarna beror på komponentens utformning och vikt
samt hur de yttre förhållandena ser ut. Robotarna kan ha olika typer av verktyg och de kan även
anpassas efter ett specifikt ändamål. Dock blir det många verktyg om alla komponenter behöver
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specialanpassade verktyg vilket gör att projektet avgränsas till vad robotarna kan göra och inte
verktygets utformning och potential. Robotarnas möjlighet till att utföra arbetsmoment beror delvis
på komponenternas form och dess greppvänlighet, om det är en fast, stel eller styrsellös komponent.
Exempel på en styrsellös komponent kan vara ett kablage som dessutom har fler än en anslutningsdel.
Flera anslutningsdelar är också en begränsning för roboten eftersom det då blir nödvändigt med ett
tvåhandsgrepp eller ett visionsystem som kan lokalisera anslutningsdelarna var för sig. Vikten på
komponenterna har också en stor betydelse eftersom robotarna kan lyfta upp till 10 kg (inklusive
verktyg). Under observationerna identifierades att ett flertal komponenter väger nära och över 10 kg.
Att placera en komponent avser i detta fall att roboten kan placera den på en bestämd plats,
exempelvis på motorn eller på avställningsyta. Om komponenten ska placeras på motorn gäller det att
den kan placeras utan att falla av samt att den kan placeras med inpassning om det behövs. Ett
hjälpmedel för att klara inpassningen av komponenten är ett visionsystem. Visionsystem kan lokalisera
koordinaterna på motorn som roboten kan använda för att placera komponenten på rätt ställe. En
annan begränsning för roboten är om ett arbetsmoment utförs i trånga utrymmen. Det gäller att
roboten och verktyget kan komma åt utan att stöta i andra delar. Observationerna har visat att det är
många moment där komponenterna fixeras med en dragare vilket är en optimal uppgift för en robot.
På några stationer appliceras smörj- eller bindemedel på komponenterna eller motorn vilket fallstudier
har visat att en kollaborativ robot kan utföra.

6.2 Urvalsprinciper
Steg 1 i analysen utförs på komponenterna och är uppbyggd som ett flödesschema som består av ja
och nej frågor. Steg 1 i urvalsprinciperna börjar på start och sedan besvaras frågorna i löpande ordning
(se figur 12). Frågorna svarar på om det är lämpligt att fortsätta med en djupare analys för en coaktiv
implementation i steg 2. Om komponenten är för tung för UR-roboten kan eventuellt ett hjälpmedel
användas. Exempel på hjälpmedel kan vara lyftverktyg som roboten kan använda, människan som kan
placera komponenten eller annan anordning som placerar komponenten åt roboten.
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Figur 12. Steg 1 i urvalsprinciperna.

