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Sammanfattning
Denna rapport är en del av ett examensarbete på högskoleprogrammet i maskinteknik vid
Karlstads Universitet med programkod MSGC17. Arbetet omfattar 22.5 högskolepoäng.
Arbetet har utförts på Swegon Operations AB i Arvika.
På fabriken i Arvika tillverkas ljuddämpare för ventilationssystem. I tillverkningscellen där
dessa ljuddämpare tillverkas sker ett moment där en platta ska bytas mot en annan platta av en
robot, detta moment fungerar inte optimalt och orsakar stora störningar i produktionen. Dessa
plattor kallas fyllningsplattor. Varje modell av ljuddämparna har en egen fyllningsplatta. Vid
tillverkning måste dessa plattor alltså bytas vid byte av storlek av ljuddämpare. Målet med
projektet är att hitta en lösning på problemet.
För att nå målet med projektet utfördes arbetet enligt produktutvecklingsprocessen. Utifrån
förundersökningen som bestod av att samla in data om hur situationen såg ut idag och vad
som felade skapades en kravspecifikation för den nya lösningen. Koncept skapades i
idégenereringsprocessen som sedan sållades för att ta fram den bästa lösningen. En
layoutkonstruktion skapades av konceptet.
Projektet resulterade i en lösning där alla fyllningsplattor ersattes med en fixerad platta som
passar alla storlekar av ljuddämparna. Detta genom en fyllningsplatta med slitsade hål som
fyllningsrören kan förflytta sig i med hjälp av motordrift. Detta medför att roboten helt enkelt
kan tas bort.

Abstract
This report is a part of a thesis at bachelor level at the mechanical engineering program at
Karlstads University with program code MSGC17. The thesis comprises 22.5 credits. The
thesis has been carried out at Swegon Operation AB in Arvika.
At the Arvika factory they produce sound attenuators for ventilation. A movement where a
plate will change for another plate by a robot in the manufacturing cell which manufactures
the sound attenuators is not working optimally and cause disorders in production. These plates
are called filling plates. Each model of the sound attenuators has their own filling plate. Upon
replacement of sound attenuators model these plates must switch to a different size that fits
the new model. The ambition with this project is to find a solution to the problem.
To achieve the goal of the project the work was carried out according to the product
development process. Based on the preliminary research that consisted of data collection
about the current situation and what failed, a list of requirements was set up for the new
solution. Several concepts were presented in the idea generation process, and were later
screened to bring out the best solution. A layout construction was made of the concept.
The project resulted in a solution where all the filling plates was replaced with a fixed plate,
which suits all the different sizes of the sound attenuators.
This is made through a filling plate with slotted holes, that makes it possible for the filling
pipes to move in these holes, powered by a motor. This means that the robot can simply be
removed.
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Begreppsdefinitioner
Arbetsdon – Verktyg som monterats längst ut på robotarmen
Fyllningsplatta – Platta som fungerar som lock vid fyllning
Fyllningsrör – Rör monterade på robotens arbetsdon. Transporterar isoleringsmaterial till
ljuddämparen.
Indexbord – Stålplatta som bestämmer höjden på fyllningsplattan
Jogga – Manuellt köra roboten sakta med säkerhetsfunktioner. Sker från extern kontrollpanel
Linjärskena – Skena med ett glidlager som endast tillåter vertikal rörelse
Magasin – Ställe där fyllningsplattorna lagras när de inte används
PLC – Programmerbart styrsystem för automation
Startposition – Position arbetsdonet står i före start av fyllningssekvens
Operatörspanel – Skärm med knappar som används för kommunikation mellan människa
och PLC
Automation – Uttryck för när man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete
HMI – Human Machine Interface. Kommunikation mellan maskin och människa, ofta genom
en operatörspanel
Maskintillgänglighet - Hur stor andel av den planerade drifttiden som används till
produktion
Kulskruv – Gängad och bearbetad rundstång
Kulmutter – Mutter med inlagd kulkedja som löper på kulskruven
Servomotor – Elmotor som går att styra med precision och position
Kuggkrans – Kugghjul med kuggtänderna på insidan av hjulet

1 Inledning
Swegon är marknadsledande inom energieffektiva ventilation- och inneklimatsystem.
Företaget har idag ca 1800 anställda i Europa, Nordamerika och Asien. På Arvikafabriken
tillverkas samtliga vattenburna klimatsystem och ljuddämpare avsedda för ventilation. En
ljuddämpare är en komponent i ett ventilationssystem och dess uppgift är att minimera ljud
och buller som uppkommer av från- och tilluftsfläktar i ventilationssystemen. Swegon
tillverkar idag 2 typer av dessa dämpare, CLA som är rektangulär (se figur 1.1) och SORDO
som är cirkulär (se figur 1.2). Dämparna tillverkas i olika längd och har olika diameter på
innerrören. Dessa dämpare används sedan i luftburna ventilationssystem ofta i skolor,
bibliotek, sjukhus, hotell och kontor mm.

