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Sammanfattning 

Brodit är en producerande industri som utvecklar utrustning för mobila enheter där konstruktion, 

bearbetning, montering och försäljning av produkter förekommer. För att optimera 

bearbetningsprocessen vill Brodit införa automatiserade system som standardiserar hantering, 

transport och installation av CNC-verktyg.  

Projektets huvudmål definierades till att ta fram ett förslag på en standardiserad förvaring och 

transportlösning. Resultatet presenteras med hjälp av en CAD-modell som visualiserar det 

slutgiltiga konceptet och dess delstrukturer. Frekvens- och hållfasthetsanalyser har utförts med 

finita element metoden för att säkerställa kvalitet och minimera risker med konstruktionen. 

Diskussion om kvarvarande oklarheter gällande automatiseringsaspekter, alternativa lösningar 

och övriga omkringliggande faktorer fördes. Som slutsats jämförs de mål som initialt sattes för 

projektet med de resultat som uppnåddes. Förslag på framtida utvecklingsområden och fortsatt 

arbete listades.  
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Abstract 
Brodit is a manufacturing industry that develops equipment for mobile units in which the design, 

processing, assembly and sale of products occur. In order to optimize the processing process, 

Brodit wants to introduce automated systems that standardize handling, transport and 

installation of CNC tools. 

 

The main objective of the project was defined to produce a proposal for a standardized storage 

and transport solution. The results are presented using a CAD model that visualizes the final 

concept and its substructures. Frequency and strength analyzes have been performed with the 

finite element method to ensure quality and minimize risks with the design. Discussion on 

remaining uncertainties regarding automation aspects, alternative solutions and other 

surrounding factors was conducted. As a conclusion, the initial goals set for the project are 

compared with the results achieved. Proposals for future development areas and continued work 

were listed. 
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1. Introduktion 
Brodit grundades 1983, företaget utvecklar och tillverkar produkter i plast för montering av 

kommunikationsutrustning såsom mobiltelefoner och surfplattor. En stor del av den bearbetning 

som sker på Brodit är automatiserad och sker med hjälp av CNC-maskiner. Med ambitionen att 

installera tre nya CNC-maskiner varje halvår de närmsta tre åren, ökar även behovet av 

operatörer som sköter byte av verktyg, fixturer och utrustning då olika produkter skall 

produceras och bearbetas. För att minska behovet av att lära upp personal eftersträvas 

utvecklingen av ett automatiserat system som effektiviserar processen att byta verktyg i de 

bearbetande CNC-maskinerna i produktionen. Genom att automatisera hantering och byte av 

verktyg i CNC-maskinerna då maskinparken växer, kan flexibiliteten hållas hög och införandet av 

nya produkter kan snabbare standardiseras för produktion. Figur 1 visar exempel på produkter 

som tillverkats av Brodit. 

 

Figur 1. Hållare till mobiltelefoner, surfplattor och kortläsare gjorda i plast, tillverkade av Brodit 

1.1 Bakgrund 

En stor efterfrågan inom företag är utveckling och förbättring av dess produktion. Effektivisering 

av processer är ett steg till att försäkra företagets framtidsvisioner och deras konkurrenskraft på 

marknaden. Dagens samhälle karaktäriseras av stora förändringar i marknadsmässiga och 

ekonomiska förhållanden i kombination med snabba teknologiska framsteg, vilket leder till att 

företag har blivit tvingade att ta fram nya produkter för den nuvarande marknaden (Ayağ 2016). 
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För att stanna som ett attraktivt val inom branschen, måste små till medelstora företag (SMF), 

som definieras som företag med mindre än 250 anställda (European Commission u.å), jobba för 

att konstant förbättra sin industriella förvaltningsprocess t.ex. planering, användning av resurser, 

kontroll av produktion, mäta och utvärdera av operations prestanda (Moeuf, Pellerin, Lamouri, 

Tamayo-Giraldo & Barbaray 2017). 

Då en designprocess inleds råder ofta en mängd oklarheter. Vilka tekniska specifikationer och 

krav som bör eftersträvas hos en produkt som ska tillfredsställa efterfrågade funktioner kan 

därför vara svåra att förutse. Dessa oklarheter kan leda till oönskad iteration som försvårar 

produktutvecklingsprocessen, vilket riskerar att påverka den innovativa delen att ta fram en 

sådan produkt (Verworn 2009), detta beskrivs som ett fall av “Fuzzy Front End”. Verworn (2009) 

ställer upp en rad hypoteser som exempelvis understryker vikten av kommunikation och att 

reduceringen av oklara aspekter i ett tidigt skede av produktutvecklingen har en positiv effekt på 

resultatet. Detta tas även upp i sektion 2.2.2 under Fuzzy Front End. 

1.2 Problemformulering  

Brodit eftersträvar reducering av den mänskliga involveringen under installationen av verktyg i 

de bearbetande CNC-maskinerna. Detta involverar förbättring och optimering av en mängd 

uppgifter och deluppgifter av varierad karaktär. Utveckling för framtida automatisering och 

standardisering av delprocesser ligger i fokus för detta projekt. I nuläget finns en förvaring för 

verktyg som ställs upp och lagras för manuell transport (Figur 2).  

 

Figur 2. Ställ för verktyg som används i nuläget hos Brodit 

 

Flödets utformning för att förbereda och köra en maskin delas upp i tre steg och visualiseras i Figur 3.  

De grönmarkerade objekten visar de primära områden som är berörda under projektet. De 

gulmarkerade objekten visar berörda men avgränsade processer.  
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Steg 1: Verktyg och fixturer för en specifik order förbereds och plockas ihop från ett lager. Därefter 

samlas dessa artiklar på en station där de lagras som en artikelgrupp tills ordern skall verkställas.  

Steg 2: En operatör identifierar vilken artikelgrupp från lagerstationen som tillhör dess aktiva 

order och transporterar artiklarna till den maskin de ska installeras i. Transporten sker genom 

att operatören ställer de förberedda verktygen och fixturerna på en rullvagn. Den standardiserade 

förvaringen existerar ej i nuläget dock är processen identisk oberoende av transportenhet, dess 

syfte beskrivs i sektion 1.3.   

Steg 3: Operatören installerar manuellt alla verktyg i CNC-maskinen och fäster även fixturer. 

Efter bearbetningen är genomförd skall maskinen tömmas helt på verktyg och tidigare nämnda 

steg utförs sedan i omvänd ordning. 