Urvalsmetoden resulterade i 21st kriterier med tillhörande specifikationer (se tabell 8). Detta är en del
av steg 2. Kriterierna är indelade i tre kategorier, monteringsprocess, komponentens utformning och
ergonomi. När ett arbetsmoment ska analyseras summeras lämpliga kriterier från
monteringsprocessen som ingår i arbetsmomentet. Även alla kriterier från komponentens utformning
och ergonomin ska tas med i beräkningen för att få en helhetsbedömning. Kriterierna för
komponentens utformning tas inte med för arbetsmoment med enbart fixering, applicera smörj- och
bindemedel och scanna. Kapacitetsindikatorerna med avseende på nyckeltalen för människa och robot
har summerats för varje kriterium till höger i tabellen. Den gröna färgen markerar vilken av resurserna
som har fördel och den gula färgen visar att det är likvärdigt men att en robot ändå är möjlig att
använda. De kapacitetsindikatorer som är under 0,5 för roboten visar att det inte är lämpligt att
använda en robot för de kriterierna.
För att veta hur urvalsprinciperna ska användas har en instruktion tagits fram som är indelad i steg 1
och steg 2. Instruktionerna ska underlätta för företaget när de utför analyser på arbetsmoment för att
undersöka om det går att använda en kollaborativ robot. Instruktionen finns i bilaga 4.
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Tabell 8. Urvalsprinciper för UR-robotar.
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6.2.1 Analys av urvalsprinciper
För att ta fram kriterielistan användes en befintlig metod som Jaschewski et al. (2016) tagit fram. Hela
metoden användes inte eftersom den mer är riktad till HRI och det här projektet riktar sig till en coaktiv
implementation. Metoden som Jaschewski et al. (2016) tagit fram har varit svår att tolka men ansågs
ändå vara en bra grund till att ta fram urvalsprinciper för en coaktiv implementation eftersom den
riktar sig till kollaborativa robotar. Metoden för att ta fram urvalsprinciper har varit lyckad eftersom
den har pekat på hur uppgifterna ska fördelas mellan människa och robot. Det ger en stor fördel
eftersom företaget även kan skapa kollaborativa stationer med sin vetskap om vilka arbetsmoment
som passar UR-roboten.
När projektet startade var urvalsprinciperna enbart tänkta att utformas som en kriterielista. Det visade
sig att kriterielistan inte var tillräcklig för att kunna ge ett pålitligt resultat. Därför gjordes en
komplettering med en föranalys som vidare blev steg 1 i urvalsprinciperna. Under tiden kriterierna
togs fram upptäcktes att komponenternas utformning spelar en stor roll om det går att använda sig av
en UR robot. Steg 1 i urvalsprinciperna kommer vara en första enkel analys av arbetsmomenten. Den
kommer att visa om det finns en möjlighet till att implementera en kollaborativ robot med avseende
på komponentens utformning och säkerställa att steg 2 inte kommer att ge ett missvisande resultat.
Steg 1 i urvalsprinciperna visade sig ge ett mer tillförlitligt resultat tillsammans med kriterielistan.
Första steget i urvalsprinciperna är enkel att använda och kommer ge ett första utlåtande om
arbetsmomentet är lämplig för en coaktiv implementation. Kriterierna är något mer avancerade och
kräver vetskap om tillvägagångssättet och detaljer kring arbetsmomenten. Därför har en instruktion
tagits fram som ska underlätta hur analysen ska utföras. Instruktionerna finns i bilaga 4.
Urvalsprinciperna är framtagna med hänsyn till robotens kapacitet. Det finns många kriterier som är
likvärdiga för människan och roboten. Det visar att det finns möjlighet att använda en robot men att
människan gör det lika bra. Även om de är likvärdiga kan en robot väljas om målet är att implementera
en coaktiv station. Några av kriterierna lämpar sig bäst för människan. De kriterierna beror främst på
komponentens utformning eller att det krävs ett tvåhandsgrepp vilket inte passar till en UR robot.
För arbetsmoment som bara innehåller scanna, applicera smörjmedel eller bindemedel och fixera
komponent kommer det inte vara aktuellt med kriterier från komponentens utformning i analysen
eftersom det inte rör sig om en specifik komponent eller att den redan finns på plats.
Under observationerna insågs det att de arbetsmoment som innefattar tunga lyft och skulle vara bra
för en coaktiv implementation, har komponenter som väger över robotarnas lyftkapacitet. Det
observerades att montörerna inte alltid använder de lyftverktyg som finns till de tunga
komponenterna. Om företaget skulle använda en kollaborativ robot som har den lyftkapaciteten som
krävs, skulle det gå att säkerställa att montörerna inte lyfter för tungt eftersom det kan leda till
arbetsskador. Om företaget vill implementera robotar där det finns tunga lyft bör en annan robot än
UR-roboten utvärderas.
En fördel med urvalsprinciperna är att de går att ändra och uppdatera ju mer tekniken utvecklas. De
går också att anpassa till andra kollaborativa robotar om en kapacitetsanalys utförs över aktuell robot.
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6.3 Samlokalisering av arbetsmoment
När flera arbetsmoment samlokaliserades till motsvarande en takttid blev det bekräftat att analysen
av produktionslinjen, som gett en föraning om lämpliga arbetsmoment, stämde bra. Nuvarande
manuella cykeltider har använts vid beräkningarna för samlokalisering av arbetsmoment. Några
lämpliga arbetsmoment i område 1 och 2 analyserades med urvalsprinciperna och kunde
samlokaliseras. Resultatet av urvalsprinciperna blev två stationer.