Figur 1.1. CLA, Rektangulär dämpare.

Figur 1.2. SORDO, Cirkulär dämpare.

En specialtillverkad halvautomatiserad produktionscell har tillverkats för att producera
dämparna. Cellen har redan från början inte fungerat som önskat. Mycket resurser har lagts
ner genom åren för att försöka åtgärda problemen men problemen återkommer eller så skapas
nya. Detta orsakar inte bara produktionsstörningar och längre driftstopp. Det orsakar även att
det krävs hög kompetens om tillverkningscellen och leder till lång upplärningstid för
personalen.
Vid produktbyte måste en fyllningsplatta bytas för att den nya produkten ska gå att tillverka.
Denna sekvens görs av en robot. Fyllningsplattan används som ett lock när ljuddämparen fylls
med ljuddämpande material. Varje modell av produkten har en egen fyllningsplatta som
passar just den modellen.
Med det här arbetet vill företaget undersöka om det går att minimera risken för robotkrascher
vid byte av fyllningsplatta.
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1.1

Problemformulering

På vilket sätt kan byte av fyllningsplatta optimeras?

1.2

Syfte

Syftet med projektet är att minimera möjligheten för robotkrascher vid byte av produkttyp.
Arbetet ska genomföras med kunskaper som erhållits under studier vid
maskinteknikprogrammet. Projektet ska visa att studenten lärt sig förhålla sig till en satt
tidsplan och bestämd struktur.

1.3

Målsättning

Finna en lösning så att ett verktyg kan ersätta dagens 7st verktyg och höja tillverkningscellens
produktionseffektivitet.
Projektet förväntas resultera i en akademisk rapport och en muntlig redovisning med förslag
på en ny lösning. Lösningen ska presenteras som en CAD-modell.

1.4

Avgränsningar

Arbetet begränsas endast till en ny lösning med fyllningsplattan och ej en helt ny maskin eller
tillverkningscell. Endast modellen av en ny lösning ska tas fram, ej tillverkningsritningar.
Det begränsas även till den mekaniska lösningen. Det som ej ingår i arbetet är eventuell el,
pneumatik eller programmering. Projektet innefattar ej tillverkning av prototyp.
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2 Bakgrund
Kapitlet beskriver på detaljerad nivå hur en ljuddämpare är uppbyggd och hur ljuddämparna
fylls med isoleringsmaterial. Kapitlet behandlar de ingående delarna i robotcellen och hur de
hänger samman och samverkar med varandra.

2.1

Ljuddämparen

En ljuddämpare består av 1st svep, 2st gavlar, 1st innerrör, lim och isoleringsmaterial i form
av stenull (se figur 2.1). Ljuddämparna tillverkas i olika tvärsnitt och längd antagligen CLA
som är rektangulär eller SORDO som är cirkulär. Det tillverkas idag ljuddämpare med 7st
olika storlekar på innerrören. Det är 100mm, 125mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm och
400mm. Längden på dessa kan variera mellan 500mm upp till 1200mm. Figur 2.2 illustrerar
några av dessa dämpare.

Figur 2.1. Ljuddämparens olika delar.

Figur 2.2. Olika sorters ljuddämpare.
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2.2

Robotcellen

Ljuddämparna fylls med isoleringsmaterial i en så kallad robotcell (se figur 2.3). Själva
robotcellen är en yta där en robot arbetar som på grund av säkerhetsföreskrifter är avgränsad
med säkerhetsgaller. Den här robotcellen är skräddarsydd efter vissa önskemål från
arbetsgivaren för att klara av dess uppgift. Detta medför att det ej finns någon annan robotcell
som fungerar på samma sätt. En robotcell är ett komplett system som inkluderar roboten,
människan och allt annat som krävs för att arbetsprocessen ska fungera. Roboten (se figur 2.4)
är programmerad genom ett PLC-system som styrs av operatören från ett HMI.
Fyllning av ljuddämparna är ett smutsigt och monotont arbete. Det är därför mycket lämpligt
att det arbetet sköts av en robot. En annan fördel med att en robot utför arbetsuppgiften är att
den gör det mycket fortare än en människa.