 

 

Figur 3. Visualisering av processflödet vid maskinställ 

 

1.3 Syfte och ambition 

Syftet med projektet är att utveckla och designa en standardiserad förvaringsenhet som kan 

transporteras mellan lager och CNC-maskin. Detta arbete skall utföras för att skapa en grund till 

framtida automatiseringar inom produktionen. Designen skall kunna förvara all utrustning som 

behövs under omställning av en CNC-maskin. Transport mellan aktuell CNC-maskin och ett lager 

där verktyg och fixturer plockas ihop, är den huvudsakliga processen i arbetet och beskrivs i 

sektion 1.2 som steg 2. Även delar av steg 3 (Figur 3) bör uppmärksammas och påverkar 

designarbetet. Brodits visioner inkluderar att verktyg och fixturer kan plockas upp och installeras 

i CNC-maskinen av en automatiserad robotarm, transport av dessa skall ske automatiskt med en 

självgående robot. 
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1.4 Mål 

Listade mål för projektet: 

o Utformning av ett flertal konceptförslag på förvaring av verktyg och fixturer vid 

transport mellan verktygslager och CNC-maskin. 

o Val och utveckling av ett av koncepten. Val av metod för selektionen ingår som del 

i uppgiften.  

o Förvaringskonstruktionen skall: 

 vara utformad på så sätt att roboten skall kunna ta verktyg från 

förvaringen och installera dem i CNC-maskinen samt plocka ur och lägga 

tillbaka verktygen i förvaringen. 

 Kunna tillverkas till en rimlig kostnad för företaget. 

o Undersöka om befintlig robotarm är tillräcklig för nuvarande och planerad 

verksamhet eller om ny(a) robot(ar) behöver implementeras i processen/cellen. 

o Analys och undersökning av huruvida befintliga robotar på marknaden är 

lämpliga att införa/tillföra i systemet med avseende på efterfrågad funktion och 

kostnad. 

Ett mål gällande reducering av operatörens interaktionsmoment vid byte av verktyg i en CNC-

maskin fanns tidigt i projektet. Målets relevans och fokus minskade under projektets gång och har 

därför tagits bort från ovanstående lista.    

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Gruppering av artiklar 

Då automatisering av hela flödet skulle vara ett mycket omfattande arbete måste avgränsningar 

göras. Steg 2 (Figur 3) ses som den primära delen av flödet då huvudmålet med detta arbete är att 

ta fram en flexibel design på en förvaringsenhet som kan transportera alla kombinationer av 

artiklar som skall användas till en given bearbetningsprocess. Steg 1 (Figur 3) anses vara utanför 

ramen för detta arbete, om en operatör eller ett framtida automatiserat system utför detta steg 

bör ej påverka designen. Ett av målen är att förvaringen skall kunna interagera med robotar, 

därför anses steg 1 (Figur 3) som ett framtida arbete med automatisering och är därför inte en del 

av detta arbete. 

1.5.2 Gripdon och installation 

I ett automatiserat scenario skall en robot i steg 3 (Figur 3) plocka verktyg och fixturer från den 

standardiserade förvaringen för att sedan installera dessa i CNC-maskinen. Roboten skall även 

tömma maskinen på verktyg då bearbetningen är klar. För att roboten skall kunna greppa alla 

variationer av artiklar krävs ett eller flera specialdesignade gripdon. Exempel på ett egentillverkat 

gripdon från Brodit kan ses i Figur 4. Framtagande och anpassning för ett specifikt gripdon anses 

dock vara utanför målsättningen för detta projekt.  
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Figur 4. Specialdesignat gripdon av Brodit 

1.5.3 Programmering 

All typ av programmering samt test av robotar avgränsas från arbetet. 

1.6 Överblick av rapporten 

Resterande delar av rapporten består av kapitel 2 vilket beskriver den litteraturstudie som 

genomförts, metoder samt genomförande av dessa. Kapitel 3 visar resultatet av det slutgiltiga 

konceptet och de FEM-analyser som utförts. Under kapitel 4 diskuteras projektets resultat samt 

oklara faktorer som uppdagats, reflektioner kring alternativa lösningar samt frågeställningar. 

Kapitel 5 summerar resultaten utifrån de mål som satts i början av projektet. Slutligen tas framtida 

arbeten upp om vad som kan vidareutvecklas inom projektet i kapitel 6. 
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2. Metod och utförande 
Denna del är ägnad åt att redovisa val och utförande av de metoder som nyttjats under projektets 

gång.  

2.1 Litteraturstudie 

För att bredda kunskapsbasen inom områden som designprocess, produktutveckling och 

automatisering inom företag har en litteraturstudie genomförts. Vetenskapliga artiklar, tidigare 

exjobb och övrig fördjupande litteratur har granskats för att lägga en grund för den metodik som 

används genom projektet. Sökord som “New product development”, “Fuzzy Front End”, “Industry 

4.0”, ”Industrial design” och ”Kitting” har använts i vetenskapliga databaser som till exempel 

WorldCat Discovery och Web of Science. 

”Fuzzy Front End” i kombination med annan produktutvecklingslitteratur var givande under 

projektets gång. Med riktlinjer om hur produktutvecklingsprocessen bör gå till, hjälper ”Fuzzy 

Front End” med att lösa problematiken som kan uppstå under de olika faserna och hur problem 

bör hanteras.  

2.1.1 Gemba 

Som en del av studien spenderades tid i produktionen där den manuella processen som utförs i 

nuläget granskades. Delar av processen testades för att utöka förståelsen om de egenskaper och 

moment som bör tas hänsyn till under framtagandet av lämpliga koncept. “Gemba” är ett japanskt 

uttryck som översätts till “Den verkliga platsen”. Att besöka den aktuella platsen och skapa en 

förståelse för helhetssituationen kan gynna både utveckling och produktion (Imai 1997). 

2.2 Designprinciper 

2.2.1 Produktutvecklingsprocess 

Då en ny produkt ska utvecklas bör vissa filosofier och principer följas för att underlätta arbetet. 

Enligt Ulrich & Eppinger (2014) bör konceptutvecklingsprocessen delas upp i ett antal delfaser 

där den första och primära fasen för detta arbete kallas för front-end process (frontprocessen). 

Samtliga delmoment bidrar till viktiga framsteg under utvecklingen av ett koncept och dessa kan 

ses i Figur 5. 

 

Figur 5. Konceptutvecklingsprocessen av Ulrich och Eppinger (2016) 
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Ulrich & Eppinger (2014) beskriver att det läggs mycket vikt på kundbehoven i utvecklingen av 

en produkt. Att kunna identifiera vilka behov som eftersträvas är en process i sig. Väldigt många 

krav är latenta (krav som inte är igenkända eller som saknas på nuvarande produkter) och är till 

största del okända, om dessa behov uppfylls skulle det resultera i större tillfredsställelse hos 

kunden. Ulrich och Eppinger (2014) har en fem-stegs metod på hur kundbehov bör identifieras 

för att underlätta denna process: 

1. Samla in rådata 

2. Tolka rådata i form av kundbehov 

3. Organisera behoven i en hierarkisk ordning, primärbehov, sekundära behov etc. 

4. Fastställa vilken betydelse behoven har 

5. Reflektera över resultaten av processen 

2.2.2 Fuzzy Front End 

För att undvika att frångå de specifikationer och mål som är satta finns ett par faktorer som bör 

tas i beaktning under frontprocessen (Verworn 2009). En mycket relevant och bidragande faktor 

till oklarheter är de tekniska begränsningar som måste tacklas i och med den framtida situationen 

på företaget. Den produkt som ska utvecklas är tänkt att implementeras i ett automatiserat system 

som i nuläget endast existerar i ett idéstadie och kan bidra till problem under designprocessen. 