6.3.1 Station 1
Första stationen som innehåller flera fixeringar har samlokaliserats till station 1 (se tabell 8). Det valdes
att samlokalisera arbetsmoment så att cykeltiden håller sig under takttiden, för att ha lite reservtid till
de verktygsbyten som måste göras mellan olika fixeringar. Verktygsbyten antas ta lite längre tid för
roboten än för människan. Kriterierna för komponentens utformning togs inte med i analysen för
arbetsmomenten eftersom det endast rör sig om fixeringar, komponenten sitter redan på plats. Det
övergripande medelvärdet för kapacitetsindikatorn gällande människan blev 0,23 och för roboten blev
värdet 0,77 vilket visar att stationen är lämplig för en robot på en coaktiv station.
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Tabell 9. Samlokalisering av arbetsmoment. Station 1.
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6.3.2 Station 2
När de utmärkande egenskaperna togs fram identifierades en hel station som ansågs lämplig för en
coaktiv implementation. En överblick av stationen och tillhörande förmonteringsstation ses i figur 13.
På stationen finns en komponent, oljesumpen som väger 9,5–13,9 kg vilket är mer än vad UR roboten
kan lyfta. Oljesumpen och hur den monteras visas i figur 14. Steg 1 i urvalsprincipen visar att stationen
skulle vara möjlig för en coaktiv implementation om roboten kan ta hjälp av ett hjälpmedel. På den
aktuella stationen finns ett kontrollerat lyftverktyg som skulle kunna användas av roboten för att
placera oljesumpen. Genom observationer ute på stationen har det gjorts ett antagande att roboten
kan hantera lyftverktyget. Lyftverktyget aktiveras med en knapp som vidare lyfter komponenten och
flyttar den vertikalt ut mot motorn. Med hjälp av ett visionsystem kan roboten får motorns koordinater
och då styra komponenten på rätt plats med hjälp av lyftverktyget. Resultatet visar att stationen är
lämplig för en coaktiv implementation (se tabell 9). Hela analysen kan ses i bilaga 5. Medelvärdet för
människans övergripande kapacitetsindikator är 0,35 och robotens är 0,65. Cykeltiden ligger strax
under takttiden vilket ger tid för verktygsbyten.

Figur 13. Figuren visar hur station 2 ser ut i nuläget.
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Figur 14 Layout på oljesumpen och hur den monteras. (Volvo GTO, 2017b)
Tabell 10. Samlokalisering av arbetsmoment. Station 2.
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6.3.3 Ytterligare arbetsmoment för en coaktiv implementation
Under projektet har det identifierats fler arbetsmoment som är möjliga för en coaktiv implementation
men som inte har samlokaliserats. I tabell 10 visas några av de arbetsmoment som en kollaborativ
robot kan utföra men i bilaga 6 finns en mer detaljerad beskrivning av dessa moment.
Tabell 11. Några ytterligare arbetsmoment som UR-robotarna kan utföra.
Station
200

Arbetsmoment
Applicera forminol i 5st anslutningshål

400

Montera oljefilterhus

700

Montera oljefilter

1500

Montera nippel

1600

Verifiera och fixera br.filterhus

1700

Hatt/dammskydd montera

Den förmonteringsstationen som tillhör station 2 har i dagsläget i uppgift att förmontera oljesumpen
samt fylla tre lådor med olika skruv. Två av skruvsorterna går till oljesumpen och den tredje går till en
annan station. Visar det sig att roboten inte kan placera oljesumpen med det nuvarande lyftverktyget
kan montören på tillhörande förmontering hjälpa till med placeringen. Om montören på
förmonteringen ska placera oljesumpen åt robot 1 (R1) kan en ytterligare robot användas för att
förbereda de olika skruvarna. På detta sätt får operatören möjlighet att tidsmässigt placera oljesumpen
åt robot 1 om det skulle krävas. Robot 2 (R2) placerar de två skruvsorterna till oljesumpen i paletter
för att dessa ska gå lätt att plocka för robot 1. Den tredje skruvsorten kan placeras antingen i paletter
eller lådor för att sedan förflyttas till rätt station. I figur 15 ses en grov layout över hur
förmonteringsstationen och station 2 kan se ut.