Figur 2.4. Bilden visar roboten inifrån cellen.

Figur 2.3. Robotcellen.

2.3

Indexbord

Indexbordets (se figur 2.6 och 2.7) uppgift är att styra höjden på fyllningsplattan så att plattan
ligger emot svepet vid fyllning. Indexbordet kan endast röra sig upp eller ned, detta genom att
bordet är infäst med linjärskenor. Bordet styrs genom remdrift som drivs av en servomotor (se
figur 2.8). Hela anordningen bärs upp av ett ramverk.
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Figur 2.6. Indexbord med fyllningsplatta.

Figur 2.7. Indexbord utan fyllningsplatta.

Figur 2.8. Bild underifrån indexbordet som visar remdriften och linjärskenorna.

2.4

Produktion av ljuddämpare

Produktion av ljuddämpare i tillverkningscellen utförs i tre steg. Detta sker genom ett
rotationsbord (se figur 2.9) som har tre positioner. En gavel, ett innerrör och ett svep monteras
ihop på station 1 (se figur 2.10).
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Figur 2.9. Rotationsbord med 3 positioner.

Figur 2.10. Monterad ljuddämpare på position
1.

Produkten roteras in i robotcellen till position 2 som kallas för fyllningsposition. Indexbordet
med fyllningsplattan och arbetsdonet med fyllningsrören kör nedåt. Fyllningsrören körs ner
mellan innerröret och svepet och fyllningsplattan körs ner tills fyllningsplattan har kontakt
med svepet (se figur 2.11 och 2.12).

Figur 2.11. Fyllningsplattan ligger emot svepet

Figur 2.12. Bild snett bakifrån när

vid fyllning på position 2.

fyllningsplattan ligger emot svepet.

Fyllningen med isoleringsmaterial startar och fyller ljuddämparen genom att arbetsdonet med
fyllningsrören roterar fyllningsplattan fram och tillbaka och samtidigt rör sig fyllningsrören
sakta uppåt allt eftersom dämparen fylls (se figur 2.13). Detta görs för att få en bra och jämn
fyllning.
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Figur 2.13. Fyllningsplattan roterar fram och tillbaka vid fyllning och fyllningsrören stiger under
fyllningsprocessen.

När ljuddämparen nått önskad vikt avslutas fyllningen och indexbordet med fyllningsplattan
och arbetsdonet med fyllningsrören återgår till den ursprunglig startposition igen.
Ljuddämparen roteras ut till position 3 (se figur 2.14). Där monteras den sista gaveln på
ljuddämparen.

Figur 2.14. Fylld ljuddämpare väntar på att den sista gaveln ska monteras.
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2.5

Fyllningsplattan

Fyllningsplattans uppgift är att agera som ett lock under fyllning av ljuddämparen. Det finns 2
saker som skiljer storlekarna på plattorna åt. Det ena är de två hålen i fyllningsplattan (figur
2.15) som fyllningsrören leds igenom, det andra är tygstyrningen (se figur 2.16). Både hålen
och tygstyrningen varierar efter diametern på innerrören. En produkt med större diameter än
en annan produkt har större avstånd mellan dessa hål och även större diameter på
tygstyrningen.

Figur 2.15. Ovansida av fyllningsplatta med

Figur 2.16. Undersida av fyllningsplatta med

hålen för fyllningsrören.

tygstyrning.
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2.6

Omläggning av fyllningsplatta

Från startposition (se figur 2.17) kör arbetsdonet ner till fyllningsplattan. Arbetsdonet låser
fast fyllningsplattan med en pneumatisk låstapp. De pneumatiska gripklorna som sitter på
indexbordet och håller fast fyllningsplattan släpps (se figur 2.18). Arbetsdonet med
fyllningsplattan kör tillräckligt högt upp (se figur 2.19) för att få fritt svängrum att röra sig till
platsen där fyllningsplattorna magasineras (se figur 2.20).

Figur 2.18. Låstapparna låser och gripklorna

Figur 2.17. Fyllningssekvensens startposition.

öppnas.