Fuzzy Front End (FFE) är en term som innefattar metodik för att hantera de tidiga delarna av 

frontprocessen då en mängd oklara faktorer uppstår (Verworn 2009). Detta ramar in den tidigare 

nämnda problematik som uppstått i projektet. Verworn (2009) ställer upp en rad hypoteser som 

påvisar att med hjälp av god kommunikation, identifiering och klargöring om hur dessa oklarheter 

bör minimeras för ett bättre resultat. Verworn (2009) menar att FFE direkt kan kopplas till 

projektets framgång och att det indirekt påverkar hur utförandet av resterande delmoment 

kommer att tacklas (Figur 6). 

 

 

Figur 6. Framework of the study av Verworn (2009) 
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“Fuzziness level”, eller osäkerhetsnivån av en idé minskas gradvis då produktutvecklingsfasen 

fortgår (Figur 7). När osäkerhetsnivån går under en specifik gräns av godkännande (a), för ett 

specifikt företag, kan utvecklingsfasen påbörjas (b). Det finns en variation mellan företag då 

många faktorer kan påverka när ett projekt är redo att gå vidare till nästa steg. Detta definieras 

som den punkt då företagsledningen bestämmer sig för att satsa på utvecklingen. Några av de 

faktorer som spelar roll vid satsningen är interna och externa situationer som tolerans för 

risktagande, strategi, teknisk beredskap, tillgängliga resurser m.m. Slutfasen under FFE-

processen är ofta ett väldigt kritiskt steg till valet av att satsa eller inte och hur mycket som ska 

investeras i idén (Kim & Wilemon 2002). 

 

Figur 7. Pattern of the fuzziness level through the NPD av Kim och Wilemon (2002) 

2.3 Hållbar utveckling 

Med hållbar utveckling menas det att både ha kunskap och att kunna hushålla med de resurser 

som finns på Jorden. Att jobba med ett hållbart perspektiv i åtanke kan de begränsade resurserna 

som finns tillgängliga på Jorden användas utav flera generation i framtiden. Hållbar utveckling 

kan vara svårt att definiera då det är ett brett begrepp som involverar flera olika aspekter. Därför 

krävs det att det bryts ned i olika dimensioner för att strukturerar upp det, så att hållbar 

utveckling kan uppnås (Dahlin 2014). De tre dimensionerna som det brukar delas upp i är: 

 Ekonomiskt hållbarhet 

 Ekologiskt hållbarhet 

 Social hållbarhet 

Dessa tre dimensioner påverkar och är sammankopplade med varandra. För att en lösning skall 

vara hållbar, måste den vara hållbar i alla tre delar. 

Oftast när det diksuteras om hållbar utevckling är det på en global eller nationell nivå. Att ta fram 

en transportenhet  på arbetsplatsen hos Brodit är på en mer lokal nivå och kommer därför inte 

att ha lika stor påverkan på klimatet, dessutom är det ingen massproduktion på transportenheten. 

Däremot kan det leda till mer ekonomisk vinst för företaget genom att öka produktionen samt 

underlätta för personalen på arbetsplatsen. 
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2.4 Idégenerering 

2.4.1 Behovsanalys 

Efter observationer av processflödets utförande kunde behov och gynnsamma funktioner 

identifieras. Diskussion med Brodit om relevansen för dessa behov fördes och sammanfattades 

sedan i en behovsanalys där primära behov är listade med tillhörande underkategorier i form av 

sekundära behov (se Tabell 1.). Exempel på riktlinjer som är lämpliga vid formulering av behov 

är att uttrycka behoven som egenskaper och att undvika ord som understryker hur viktig en 

egenskap är (Ulrich & Eppinger 2014). 

Tabell 1. Behovsanalys 

 

2.4.2 Marknadsanalys av AGV 

Med automatisering som krav under utvecklingen av koncept, utfördes en marknadsanalys av 

självgående transportrobotar som kallas ”Automated Guided Vehicle” (AGV). Robotarna har som 

syfte att transportera varor automatiskt mellan stationer i fabriken (Wobit, u.å). Dessa robotar 

möjliggör förflyttning av förvaringsenheten från verktygslagret till CNC-maskinen, detta utan att 

involvera personalen i processen. Marknadsanalysen skedde parallellt med brainstorming 

(sektion 2.4.3) då mer information om olika kopplingsalternativ behövde undersökas. Detta för 

öka kunskapen om de funktioner en AGV-robot kan vara utrustad med. MOBOT® AGV 
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CubeRunner från WObit (Figur 8) valdes som lösning till automatiserad transport då dess 

kopplingsmöjligheter gav upphov till ett flertal möjliga konceptförslag. Denna robot kan maximalt 

nyttja en dragkapacitet på 200 kg och kan fästas på tre olika sätt:  

 Genom att skuta in stift från robotens ovansida och på så vis sammankopplas med en 

extern enhet   

 Montering av extern enhet på robotens ovansida. 

 Dragande sammankoppling likt en släpkärra 

Ett försök till att ta kontakt med företaget som säljer dessa robotar gjordes för att kunna fastställa 

information såsom prisuppgifter. Inget svar erfordrades men de specifikationer som finns 

tillgängliga kan ses i Bilaga 5. 

 

Figur 8. MOBOT® AGV CubeRunner från WObit 

 

2.4.3 Brainstorming 

Brainstorming är en metod inom designfasen av ett projekt och är oftast den första fasen till att 

generera lösningsförslag, ett brett utbud av idéer skapas med denna metod. Med hjälp av 

brainstorming kan många olika koncept genereras med varje persons synpunkt på hur problemet 

bör lösas (Ulrich & Eppinger 2014; Ullman 2003). 

Enligt både Ulrich & Eppinger (2014) och Ullman (2003) är det viktigt att välkomna varje idé som 

tas fram under denna fas och att inte vara kritisk då detta kan påverka genereringsprocessen 

negativt. Det är också viktigt att generera så många idéer som möjligt för att utforska de 

möjligheter som finns. 
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Det första steget i brainstormingsprocessen bestod av att ta fram de grundläggande funktioner 

koncepten kunde byggas upp av. Diskussion kring dessa funktioner gav upphov till 

kompletterande idéer. Nästa steg utfördes genom att strukturerat generera idéer efter 

funktionskategorierna och ta fram förslag i form av simpla förklaringar samt tillhörande skisser. 