Figur 15. Figuren visar hur station 2 skulle kunna se ut vid en implementation av två kollaborativa robotar.
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6.3.4 Analys av samlokalisering av arbetsmoment
När en coaktiv station ska utformas finns det många saker att ta hänsyn till. För att en robot ska kunna
utföra arbetet måste komponenterna presenteras på ett sätt som gör det möjligt för roboten att
lokalisera och greppa det som ska monteras. Exempelvis kan skruvar placeras i anpassade paletter
vilket underlättar för roboten när den ska greppa. Ett annat alternativ att presentera skruvar är att
använda sig av någon typ av vibrationsmatare. Arbetsområdet och komponenterna måste presenteras
inom robotens räckvidd. Studier har visat att ett visionsystem gör det lättare för roboten att identifiera
komponenter (UR, 2015).
Fixering är ett repetitivt arbete vilket förekommer i stort sett på alla stationer i produktionslinjen.
Repetitivt arbete är skadligt för människan vilket gör det lämpligt för en robot då den är outtröttlig.
Montering av mindre komplexa komponenter är också möjligt att utföra för en UR-robot. Ett
visionsystem kommer att underlätta dessa arbetsmoment för att kunna lokalisera motorn och
komponenternas position. Nackdelen med ett visionsystem är att ett ytterligare system ska kopplas
ihop med övriga system vilket ökar komplexiteten och dess kommunikation.
Trots att kollaborativa robotar är gjorda för att jobba tillsammans med människor är säkerheten en
stor del som måste tas hänsyn till när en arbetsplats utformas. Ett sätt att kontrollera säkerheten kring
kollaborativa robotar är att följa den ISO-standard som är framtagen med hänsyn till dessa robotar. En
av de stora riskerna är kollision med människan. Även om roboten stannar när en kollision sker utsätts
människan för krafter som kan leda till skada. Ett sätt att minska krafterna vid kollision är att
programmera roboten på ett sådant sätt att hastigheten reduceras när människa kommer in i robotens
arbetsområde, detta kan göras tillsammans med vision system alternativt ljusbommar.
Komponenterna som roboten hanterar kan också utgöra en säkerhetsrisk då det kan förekomma vassa
detaljer på komponenten som människa kan skada sig på. Det är viktigt att se över alla risker och
eliminera dessa för att kunna CE-märka roboten för att den ska kunna tas i drift.
På station 2 har ett antagande gjorts att roboten kan hantera lyftverktyget men att viss anpassning kan
behöva göras på lyftverktyget. Går inte verktyget att anpassas kan en kollaborativ station göras, där
människan placerar oljesumpen för att sedan lämna över resterande jobb till roboten. Vid stationen i
dagsläget finns en förmonteringsstation som tillhör den aktuella stationen. Montören på
förmonteringsstationen skulle kunna placera komponenten som en dela av sina arbetsuppgifter. Ett
annat alternativ är att implementera en annan robot som kan lyfta tyngre som leder till att roboten
klarar hela stationen själv.
När samlokaliseringen skulle utföras avgränsades arbetet till område 1 och 2 eftersom de områdena
ansågs ha flest potentiella arbetsmoment till en coaktiv implementation. Område 3 och 4 har fler
komplexa produkter som exempelvis innefattar buntband, slangar och rör. Även om områdena 3 och
4 har avgränsats bort finns fortfarande arbetsmoment som lämpar sig för en kollaborativ robot. Kittet
har avgränsats bort eftersom om en robot ska kitta vagnarna kommer det att krävas stora
omorganiseringar i kittet och det kommer att behövas mycket teknisk utrustning om roboten ska
kunna plocka alla komponenter. Det finns troligtvis möjligheter att ha robotar i kittet men det är inte
första steget att ta. Det kan krävas att roboten behöver röra sig i ett större område, exempelvis med
hjälp av en skena, för att plocka ihop kittet. Det innebär större säkerhetsåtgärder.
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7 Diskussion
I det här kapitlet diskuteras projektets genomförande, resultat samt projektets helhet.

7.1 Metod
Projektet har varit uppdelat i en akademisk del och i en praktisk del. Den akademiska delen har lagt
grunden den praktiska delen. Det akademiska och praktiska arbetet som utförts har ständigt kopplats
till problembeskrivningen och målen för att säkerställa att arbetet håller sig inom projektramen.
Uppdelningen har varit till nytta då den bidragit till ett strukturerat arbetssätt och en tydlig
projektplanering. Arbetet har fortlöpt enligt planen och målen kunde uppnås inom projektets tidsram.

7.2 Utmärkande egenskaper
Egenskaperna som presenterats för roboten är enbart framtagna utefter befintliga studier. De
utmärkande egenskaperna som tagits fram lämpar sig till slutmonteringen i HDE 13. För att finna fler
egenskaper kan experiment utföras i den miljö med de arbetsuppgifter där roboten är menad att
arbeta. Det kan visa om det finns ännu fler egenskaper som passar för en coaktiv implementation. I
det här projektet utfördes inga experiment eftersom tiden var begränsad. Att sätta sig in i robotens
programmering och utföra experiment var inte inkluderat i målen. Vill företaget använda roboten i
andra områden kan det behövas en komplettering av dessa egenskaper vilket kräver ytterligare analys.
Men de egenskaper som har identifierats visar att det finns möjligheter till att använda kollaborativa
robotar i slutmonteringen på HDE 13.