Figur 2.19. Arbetsdonet med fyllningsplatta kör

Figur 2.20. Arbetsdonet kör till position ovanför

tillräckligt högt upp för att få fritt svängrum.

fyllningsplattans magasin.
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Arbetsdonet kör ner till rätt magasinplats och låstappen öppnas och lämnar fyllningsplattan
där (se figur 2.21). Arbetsdonet kör tillräckligt högt upp för att få fritt spelrum uppåt nu utan
fyllningsplatta (se figur 2.22). Arbetsdonet kör till platsen där den nya fyllningsplattan
magasineras. Arbetsdonet stannar ovanför fyllningsplattan (se figur 2.23). Nu ska
fyllningsrören föras genom de två hålen som finns i fyllningsplattan. En servomotor kalibrerar
fyllningsrören efter vilken platta den ska hämta. Antingen minskar avståndet mellan rören
eller så ökar avståndet (se figur 2.24).

Figur 2.21. Arbetsdonet kör ner till rätt läge och

Figur 2.22. Arbetsdonet kör tillräckligt högt upp

låstapparna öppnas och lämnar fyllningsplattan

för att få fritt spelrum uppåt nu utan

på dess plats.

fyllningsplatta.

Figur 2.23. Arbetsdonet stannar ovanför

Figur 2.24. En servomotor kalibrerar

magasinplasten som tillhör den fyllningsplatta

fyllningsrören efter avståndet på

som den ska hämta.

genomföringshålen på fyllningsplattan.

16

För att rören ska köras ner genom hålen måste detta ske manuellt från operatörspanelen. Detta
är en säkerhetsfunktion för att rören inte ska missa hålen och brytas av. Rören joggas sakta
ner genom hålen till rätt höjd och låser fast fyllningsplattan med låstapparna (se figur 2.25).
Arbetsdonet med den nya fyllningsplattan kör tillräckligt högt upp för att få fritt svängrum (se
figur 2.26) och kör tillbaka till indexbordet och kör ner den nya fyllningsplattan på rätt plats
(se figur 2.27). Gripklorna på indexbordet låser fast plattan och låstapparna på arbetsdonet
släpps (se figur 2.28). Arbetsdonet kör uppåt och återgår till startposition (se figur 2.17).

Figur 2.25. Efter nerjoggning till rätt läge låser
låstapparna fast fyllningsplattan i arbetsdonet.

Figur 2.26. Arbetsdonet med den nya
fyllningsplattan kör tillräckligt högt upp för att
få fritt svängrum.

Figur 2.28. Låstapparna öppnas och gripklorna

Figur 2.27. Arbetsdonet kör till indexbordet för

låser.

lämning av den nya fyllningsplattan.
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2.7

Problem vid omläggning

Med nuvarande konstruktion och programmering uppstår det ofta problem vid omläggning.
Omläggningssekvensen stannar vid vissa kritiska punkter som styrsystemet ska ta sig igenom
och omläggningen avbryts.

3 Genomförande/Metod
3.1

Projektplanering

I början av projektet skapades en projektplan utifrån Eriksson & Lillesköld (2005).
Projektplanen följer en modell och innehåller vissa delmoment. Projektplaneringen lägger
grunden för hela projektet och definierar vad som ska göras, hur och varför. Projektplanen är
en sorts bästa uppskattning om hur projektet ska genomföras.

3.2

Litteraturstudie

En litteraturstudie har genomförts för att fördjupa sig inom robotik och automation. Detta
skedde genom informationshämtning från internet och facklitteratur.
Studien innehåller även fördjupning inom hur ett projekt ska genomföras från start till avslut.
Metoder och verktyg för produktframtagning och förbättringsarbete studerades.
Målsättningen för litteraturstudie är att generera tillräckligt med information för att få så bra
grund att stå på från början. Detta för att kunna genomföra projektet med ett så bra resultat
som möjligt.