Idégenereringen utfördes i omgångar om fem minuter och lösningarna fördes ned på post-it-

lappar.  Brainstormingen gick ut på att ta fram idéer till hur verktyg och fixturer skulle förvaras 

och transporteras för. 

2.4.4 Morfologisk matris 

Syftet med en morfologisk matris är att kombinera de olika dellösningarna som skapades till de 

problemformuleringar som finns, genom att kombinera de individuella lösningarna till ett 

gemensamt koncept som möter de funktionella kraven som ska uppfyllas av produkten (Ullman 

2003). Med denna metod kan ett flertal “färdiga” koncept skapas för att senare utvärderas. 

Post-it-lapparna användes för att kombinera de olika lösningarna till koncept (Bilaga 7). En 

sållning av koncepten genomfördes där de som inte var lämpade att ta vidare sållades bort från 

ett tidigt stadie. De olika koncepten som framställdes grupperades in i olika konceptkategorier. 

Skisser som komprimerar de olika kategorierna till koncept kan ses i Figur 9-12.  

 

2.4.4.1 Koncept från matris 

Koncept 1: Uppdelad 

Konceptet Uppdelad separerar förvaringen av verktyg och fixtur i sidled. Koncepten i denna 

kategori har en trapp-/triangelform för förvaring av verktyg och fixturerna är på sidan av denna 

form. 

 

Figur 9. Skiss av koncept 1: Uppdelad 

Koncept 2: Vägg 

Förvaringen av verktyg låg i fokus för detta koncept. Verktygen förvaras på höjden med hjälp av 

en vägg likt en verktygstavla. Den största fördelen med konceptet var att det fanns många vinklar 
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för en robotarm att greppa verktygen. En styrningsmekanism sitter i varje hållare av verktygen 

för att de alltid ska sitta åt samma håll. 

 

Figur 10. Skiss av koncept 2: Vägg 

Koncept 3: Längden 

 

Likt väggen var verktygen i fokus för detta koncept. Verktygen förvaras dock horisontellt istället 

för vertikalt. Även här fanns en styrning för verktygen, där samma typ av låsningsmekanism som 

finns i CNC-maskinen ska användas. 

 

Figur 11. Skiss av koncept 3: Längden 
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Koncept 4: Kompakt 

Detta koncept har en liknande princip som “Uppdelad”, syftet med kompakt var ta upp så liten yta 

som möjligt genom att fortsätta med trapp-/triangelformen. Vilket resulterade i ett koncept som 

tog mindre utrymme i sidled än “Uppdelad”. 

 

Figur 12. Skiss av koncept 4: Kompakt 

Samtliga koncept skall kunna transporteras manuellt och även kunna sammankopplas med en 

AGV. De olika kopplingsmetoderna listas under sektion 2.4.2. 

2.4.5 Poängsättningsmatris 

Enligt Ulrich & Eppinger (2012) är poängsättningsmatrisen en metod används som vägledning 

och utvärdering av ett flertal koncept genom att väga koncepten mot kriterier som ställts upp. 

Varje koncept utvärderas med tre olika betyg, “bättre än” (+), “likvärdig med” (0) eller “sämre än” 

(-). stegen som görs i konceptpoängsättning är följande: 

1. Förbered konceptvalsmatrisen 

2. Betygsätt/poängsätt koncepten 

3. Rangordning av koncepten 

4. Kombination och förbättring av koncepten 

5. Välj ett flertal koncept 

6. Reflektering över resultaten och processen 

Koncepten utvärderades utifrån de kriterier som fanns i behovsanalysen och resultatet kan ses i 

Tabell 2. Alla koncept jämfördes mot ett referenskoncept som tagit fram. Detta referenskoncept 

var det simplaste konceptet som kunde föreställas. Det bestod enbart av en platta som hade 

utrymme nog för att kunna hålla 20 verktyg och två fixturer. 
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Tabell 2. Poängsättning och viktningsmatris 

 

Utifrån detta summerades betygen (“bättre än”, “sämre än” och “likvärdig med”) där 

rangordningen avgjordes med slutpoängen för varje koncept. Placeringen för varje koncept 

fastställdes genom att summera “bättre än” och subtrahera summan från “sämre än”. Efter 

utvärderingen av resultatet konstaterades det att ”Uppdelad” var det högst rankade konceptet och 

bör därför vara ett aktuellt alternativ vid det kommande konceptvalet. Konceptet ”Kompakt” har 

många likheter med ”Uppdelad” och ansågs också vara aktuellt vid konceptvalet. ”Längden” 

påvisade bra poäng men det ansågs vara svårt att implementera på ett praktiskt och effektivt vis. 

Övriga koncept visade summan 0 eller mindre och sållades bort på grund av sitt låga 

poängresultat.     

Brodit involverades även vid detta skede där de fick ta del av koncepten och lösningarna. De ansåg 

att “Uppdelad” och “Kompakt” var de mest relevanta koncepten. Även delar av referenskonceptet 

kunde eventuellt implementeras. Efter detta möte ansåg Brodit att de skulle ta avstånd ifrån att 

välja det slutgiltiga konceptet och avgränsade sig från denna process. 

2.5 Konceptval 

“Uppdelad” och “Kompakt” var de två koncept som ansågs tillfredsställa behovsanalysen. Vid ett 

utvärderingstillfälle vägdes de båda koncepten mot varandra med avseende på deras respektive 

fördelar. Då “Kompakt” tillför att förvaringen av verktyg och fixturer minimerar behovet av 

utrymme i sidled, ansågs kompakt som ett lämpligt koncept. En avgörande faktor var valet att gå 

vidare med att designa efter AGV roboten CubeRunner. Då roboten ställer krav på vagnens 

dimensionering kan ej grundtanken med kompaktkonceptet nyttjas. Eftersom vagnen är 

begränsad till att lämna utrymme för roboten, kan ej detaljerna på vagnen komprimeras på det 

vis ”Kompakt” är utformad.  

Senare konstaterades det av Brodit att det eftersträvas stegvis implementering av vagnen. Till en 

början ska den kunna transporteras manuellt fram till CNC-maskinen och i framtiden 
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automatisera transporten. Dessa argument låg till grund varför ”Kompakt” förkastades och att 

”Uppdelad” valdes. Ytterligare ett argument som styrker uppdelad är orienteringen av 

verktygstrappan. Orienteringen i koncept uppdelad är mer gynnsam för både personalhantering 

och robothantering då sträckan blir kortare och att ingen vridning krävs då verktyg placeras i och 

ur trappan. 