7.3 Urvalsprinciper
Metoden från Jaschewski et al. (2016) användes för att ta fram urvalsprinciper, en annan metod som
övervägdes i början var Dynamo++. Denna metod valdes bort eftersom den riktar sig till all möjlig
automation för att höja automationsnivån i ett befintligt system. Dynamo++ hade säkert gett ett lyckat
resultat för att utöka automationen i slutmonteringen. Målet för detta projekt var att se på
möjligheterna med kollaborativa robotar i slutmonteringen och dynamo++ hade innefattat all möjlig
automation vilket hade krävt mer efterforskning inom hela automationsområdet. Dynamo++ hade inte
gett några urvalsprinciper, resultatet skulle bli inriktat på vilka stationer som skulle vara lämpliga att
automatisera i nuläget. Det hade inte gett ett underlag som företaget skulle kunna använda i framtiden
för att analysera arbetsmoment för en coaktiv implementation. Det resultat som Jaschewski et al.
(2016) tillvägagångssätt har gett kommer att kunna användas i framtiden för analys av arbetsmoment
och kunna anpassas till aktuell process och teknik.
Urvalsprinciperna kommer hjälpa företaget att analysera arbetsmoment som skulle kunna utföras av
en kollaborativ robot. Resultatet av urvalsprinciperna kommer bli värden för människa och robot vilket
kommer att visa vilken resurs som är lämplig att använda. Det kommer kunna vara en del av ett
beslutsunderlag till en implementation, men även andra aspekter behöver beaktas, som exempelvis
kostnad mot nyttan. Det är även viktigt att planera och analysera arbetsplatsutformningen och hur
komponenterna ska presenteras för roboten. Kan inte komponenterna presenteras på ett sätt att
roboten kan gripa, blir det svårt med en implementation.
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7.4 Samlokalisering av arbetsmoment
Under projektet har det identifierats många arbetsmoment som kan utföras av en kollaborativ robot.
Generellt är komponenterna stora och massiva vilket försvårar en implementation av en UR-robot.
Under projektet har det visat sig att komponentens utformning och vikt är en avgörande faktor för URroboten. De arbetsmoment som inte är lämpliga för roboten har komplexa eller för tunga
komponenter. Vill företaget kunna utöka användningen av kollaborativa robotar kan de arbeta med
Design for assembly (DFA). DFA betyder att komponenterna anpassas för att kunna underlätta
monteringen (Boothroyd, G., Dewhurst, P. och Kinght, A. W., 2011). Det kan exempelvis vara hur
produkten är utformad eller att anpassa vikten till robotens nyttolast. Flera av de arbetsmoment som
roboten kan utföra på produktionslinjen, innefattar någon form av fixering med skruvdragare.
Arbetsmomenten har samlokaliserats som två potentiella coaktiva stationer. När coaktiva stationer
sätts ihop måste övriga produktionslinjen balanseras om eftersom flera arbetsmoment plockats från
olika stationer. Ergonomin måste analyseras för montörerna på de nya stationerna för att säkerställa
att slitsamma arbetsmoment fördelas jämnt. Om coaktiva stationer implementeras måste säkerheten
beaktas. Under projektet har det framkommit att det inte finns självklara säkerhetsåtgärder mer än
att robotarna har inbyggt säkerhetssystem i lederna. Företaget måste anpassa säkerhetsåtgärderna till
sitt syfte och arbetsplatsen.