3.3

Begreppsdefinitioner

En lista med begreppsdefinitioner togs fram för att underlätta för läsaren att förstå alla
begrepp som rapporten behandlar och kunna sätta sig in i sammanhanget.
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3.4

Förundersökning

För att få en bra bild över vad som inte fungerar optimalt med dagens lösning skapades en
datainsamling i form av ett kontrollblad (bilaga 4). En blankett där operatören dokumenterar
det som inte fungerar som det borde under omläggning av fyllningsplattorna och även hur
lång tid det tar att lösa problemet upprättades.
Resultatet av datainsamlingen redovisas i ett orsak-verkandiagram och vad som brukar göras
för att lösa det aktuella problemet. Detta gjordes för att åskådliggöra problemen på ett enkelt
och visuellt sätt. Befintliga fyllningsplattor och väsentliga delar av tillverkningscellen mättes
för att senare användas i konstruktionsfasen.
3.5

Provning

För att undersöka alla möjliga aspekter på den nya lösningen utfördes två olika prov.
(Petersson et al. 2009) beskriver en metodik för att upptäcka och minimera sju olika sorters
slöseri. De slöserierna är:
•

Överproduktion – Tillverka mer eller tidigare än vad som behövs.

•

Väntan – På att något ska hända

•

Transport – Onödiga transporter

•

Överarbete – Att göra mer arbete än vad kunden kräver

•

Lager – Att lagra mer än vad som är nödvändigt

•

Rörelse – Onödiga rörelser när personal utför sina arbetsuppgifter

•

Produktion av defekta produkter – Reparation och omarbete som inte tillför kunden
något värde.

•

Outnyttjad kompetens – Att inte använda den kompetens eller kreativitet som finns
inom förteget. Detta slöseri var inte med från början men har lagt till som det åttonde
slöseriet.
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Alla moment som berör produkten och inte tillför produkten värde är ett slöseri som kunden
ej är villig att betala för. Syftet med proven är att ta reda på om det sker ett överarbete när
ljuddämparna fylls med isoleringsmaterial. För att minimera störningar av leveranser till
kunder planerades provet in när körplanen ej var fullbelagd och kunde ändras med kort varsel.
Det som undersöks är om rotationsrörelsen och stigningen av fyllningsrören vid fyllning
påverkar resultatet av den färdiga produkten (se figur 2.13.). Om inte så kan denna funktion
tas bort i den nya lösningen. Resultatet undersöks och utvärderas i labbmiljö och godkänns av
kvalitetsansvarig.

3.6

Kravspecifikation

Kravspecifikationens uppgift är att ge de inblandade parterna en gemensam bild över vad som
krävs av den nya lösningen. Vid upprättande av kravspecifikationen är det viktigt att alla krav
på lösning kommer med i kravspecifikationen, om ett krav som arbetsgivaren har på
lösningen missas att ta med i kravspecifikationen kan detta resultera i att lösningen blir
obrukbar eller att det blir väldigt dyrt att rätta till.
Enligt Johannesson et al. (2004) är några av de vinster en väl utarbetad produktspecifikation
bidrar med i ett projekt:
•

Kortare utvecklingskostnader tack vare tidiga och färre ändringar

•

Minskade utvecklingskostnader

I Johannesson et al. (2004) studerades olika metoder för kravspecifikationer bl.a. Pahl och
Beits (1995), Pugh (1990) och Kvalitetshuset (House of Quality). Det slutliga valet landade
på en kriteriematris enligt Olsson (1970).
Metoden är till för att på ett systematiskt sätt täcka lösningens livscykelfaser ur olika
synvinklar från idé till eliminering av lösningen. Alla celler i matrisen representerar sedan
kriterier för lösningen. Kriterierna fördes in i en tabell där de delades upp i krav(K) eller
önskemål(Ö) från arbetsgivaren. Om arbetsgivaren hade ett önskemål blev önskemålet viktat
mellan 1–5. Viktiga önskemål fick hög värdering. Kriterierna delades även upp om de var
funktionella(F) eller begränsande(B).
Kravspecifikationen stämdes av med arbetsgivaren för att se till att båda parterna har förstått
varandra rätt.
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3.7

Konceptframtagning

Det är här idégenereringen sker och lägger grunden för det framtida arbetet senare i
genomförandedelen av projektet. Ett antal konceptuella lösningar som uppfyllde
kravspecifikationens kriterier skapades. Konceptframtagningen baserades på tanken att
generera så många lösningsförslag som möjligt, som det sedan kan väljas ur. På detta sätt
finns stor chans att hitta de flesta möjliga tänkbara lösningarna. Michanek, Breiler (2015)
beskriver idéprocessen enligt figur 3.1.

Figur. 3.1 idéprocessen enligt Michanek, Breiler (2015).