2.6 Kravspecifikation  

De begränsande faktorerna för designen är sammanfattade i en kravspecifikation som kan ses i 

Bilaga 2. Kraven är baserade på bland annat önskvärda funktioner från uppdragsgivaren, 

robotspecifikationer (se Bilaga 5) och ergonomiska riktlinjer (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & 

Nilsson 2014). 

2.7 CAD modellering 

För att modellera konceptet används CAD-mjukvaran CREO 4.0. Programmet ger möjlighet att 

skapa en 3D representation av de detaljer som konceptet består av. 

2.8 FEM 

Två analyser med finita element metoden undersöks i denna rapport. En frekvensanalys utförs 

för att beräkna vid vilka frekvenser vagnkonstruktionen utsätts för resonans. Det anses också 

relevant att beräkna hållfastheten för den övre skivan på vagnen då den belastas med massan av 

samtliga förvaringskomponenter. Analyserna simuleras med hjälp av FEM och beräknade massor 

kan ses i Bilaga 4. Materialdata härstammar från värden som inkluderas i FEM-programmet 

Abaqus, datablad (Se Bilaga 3) samt uppmätningar och uppskattningar (Bilaga 4).     
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3. Resultat och analys 

3.1 Slutgiltigt koncept 

 

Figur 13. Sprängskiss av konceptets  delkonstruktioner modellerade i CAD 

Konceptet som valdes och utvecklades vidare innehåller ett flertal delkonstruktioner med 

varierande grad av design. Konstruktionsarbetet innefattade användning och omkonstruktion av 

befintliga lösningar samt artiklar som designats från grunden. Samtliga delkonstruktioner kan ses 

i Figur 13 och dess arbetsgrad listas:  

Artiklar konstruerade från grunden: 

1. Vagn 

2. Förvaringstrappa 

Befintliga artiklar som omkonstruerats:  

3. Verktygshållare  

4. Verktycksback 

Befintliga artiklar som ej konstruerats om:  

5. Fixturhållare  

Det resultatet av det slutgiltiga konceptet jämfördes med de mål som tidigt sattes för 

förvaringskonstruktionen. Det kan konstateras att:  

 Konstruktionen av verktygshållare och verktygsback innehåller styrande egenskaper för att 

underlätta automatiserad hantering av verktyg. Styrningen standardiserar orienteringen av 

verktyg så att hanteringen kan utföras identiskt vid varje installation. 

 Vagnens konstruktion består av stålprofiler samt standardiserade komponenter som kan 

köpas in till låg kostnad. En kostnadskalkyl för de stålprofiler som använts kan ses i Tabell 3. 

Plastdetaljer är konstruerade med det material som redan används på Brodit. Detta ger 

möjligheten att producera detaljerna I den befintliga produktionen och därmed hålla 

kostnaderna låga.    

1 

2 
3 

4 

5 
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 Möjlighet att implementera en transportrobot (AGV) finns då kopplingar för en specifik robot 

har designats. Inget exakt pris för roboten kunde fastställas. Jämförelser med liknande 

robotlösningar utfördes och det konstaterades att robotens kostnad är mycket högre än 

produktionen av förvaringsenheten. Dock är vagnkonstruktionen anpassad så att antingen 

manuell eller automatiserad transport är möjlig.      

3.2 CAD-modell 

Det slutgiltiga konceptet nyttjar ett flexibelt system av backar och hållare som kan fyllas med 

verktyg och fixturer anpassat efter orderspecifika krav. CNC-Verktyg placeras i verktygshållare, 

fem av dessa hållare kan placeras i en back. Maximalt fyra backar kan placeras i en trappliknande 

struktur som orienterar och strukturerar verktygen. För att förebygga felplaceringar av detaljer, 

bör formgivningen utföras på ett sätt som tydligt indikerar hur produkten skall placeras. Genom 

smart användning av form och storlek kan användarfel förebyggas (Norman 2013). Detta har 

applicerats på verktygsbackarna samt verktygshållarna (sektion 3.2.2 och sektion 3.2.3). Trappa 

och fixturhållare är monterade på en vagn som är anpassad för att kunna transporteras både 

manuellt av en operatör eller automatiserat med hjälp av en AGV-robot. Den slutgiltiga modellen 

kan ses i Figur 14. 

 

Figur 14. Fotorealistiskt renderad CAD-modell av det slutgiltiga konceptet 
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3.2.1 Trappa  

Huvudfunktionen är att kunna bära och positionera backar på ett sätt som förenklar robotens 

åtkomlighet vid i och urplockning av verktyg. Den vinklade triangulära formen ger möjlighet att 

distansera backarna både vertikalt och horisontellt. Distanseringen bidrar även till att backarnas 

höger, vänster och framsida är synliga. Detta öppnar möjligheten att märka och identifiera vilket 

verktyg som sitter på vilken plats (framsida), samt en eventuell numrering och ordermärkning på 

backen som berättar vilken vagn och vilken placering i trappan den skall ges. Modelleringen av 

trappan kan ses i Figur 15.   

 

Figur 15. Fotorealistiskt renderad CAD-modell av verktygsförvaring (trappa) 

Trappans struktur är uppbyggd av fyra identiska sekvenser som benämns som trappsteg (Figur 

16.A). Varje trappsteg består av tre detaljer som passas in och skruvas fast i de bärande 

triangulära sidorna (Figur 16.E). Den främre delen av trappsteget är benämnt som triangelprofil 

(Figur 16.B). Tre skruvhål finns längs med triangelprofilens främre kant och kan i första 

sekvensen fästas mot en klack i bordsskivan på vagnen. I de resterande trappstegen fästs 

triangelprofilen mot trappstegets baksida (Figur 16.C). Både triangelprofilen och trappstegets 

baksida fästs mot sidorna på trappan med skruvförband. Trappstegets bottendel (Figur 16.D) är 

designat utan skruvfästen men förs istället in och hålls upp med styrande fåror i trappans sida, 

triangelprofilen och trappstegets baksida, detta bildar en trappstegssekvens (Figur 16.A). De 

utstickande klackarna på bottenplattans översida bidrar till att styra backen till en bestämd 

positionering (Figur 20.B). Trappans sidor (Figur 16.E) kan fästas mot vagnens övre skiva.  
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Figur 16. Kollage av trappstegskomponenter. A) Trappkomponenter monterade till trappsteg. B) Triangelprofil till trappsteg. 
C) Bakre vägg till trappsteg. D) Undre platta med backstyrning, till trappsteg. E) trappsida.  

 

     

             

      

      

 

 

  

16.A) 16.B) 

16.C) 16.D) 

16.E) 
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Figur 17. A) CAD-modell av Verktygshållare med styrning för 
orientering. B) CNC-verktyg 

Figur 18. A) Originalversion av verktygsback. B) CAD-modell av anpassad verktygsback 

   

3.2.2  Verktygshållare 

Anpassning av befintliga verktygshållare har utförts (Figur 17.A). En automatiserad robotarm 

skall kunna greppa verktyg (Figur 17.B) från hållarna och sedan installera dessa i en CNC-maskin. 