7.5 Projektets helhet
Litteraturstudien har varit en bra grund inför projektet då det visat hur en kollaborativ robot kan
användas. Två olika tillvägagångssätt för implementation av kollaborativa robotar påträffades under
litteraturstudien och har undersökts närmare under projektet. Sedan 2015 har det kommit flera
studier när det gäller kollaborativa robotar vilket visar att det är ny teknik och att intresset för
kollaborativa robotar ökar. Tekniken kommer troligtvis att utvecklas ju större behovet blir. Under
projektet har det framkommit att det fortfarande finns stora säkerhetsaspekter att ta hänsyn till vilket
kan bli kostsamt och komplicera en CE-märkning. Frågan är om alla dessa säkerhetsfrågor kommer att
hindra implementationen av dessa kollaborativa robotar. Kommer nyttan vara värt besväret eller kan
robotarna lika gärna hägnas in? Det är något som måste övervägas vid analysen av en implementation
av en kollaborativ robot.
Avgränsningarna i projektet har varit lämpliga då arbetets omfattning har varit rimlig och bidragit till
ett förväntat resultat. Produktionslinjen har många olika stationer men trots antalet och skillnaden i
arbetsmomenten finns det många gemensamma egenskaper vilket underlättade framtagningen av
urvalsprinciperna. Under hela projektet har arbetet kopplats till problembeskrivningen och målen
vilket har bidragit till att det har fortlöpt och hållits inom projektramen. Eftersom 2 stationer har
samlokaliserats blev det inte aktuellt att ange minimala egenskaper som roboten behöver för att kunna
slå ihop arbetsmoment som motsvarar en takttid.
Det hade varit intressant och lärorikt att bygga ihop en station med den UR-roboten som företaget
köpt in för att validera urvalsprinciperna ytterligare. Dock fanns inte tid till att experimentera med
roboten. För att säkerhetsställa att urvalsprinciperna är trovärdiga behöver de arbetsmoment som har
samlokaliserats till en coaktiv station byggas ihop i verkligheten och testas för att visa att roboten klarar
det som urvalsprinciperna påvisar.
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8 Slutsats och framtida arbete
I den här delen presenteras de slutsatser som arbetet har resulterat i.
Kollaborativa robotar är ett aktuellt ämne på Volvo GTO. Företaget vill ha svar på om det finns
möjligheter till att implementera kollaborativa robotar från UR i slutmonteringen på HDE 13. Företaget
ser möjliga förbättringar kring montörernas ergonomi samt att även process och produktkvaliteten
kan förbättras. De vill få en djupare förståelse kring UR-robotarna och dess användningsområde med
hjälp av ett analysunderlag. Resultatet av projektet kan vara en början till en implementation av
kollaborativa robotar i företaget.
Robotens egenskaper har tagits fram och använts till att identifiera utmärkande egenskaper för en
coaktiv implementation i slutmonteringen. Slutmonteringen består av många arbetsmoment med flera
gemensamma egenskaper som har identifierats och sammanställts i en punktlista. Dessa egenskaper
har sedan använts som grund vid framtagningen av urvalsprinciperna. Flera av de egenskaper som har
tagits fram från produktionslinjen stämmer överens med vad en robot kan utföra. Att dessa
egenskaper stämmer överens visar att en kollaborativ robot är möjlig att implementera i
slutmonteringen. De framtagna egenskaperna har använts till att ta fram urvalsprinciper.
Under framtagningen av urvalsprinciperna upptäcktes att möjligheten till att implementera en
kollaborativ robot beror till stor del på komponenternas vikt och dess utformning. Med avseende på
komponenterna, monteringsprocessen och ergonomin har urvalsprinciperna tagits fram. Steg 1 i
urvalsprinciperna kommer ge ett första avgörande om det finns möjlighet att implementera en
kollaborativ robot. Om möjlighet finns kan steg 2 utföras där ett noggrannare resultat kommer uppstå.
Urvalsprinciperna som tagits fram kommer kunna ligga som grund vid beslut för en coaktiv