Behov
I behovsfasen gäller det att gå till botten med problemet. Vad är det som behövs egentligen?
Idégenerering
Det är här idéerna skapas. Detta sker med olika idégenereringsmetoder och tekniker.
Ideutveckling & Urval
Efter idégenerering har nu massa idéer tagit fram och det är nu dags att göra ett urval med de
bästa idéerna. Urvalet görs med metoder för att värdera de olika idéerna.
Konkretisering
Nu när endast ett fåtal idéer kvarstår är det dags att utveckla de idéerna ytterligare. Detta kan
göras genom fördjupning av idéerna, målande beskrivningar och grafiska lösningar.
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Resultat - Konceptval
Summan av de koncept som har gått igenom utvärderingarna. Koncepten ska vara så
välformulerade och illustreras på ett tillräckligt bra sätt för att en person i en ledande
befattning ska kunna ta ett beslut om konceptet ska förverkligas.

3.7.1 Idégenerering
Negativ idégenerering
Metoden går ut på att byta fokuseringsområde. Istället för att försöka komma på en så bra
lösning som möjligt så låg fokus på att generera så många förslag som möjligt på egenskaper
som lösningen inte borde ha. Negativ idégenerering enligt Michanek, Breiler (2015) bygger
på principen att ibland är det både enklare och roligare att förstöra, misshandla och
smutskasta än att bygga upp. Det är ofta enklare att generera negativa idéer. När alla negativa
idéer dokumenterats så är det dags att svara på dessa genom att generera motsatsen och
positiva lösningar till dess. Dvs alla negativa idéer får en positiv lösning.
Idéassociation
Idéassociation enligt Johannesson et al. (2004) låter stimulera fantasin för att uppnå något
konstruktivt. Metoden innebär att man försöker associera till sina egna eller andras idéer och
sedan försöker koppla dessa idéer till problemet som behöver lösas.
Lotusblomman
Lotusblomman (se figur 3.2) Michanek, Breiler (2015) är en bra och enkel övning för att
snabbt skapa många konkreta lösningsförslag. Ett rutmönster skapas. I mitten av rutnätet
definieras behovet, gärna som en fråga. I de åtta boxarna runt om boxen i centrum genereras
åtta relevanta idéer som utgår från behovet. Dessa kallas kronblad. Nu har åtta nya
fokusområden skapats. Ordet hur sätts framför varje fokusområde och så börjar processen om.
På detta sätt byggs en allt större blomma som utvecklas mot mera specifika lösningar.

22

Figur 3.2 Lotusblomman.

3.7.2 Konceptval
För att sortera ut de koncept som är bäst och mest lämpade för problemet. Så gallrades alla
idéförslag först genom en elimineringsmatris beskriven i Johannesson et al. (2004).
Elimineringsmatrisens uppgift är att sålla bort alla lösningar som ej uppfyller kraven i
kravspecifikationen. De lösningsalternativ som beslutades att fullföljas (+) gick direkt vidare
till nästa utvärderingsomgång. De som ej uppfyllde kraven (-) eliminerades. Alternativ med
en ej fullständig information (?) analyserades ytterligare för att beslut skulle kunna tas.
Nästa steg i konceptutvärderingen gjordes med hjälp av Pughs relativa beslutsmatris
beskriven i Johannesson et al. (2004). Denna metod reducerar antalet alternativ genom att de
sämsta alternativen sorteras bort. I matrisen jämförs de olika alternativen med varandra. Den
ursprungliga lösningen används som referens. Jämförelsen går till så att de olika alternativen
ställs till huruvida alternativet är bättre (+), sämre (-) eller lika (-) bra som referensobjektet.
Ett nettovärde beräknas och de olika alternativen kan rangordnas och sedan kan beslut tas om
vilka alternativ som ska vidareutvecklas.

3.7.3 Konkretisering
De återstående lösningarna förädlades ytterligare och illustrerades grafiskt med en enkel
CAD-modell för att det ska bli lättare att förstå hur de fungerar. En beskrivning för varje
lösning togs fram som förklarade lösningen mer detaljerat.
3.7.4 Resultat – Konceptval
Efter möte med arbetsgivaren togs beslut om vilka eller vilken lösning vi skulle gå vidare
med.
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3.8

Konstruktions - FMEA

En FMEA (Feleffektanalys) utfördes enligt Johannesson et al. (2004). FMEA är en
systematisk metod för att förutsäga möjliga fel och utvärdera felens konsekvenser. Metoden
baseras på relativa skalor för skattning och bedömning av tre faktorer som sedan multipliceras
ihop och bildar ett risktal, RPN (Risk Priority Number). Detta tal ligger inom intervallet 1–
1000. Detta görs för varje eventuell felhändelse. På detta sätt skapar man ett underlag för
prioriteringar och förbättringsåtgärder för varje händelse. De tre faktorerna har en skala
mellan 1–10 och är:
•

Felsannolikhet

•

Allvarlighetsgrad

•

Sannolikhet att inte upptäcka felet

Det finns olika typer av FMEA men den som används i projektet är konstruktions-FMEA. För
att göra FMEA:n användes ett FMEA-formulär.