För att underlätta robotens hantering av de greppade verktygen, har hållarens design ändrats på 

så vis att verktygen är styrda att alltid befinna sig med samma orientering. Den gemensamma 

faktorn för samtliga verktyg är dess fästningsmekanism mot CNC-maskinen, denna del av 

verktyget användes som referens till styrningen.   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Verktygsback 

Brodit använder sig av en back som verktygshållare placeras i (Figur 18.A). Denna back har 

använts som mall och inspiration till delar av det slutgiltiga konceptet, dock har ett par justeringar 

i designen gjorts för att optimera dess funktion i den standardiserade förvaringen (Figur 18.B) 

 

 

             

 

17.A) 17.B) 

18.A) 18.B) 
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Figur 20. A) Verktygsback med styrning. B) Placering av verktygsback på trappsteg 

   

Distanser mellan varje verktygshållare har adderats för att garanterat motverka kontakt mellan 

verktyg under transport. Dessa monteras med hjälp av en fräst styrning i bottenplattan på backen 

och kan sedan skruvas fast underifrån (Figur 19.)   

 

Figur 19. Sprängskiss av verktygsback. Endast distanser och undersida.  

Ytterligare har en urfräsning på ena sidan av backen undersida gjorts (Figur 20.A). Funktionen 

detta bidrar till är att backen enbart passar in med en given orientering i den standardiserade 

förvaringen (Figur 20.B), därmed säkerställs verktygens placering så att en robot skall greppa rätt 

verktyg vid installation. Detta förutsätter dock att personalen har placerat verktygen rätt i backen.  

 

 

 

 

3.2.4 Vagn 

Den största begränsande faktorn vid designandet av vagnen var storleken och funktionen av AGV 

roboten. Vagnen skall både kunna transporteras med hjälp av den automatiserade roboten och 

manuellt av en operatör. De krav som ställdes på måtten finns listade i en kravspecifikation (se 

Bilaga 2).  

20.A) 20.B) 
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Två hål med styrande pluggar befinner sig längs två hålprofiler på vagnens undersida. AGV-

roboten kan föra in två stift i dessa hål för att sedan transportera vagnen till en given destination 

(Figur 21).  

En ergonomisk aspekt var relevant att beakta då personal skall lyfta backar och placera dessa i 

trappan. Arbetshöjden för detta moment har ett spann på cirka 30 cm mellan de fyra backarnas 

placering. enligt Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson (2014) ligger den rekommenderade 

arbetshöjden mellan 80 och 140 cm. Höjden från marken till den övre skivan på vagnen är satt till 

78 cm, detta medför en arbetshöjd för backplacering som approximativt varierar mellan 90 - 120 

cm.  

Vagnen är konstruerad av hålprofiler bestående av konstruktionsstålet S235JR, samt en bärande 

plåtskiva och en platta i plast. Dimensioner, längder och en prisuppskattningskalkyl ses i sektion 

3.5 (se Tabell 3.). Ytterligare konstruktionsalternativ med avseende på den bärande plåtskivan 

tas upp i kapitel 4 diskussion. 

 

 

Figur 21. Tvärsnitt av vagn samt AGV-robot.  
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3.3 FEM-modellering och analys 

3.3.1 Modell 

Modellen som användes under analyserna är en förenklad modell av verkligheten. Modellen 

består av balkprofiler, balkelement av typen B311 som ben och stöd av konstruktionsstål. 

Balkprofilerna som används under analyserna är standardprofiler med dimensionerna 40x40x3 

mm som säljs en mängd återförsäljare. Plattan är i ABS-plast och modulerad med skalelement 

S4R1. Skallmodellering är fördelaktig och valdes då tjocklekens dimension är liten relativt 

resterande mått. Som randvillkor har vagnens hjul stöd från golvet i vertikal led (Y-led, se Figur 

22) och är fria att röra sig i de andra riktningarna (X- och Z-led). Alla rotationsfrihetsgrader är fria 

då detta bäst motsvarar verkligheten. Elementstorleken minskades succesivt till dess att spänning 

eller frekvens inte förändras nämnvärt och det konstaterades att resultaten konvergerade. 

 

Figur 22 Förenklad FEM-modell av slutgiltigt koncept 

3.3.2 Frekvensanalys 

En frekvensanalys utfördes för att undersöka vid vilka frekvenser som strukturen skulle 

undergå resonans. Detta gjordes i förebyggande syfte för att se hur stabil balkstrukturen var. 

Möjliga anledningar till att vibrationer uppstår är vid start/stopp av AGV-roboten. Även om 

konstruktionen skulle krocka och ifall vibrationer sprider sig genom golvet då CNC-maskinerna 

arbetar kan vibrationer i vagnen uppstå. Då modellen av plattan innehåller skalelement med en 

massa som även motsvarar massan av allt som står på vagnen har plattan artificiella låga 

egenfrekvenser. Det vill säga plattans lokala egenfrekvenser bestäms av styvheten av plasten 

(2,3 GPa) och densiteten (6250 kg/m3 ≫ 1030 kg/m3 för enbart plasten). Plattans lokala 

egenmoder bortses från då de inte uppfattas som fysikaliska för strukturen. På grund av 

randvillkoren som användes på strukturen har de första frekvenserna som dyker upp under 

analysen i mode 1-3 värdet noll. Dessa motsvarar strukturens tre stelkroppsfrihetsgrader. 

                                                           
1 Elementnamn är enligt Abaqus beteckningar 
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Translation i X- och Z-led samt rotation kring Y-led. Den första relevanta resonansfrekvensen är 

i mod fem med egenfrekvensen 53 Hz (Figur 23). 

 

Figur 23 Resultat av frekvensanalys då vagnstrukturen resonerar 

Ytterligare genomfördes en analys för att undersöka skillnaden med att byta ut stålprofilerna till 

aluminium. Detta då aluminium har lägre densitet än stål och om vikten på vagnen önskas hållas 

ned. Analysen påvisade att materialbytet inte påverkade strukturen markant och 

resonansfrekvenserna avviker mycket lite mot värdena för stål (Figur 24). 

 

Figur 24 Jämförelse av frekvenser mellan stål och aluminium 
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3.3.3 Spänningsanalys 

En spänningsanalys utfördes för att undersöka spänningarna som uppstår på plattan samt 

kontrollera att nedböjningar inte skulle tillföra problem. Den sammansatta vikten från samtliga 

artiklar som förvaras omvandlades till att verka som ett tryck på partitionerade areor på plattan 

(Bilaga 4, verktyg och fixturer samt trappa). Vid analysen undersöks en fullastad vagn (Figur 22). 