implementation.
Med hjälp av urvalsprinciperna har två stationer tagit fram som innehåller arbetsmoment som passar
till en coaktiv implementation. Några ytterligare arbetsmoment har identifierats som passar för
kollaborativa robotar och har presenterats i rapporten.
Robotarna från Universal Robots går att använda i HDE13 för många arbetsmoment. Några
arbetsmoment som innefattar tunga lyft för människan och som skulle vara utmärkt för en coaktiv
implementation brister i UR-robotarnas lyftkapacitet. Vill företaget kunna använda en kollaborativ
robot i dessa arbetsmoment måste en annan robot övervägas, som har mer lyftkapacitet. Det skulle
ge en bättre ergonomi för människan då det har noterats att de lyftverktyg som finns tillgängliga inte
alltid används. UR-robotarna passar bra till repetitiva arbetsmoment som exempelvis att fixera skruvar.
Kollaborativa robotar medför en säkerhetsrisk för människan trots inbyggda säkerhetssystem. Därför
är det viktigt hitta alla säkerhetsrisker och göra åtgärder för att kunna utföra en CE-märkning. För att
bekräfta att urvalsprinciperna är tillförlitliga bör en station byggas upp med en kollaborativ robot som
utför de arbetsmoment som projektet har resulterat i. Tekniken går fort fram och nya robotar kommer
troligtvis ut på marknaden. Urvalsprinciperna kommer därför att behöva uppdateras och anpassas för
att hålla sig aktuella.
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Bilaga 1 – Ekvationernas variabler
Variabler för ekvationerna som finns under kapitel Metod för HRI i referensramen.
tc – Huvudvärde för cykeltid
ia – Huvudvärde för ytterligare inventering
qp – Huvudvärde för processäkerhet
qW – Huvudvärde för arbetsförhållande
W – Viktningsvärde
fH,K – Människans kapacitetsindikator för varje specifikation
fR,K – Robotens kapacitetsindikator för varje specifikation
wkfH,ks – Varje kriterium i ett arbetsmoment viktas med w k. Sammanlagda värdet av wk för viktningen i en
monteringsuppgift måste vara lika med 1.
fwH,ks – Kapacitetsindikator för människan i ett specifikt kriterium som är en del av ett monteringsuppgiften.
eH,i – Övergripande kapacitetsindikatorn för människan i en monteringsuppgift.
eR,i – Övergripande kapacitetsindikatorn för roboten
Ck – Kriterium
Skj – Specifikationer
fwH,kj – Människans kapacitetsindikator för varje specifikation efter viktning.
fwR,kj – Människans kapacitetsindikator för varje specifikation efter viktning.
An – Monteringsuppgift
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Bilaga 2 – Framtagning av huvudvärden
Exempel på tankesätt vid framtagningen av huvudvärdena som är grunden till kapacitetsindikatorerna.
Likvärdigt ger huvudvärde 0,5, fördel ger 1 och icke fördel ger 0. Värdena ses i bilaga 3.
Scanna: Nödvändig
Ergonomi: Inte påfrestande för människan att scanna. Alltså likvärdigt.
Processäkerhet: Likvärdigt eftersom människan kommer inte vidare i processen utan att scanna.
Ytterligare investering: Vid analys av en station kommer en ny scanner att köpas in för både människa
och robot. Alltså likvärdigt.
Produktkvalitet: Påverkas inte eftersom de inte kommer vidare i processen utan att scanna. Skulle
scanningen missas kan produktkvaliteten påverkas. Alltså likvärdigt.
Plocka komponent: Handgripligt (tar inte hänsyn till vikt)
Ergonomi: Likvärdigt.
Processäkerhet: Likvärdigt
Ytterligare investering: Likvärdigt. Gripverktyg finns.
Produktkvalitet: Likvärdigt (påverkas av materialets känslighet, kommer i senare kriterie)
Plocka komponent: Fingermotoriksgrepp
Ergonomi: Robotens fördel eftersom det blir mer komplext för människan att greppa med fingrarna.
Processäkerhet: Likvärdigt
Ytterligare investering: Robot kan behöva ytterligare verktyg, exempelvis ett magnetverktyg om det
inte går att plocka små komponenter med gripdonet. Fördel människa.
Produktkvalitet: Likvärdigt (påverkas av materialets känslighet, kommer i senare kriterie)

Erica Andersson och Sophia Fritz

51

Bilaga 3 – Viktade värden
Exempel på viktade värden som är grunden till kapacitetsindikatorerna
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Bilaga 4 – Instruktion
Den här bilagan visar instruktionen som är framtagen för att beskriva hur analysen av arbetsmomenten
ska utföras.

Steg 1.
1. Välj önskat arbetsmoment som ska analyseras. Identifiera komponenterna som ingår i
arbetsmomentet.
2. Gör en analys av komponenterna för ett första avgörande om en coaktiv implementation är
lämplig. Använd anpassat flödesschema till analysen (se figur nedan). Analysen ska utföras ur
robotens perspektiv. Följ stegen i flödesschemat.
3. Blir utfallet:
• ”Vidare analys kan utföras” utförs steg 2, en djupare analys av arbetsmomentet med
hjälp av kriterierna.
• ”UR robot ej lämplig” kan kanske andra robotar utvärderas.
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Steg 2.
1. Välj önskat arbetsmoment som ska analyseras. Identifiera momenten och komponenterna
som ingår i arbetsmomentet.
2. Börja med att välja ut de kriterier och specifikationer från monteringsprocessen som passar
in på de identifierade momenten.
3. Välj sedan alla kriterier och passande specifikationer med tillhörande värde som är lämpliga
under komponenternas utformning. Vid arbetsmoment som bara innefattar fixering, scanna
eller applicera smörj- och bindemedel ska inte kriterierna för komponentens utformning tas
med, eftersom det inte rör sig om hantering av en specifik komponent.
4. Gör enligt steg tre även på ergonomikriterierna.
5. Alla värden på kriterierna som inte är likvärdiga summeras enskilt för människa och robot.
Summan för varje resurs divideras på antalet kriterier som inte är likvärdiga. Ett medeltal
erhålls för varje resurs och visar också vilken som är mest lämplig för det aktuella
arbetsmomentet. Ett exempel ges nedan.
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Bilaga 5 – Resultat station 2
Den här bilagan visar hela resultatet av sammansatta station 2.
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Bilaga 6 – Ytterligare arbetsmoment
Ytterligare arbetsmoment som har identifierats för en coaktiv implemenation.
Station
200

Arbetsmoment
Applicera forminol i 5st anslutningshål

Kriterier

Specifikationer

Ta kanna
Applicera i hål x5

Verktygsbyte
Applicera Smöjmedel

Nödvändig
Nödvändig

Repetetivitet
Dold montering
Vridmomentmoment med lyft

1–3
Nej
Nej

Övergripande kapacitetsindikatorer
Människa
Robot

Ergonomi

400

0,33

0,67

0,22

0,78

0,36

0,64

Montera oljefilterhus
Ta hus, oljefilter
Montera hus, oljefilter

Plocka komponent
Placera komponent

Handgripligt
Med precision/inpassning

Komponentens styvhet
Antal anslutningar per komponent
Materialstruktur
Vassa kanter på komponent
Storlek

Stel komponent
1
Icke känslig
Nej
Tymplig

Repetetivitet
Dold montering
Vridmomentmoment med lyft
Vikt på komponent

1–3
Nej
Nej
4–8kg

Komponentens Utformning

Ergonomi

700

Montera oljefilter
Ta 1 st oljefilter (3 st)
Applicera olja på oljefilter
Montera 1 st oljefilter

Plocka komponent
Applicera bindemedel
Äntra komponent

Handgripligt
Nödvändig
Med skruvmoment

Komponentens styvhet
Antal anslutningar per komponent
Materialstruktur
Vassa kanter på komponent
Storlek

Stel komponent
1
Icke känslig
Nej
Tymplig

Repetetivitet
Dold montering
Vridmomentmoment med lyft
Vikt på komponent

1–3
Nej
Nej
0–2kg

Komponenterns utformning

Ergonomi
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Station
1500

Arbetsmoment
Montera nippel

Kriterier

Specifikationer

Ta nippel
Äntra nippel

Plocka komponent
Äntra komponent

Fingermotoriksgrepp
Med skruvmoment

Komponentens styvhet
Antal anslutningar per komponent
Materialstruktur
Vassa kanter på komponent
Storlek

Stel komponent
1
Icke känslig
Nej
Tymplig

Repetetivitet
Dold montering
Vridmomentmoment med lyft
Vikt på komponent

1–3
Nej
Nej
0–2kg

Övergripande kapacitetsindikatorer
Människa
Robot

Komponentens utformning

Ergonomi

1600

0,39

0,61

0,22

0,78

0,33

0,67

Verifiera och fixera br.filterhus
Ta scanner
Scanna streckkod
Lägg tillbaka scanner
Fixera hus br.filter med eldragare

Verktygsbyte
Scanna
Verktygsbyte
Fixera komponent

Nödvändig
Nödvändig
Nödvändig
Med skruvmoment

Repetetivitet
Dold montering
Vridmomentmoment med lyft
Vikt på komponent

1–3
Nej
Nej
0–2kg

Ergonomi

1700

Hatt/dammskydd montera
Ta hatt/dammskydd
Montera hatt/dammskydd

Plocka komponent
Placera komponent

Fingermotoriksgrepp
Med precision och kraft

Komponentens styvhet
Antal anslutningar per komponent
Materialstruktur
Vassa kanter på komponent
Storlek

Stel komponent
1
Icke känslig
Nej
Tymplig

Repetetivitet
Dold montering
Vridmomentmoment med lyft
Vikt på komponent

1–3
Nej
Nej
0–2kg

Komponentens utformning

Ergonomi
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