Spänningsanalysen påvisade inga större belastningar på konstruktionen. Spänningarna som 

uppstår på plattan är relativt låga jämfört med vad balkarna tar upp (Figur 25) De största 

spänningar ligger under 8 MPa och på skivan varierar de runt 0,1-0,6 MPa, vilket är väl under 

plattans sträckgräns på 40 MPa. 

 

Figur 25 Resultat av spänningsanalys 

Det konstaterades att nedböjningen på plattan inte var något problem eftersom att nedböjningen 

var så minimal när alla laster agerade på den. 

 

3.4 Materialval 

Val av material är en viktig aspekt från ett hållbarhetsperspektiv samt för att uppfylla existerande 

krav. Vilket material som skall användas avgörs ofta av vilken typ av egenskap som eftersöks i en 

specifik konstruktion. Vägningen har varit att undersöka priset för material mot koldioxidutsläpp 

som släpps ut i naturen vid framtagning av materialen. Materialet valdes med hjälp av CES 

EduPack som är ett program med en omfattande databas på material och deras 

användningsområden (Granta Design 2019). Resultatet syns i Figur 27, där priset för ett specifikt 

material representeras på Y-axeln och koldioxidutsläpp på X-axeln.  

FEM-analysen visade att skillnaden var mycket liten mellan att använda stål eller aluminium då 

resonans skulle uppstå, men med jämförelsen i EduPack framgår det att priset såväl som 

koldioxidutsläpp är lägre för merparten av ståltyper än för aluminium. Verktygsbacken som 

Brodit använder idag är en egenproducerad konstruktion som nyttjar samma plast som även 

används för tillverkningen av kommunikationsutrustning. Materialegenskaper för de plaster som 

finns till förfogande kan ses i Bilaga 3. Eftersom Brodit redan köper in denna plast för deras egen 

bearbetning, finns möjlighet att trappans delar kan produceras med denna plast. De två olika 

plaster som används är ABS och Acetal (Figur 26). 
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Figur 26. Materialjämförelsediagram 

 

Även om stål är billigare att köpa in än aluminium kan det fortfarande vara värt att fundera på 

aluminium som substitutionsmaterial. Som Dahlin (2014) påpekar i ett exempel med 

komponenter i personbilar att det viktigt att hålla nere vikten på bilen för att minska 

bränsleförbrukningen och direkt miljöpåverkan på bilen. Aluminium är ett lättare material än stål 

även om tillverkningen av aluminium är mer energikrävande kan det fortfarande vara ett 

alternativ då det finns goda möjligheter till materialåtervinning. Användningen av stål riskerar ej 

att öka massan i vagnkonstruktionen till en grad som överstiger AGV-robotens kapacitet, därför 

anses användningen av stål som fördelaktigt i majoriteten av de påverkade aspekterna. Om 

vagnen ska konstrueras om för att kunna förvara en tyngre last, kan det vara fördelaktigt att göra 

substitutionen till aluminium för att hålla ned vikten på konstruktionen. 

3.5 Kostnadskalkyl  

En uppskattning av kostnad för inköp av hålprofiler har gjorts och baseras på priser från Montano, 

se www.montano.se och ges inklusive moms och exklusive transport. 

 
Tabell 3. Kostnadskalkyl av hålprofiler 

 
 

http://www.montano.se/
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4. Diskussion 
Tekniska specifikationer för AGV roboten är bristande med avseende på toleranser då den skall 

sammankopplas med en extern källa. Plastpluggen som styr AGV-robotens stift är designade med 

en konisk insida (Figur 27). För att kompensera för dessa oklarheter om tolerans ger plastpluggen 

spelrum för stiften då de skall föras in i vagnens styrpluggar. Dessa mått kan framöver anpassas 

efter roboten då detaljerade specifikationer finns tillgängliga. 

 

Figur 27. Plugg för styrning av AGV vid sammankoppling med vagn.  

Robotarmen som används inom bearbetningscellen utför uppgifter som att plocka och placera 

detaljer som skall bearbetas i CNC-maskinen, samt hantera detaljerna då de är färdigbearbetade. 

Cellens struktur är optimerad för den utrustning som krävs i dagsläget och det finns inte 

tillräckligt med utrymme att inkludera förvaringsvagnen inom cellen i dess nuvarande 

utformning. Cellen behöver därför struktureras om för att anpassas till det 

automatiseringssystem som skall installera verktyg och fixturer i CNC-maskinen.  

Robotarmens kapacitet (se Bilaga 6) möjliggör lyft av verktyg men saknar kraft att lyfta de fixturer 

som används och skall installeras. Beslut som berör vilka robotar som skall implementeras är 

oklara och bidrar till svårigheter i utformandet av en ny robotcell.  

Förvaringsvagnens konstruktion möjliggör implementering i en rad olika scenarion där olika 

grader av automatisering kan nyttjas. Detta bidrar till oklarheter om vilka robotar som krävs i den 

framtida cellen. Frågor som:  

 Ska automatiseringen vara kollaborativ?  

 Ska cellen innehålla en eller flera aktiva robotar? 

 Ska endast verktygsinstallation automatiseras?        

Studier och jämförelser mellan olika alternativ och dess implementering i cellen överlämnas till 

vidare utforskning i framtiden. Detta involverar även hur vagnen skall ställas i cellen såväl som 

hur den ska låsas fast då den automatiserade installationen sker. 
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Frekvensanalysen genomfördes för att undersöka stabiliteten i strukturen. Ett värde på 53 Hz 

beräknades uppnås innan resonans uppstår. Detta i sig säger inte mycket om hur stabil den är. 

Som nämndes innan kan AGV-roboten påverka vagnen med vibrationer på olika sätt. Den har en 

maxhastighet på 3 km/h (Bilaga 5) vilket inte är tillräckligt snabbt för att riskera att påverka 

vagnen negativt baserat på resultatet från frekvensanalysen. Om värdet på 53 Hz hade varit lägre 

under frekvensanalysen hade det varit något att oroa sig för (det vill säga om värdet hade varit 

extremt lågt). 

 

Alternativ för optimering av vagnkonstruktionen har diskuterats. FEM-analysen påvisar att 

vibration och resonans i strukturen har en mycket liten risk att påverka konstruktionen negativt. 

Att konstruera ett mer gediget ramverk av balkar kan minska materialanvändning samt 

underlätta tillverkningen. 

 

Selektion av hjul har inte fastställts för vagnkonstruktionen. Relevanta aspekter gällande valet är:  

 Hjuldimensionen bör ej hindra AGV robotens åtkomst av vagnens undersida vid 

sammankoppling. 

 Hjulens kullager och konstruktion bör hålla för de maximala laster vagnen utsätts för. 

 Samtliga hjul bör kunna rotera kring dess fästningsplatta.  

 Samtliga hjul bör vara stöt och vibrationståliga.  

 

5. Slutsats 
Ett flertal koncept togs fram under en idégenereringsprocess. Dessa koncept itererades sedan och 

sammansattes till fyra konkreta utkast. Ett slutgiltigt koncept (Figur 14) valdes med stöd av en 

poängmatris (se Tabell 2).  

Det slutgiltiga konceptet har konstruerats och modellerats upp i CAD efter en kravspecifikation 

(se Bilaga 2) och innefattar en standardiserad vagn som kan förvara CNC-verktyg och fixturer vid 

transport. Möjlighet att transportera vagnen manuellt och anpassning för automatiserad 

transport är förekommande i lösningen.  

Styrningar vid verktygsplacering är skapade då en framtida robotarm skall kunna greppa rätt 

verktyg vid en automatiserad installation. Designen garanterar även att orienteringen av verktyg 

alltid förekommer på samma sätt. Placering av fixturer är standardiserad, dock är fixturernas 

orientering ej tvingad.       

En marknadsundersökning av självgående transportrobotar (AGV) genomfördes och det mest 

lämpade alternativet med hänsyn till dess funktion och dragkapacitet valdes och lade grund till 

majoriteten av de krav som ställdes på vagndelen av förvaringskonstruktionen.  

Den robotarm som används av uppdragsgivaren i nuläget har en begränsad lyftkraft på max 12 kg 

vid dess längsta räckvidd (robotarmens specifikationer kan ses i Bilaga 6). Då roboten skall bära 

både vikten av ett anpassat gripdon samt fixturer, kommer detta överskrida robotens kapacitet. 

Att införa en ny robotarm i cellen är aktuellt i framtiden om överföring av fixturer mellan vagn 

och CNC-maskin skall automatiseras. Med detta i åtanke var fixturhållarnas primära funktion att 

stabilt förvara fixturer under transport. Vid konceptgenereringen diskuterades olika förslag, dock 
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fattades ett beslut att de fixturhållare som redan brukas vid lagerförvaring och inom CNC-

maskinerna är en lämplig lösning för att stabilt placera fixturerna på vagnen. 

Efter en kostnadskalkyl på stålprofiler och en uppskattning av resterande kostnader för 

tillverkning av plastdetaljer utfördes, konstaterades det att kostnaden för att producera konceptet 

är relativt liten jämfört med priset för en AGV-robot. Inköpskostnaden för den specifika AGV-

roboten kunde ej fastställas men liknande robotar på marknaden gav en uppskattning om dess 

prisklass (mellan 100 - 300 kkr.).    

Utifrån resultatet på FEM-analysen kan det konstateras att vagnen med dess hålprofiler är stabil 

då den lägsta resonansfrekvensen är relativt hög. Dimensionering och val av hålprofiler är primärt 

baserat på dess tillgänglighet på marknaden, kostnad och att de är anpassade för att lätt kunna 

svetsas ihop. Valet av att använda stålprofiler istället för aluminium bidrar till lägre CO2-utsläpp 

samt lägre kostnad.  Resultatet av konstruktionen medför en stark struktur som är kraftigt 

överdimensionerad relativt den beräknade maxlasten.  
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6. Framtida arbete 
Som framtida arbete finns det ett flertal andra saker som bör förändras för att kunna få 

produktionen mer automatiserad på företaget: 

 Det är nödvändigt att robotcellen justeras för att få plats med vagnen och redan befintlig 

utrustning som tillhör processen. 

 En undersökning bör genomföras om vilken typ av robotarm som bör implementeras i 

processen för att kunna hantera installationen av fixturerna och även uppfylla kravet att 

installera fräsverktyg i CNC-maskinen. Om fler detaljer önskas installeras bör valet av 

robotarm även ta hänsyn till det. 

 Ett eller flera specialdesignade gripdon bör utvecklas för att kunna plocka och installera 

verktyg och fixturer i CNC-maskinen. Då detta projekt har fokuserat på att ha styrda 

system för verktyg och fixturer behövs gripdon som tillåter dem att förflytta dem från 

vagnen till CNC-maskinen och vise versa. 

 Designerade stationer bör tas fram där vagnarna förvaras både i och utanför cellen där de 

är säkrade vid lastning. 

 Märkningssystem för verktyg och backar som underlättar identifiering och förtydligar 

placering.  

 Val av hjul till vagnkonstruktionen. 
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Bilaga 1. Planering och schemaläggning.  

Det första utkastet skapades med hjälp av webmjukvaran www.Monday.com och en 

konvertering till Excel kan ses i Figur A4.1  

 

A 1. 1 Första utkast av Gantt-schema 

Under projektets gång togs ett beslut att istället skapa ett schema från grunden i Excel där 

ytterligare delmoment lades till och kan ses i Figur A4.2 – A4.4. I detta schema finns funktionen 

att minimera/expandera specifika grupper av uppgifter som är indelade i faser. Samma funktion 

är skapad för månadsindelning. Dessa funktioner ger möjlighet att fokusera schemat på det 

tidsspann och uppgifter som är aktuella för det givna tillfället. Till en början var det väldigt 

mycket som var oklart om vad alla delar skulle innehålla. Planeringen som gjordes har hållits 

mestadels med tiden som det var planerat att det skulle ta, förutom FEM och CAD under fas 3 

som tog längre tid än planerat. Tankar fans även om att bygga en modell av vagnen, i synnerhet 

trappfunktionen för att testa styrningsmekanism men då tiden inte räckte till har detta inte 

genomförts. 

 

 

A 1. 2 Komprimerad version av slutgiltigt schema 

 

http://www.monday.com/
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A 1. 3 Slutgiltigt schema, expanderade aktiviteter 
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A 1. 4 Slutgiltigt schema, fullt expanderad 
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Bilaga 2. Kravspecifikation 

 

A.2- 1 Kravspecifikation 
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Bilaga 3. Materialdata plaster 

 
A.3- 1 Datablad för ABS-plast 
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A.3- 2 Datablad för ABS-plast 
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A.3- 3 Datablad för Acetalplast 
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A.3- 4 Datablad för plast POM C 
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Bilaga 4. Materialdata och beräkning av massa 
 

 

A.4- 1 Sammanställd materialdata 
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Bilaga 5. AGV-Specifikation 
 

 

A.5- 1 Specifikation för AGV, blad 1 
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A.5- 2Specifikation för AGV, blad 2 
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Bilaga 6. Robotspecifikation 
 

 

A.6- 1 Tekniska specifikationer för robotarm 

 

  



44 
 

Bilaga 7. Morfologisk matris 
 

 

A.7 - 1 Idégenerering, morfologisk matris 