3.9

Konstruktion

I detta skede genereras de utvalda koncepten i fullständiga CAD-modell. CAD står för
Computed Aided Device som är ett hjälpmedel för att kunna modellera upp 3D-lösningar och
ritningar som sedan används vid tillverkningen. Det program som används är SolidWorks®
Premium 2017, x64 Edition, SP 5.0. Om möjligt ska en filmsekvens renderas fram som visar
hur omläggningen går till med den nya lösningen detta för att på ett enkelt vis visualisera för
arbetsgivaren hur den fungerar och ser ut. Standardkomponenter har om möjligt hämtats från
underleverantörers websida.
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4 Resultat
4.1

Projektplanering

I projektplaneringen formulerades problemformulering, syfte, målsättning och avgränsningar.
Det skapades även en WBS, som är en nedbrytning av alla delmoment i projektet, en
tidsplanering i form av ett GANTT-schema och en riskanalys av projektet. Dessa kan ses i
följande bilagor:
Bilaga 1. WBS,
Bilaga 2. GANTT-schema
Bilaga 3. Riskanalys

4.2

Litteraturstudie

Då tillverkningscellen är specialtillverkad finns det inte någon litteratur om den.
Grundläggande robotteknik av Shoham (1993) har studerats för att få en djupare förståelse för
robotik och automation.
4.3

Förundersökning

Förundersökningen pågick under 4 veckor då detta ansågs tillräckligt på grund av det
pressade tidsschemat. Förundersökningen bestod i en datainsamling i form av kontrollblad
(bilaga 4.) som operatörerna fick fylla i efterhand problem uppkom. Resultatet från
datainsamlingen samanställdes (bilaga 5.) och visar de omfattande problemen vid omläggning
av fyllningsplattan. Figur 4.1 visar de fem kritiska punkterna (1–5) och vad som kan inträffa i
dessa punkter. Totalt uppstår nio fel i dessa punkter (1.1–5.2).
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Figur 4.1 De 5 kritiska punkterna vid omläggning och de 9 felhändelserna som uppkommer.

Datainsamlingen (bilaga 5.) visar att varje vecka kostar de här problemen 1.5h av
maskintillgängligheten. Dessa felhändelser orsakar följdfel och kräver mer eller mindre arbete
för att lösa. Figur 4.2 visar en förenklad bild av verkan-orsak diagrammet (bilaga 6.), och det
kompletterades med vad operatörerna brukar göra för att lösa det aktuella problemet.
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Figur 4.2. Förenkling av verkan-orsak diagrammet från bilaga 6. Verkan-Orsak Diagram. som visar
följdfel och hur de löses.
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4.4

Provning

Via operatörspanelen stängdes funktionen för fyllningsrörens rotation och stigning av. Rörens
ände konfigurerades så de alltid var placerade 100mm från botten av fyllningsplattan vid
fyllning. Med dessa inställningar genomfördes provet under 2 dagar. Resultatet av provet
visade att ljuddämparna fylldes lika bra med de nya inställningarna. Rotationen och
stigningen kan alltså tas bort i den nya lösningen.

4.5

Begreppsdefinitioner

En lista med begreppsdefinitioner skapades under arbetets gång och placerades längst fram i
rapporten.

4.6

Kravspecifikation

Efter möte och diskussion med operatörer och produktionstekniker skapades en
kravspecifikation. Kravspecifikationen utgår från en kriteriematris som är efter Olsson (1970).
Specifikationen listas nedan. För fullständig kravspecifikation, se bilaga 7. Kriteriematris och
Kravspecifikation.
De krav som lösningen måste uppfylla:
•

•

Lösningen ska passa befintlig
utrustning.

Lösningen ska ej påverkas av
miljön.

•

Passa alla storlekar på produkten.

•

Passa alla geometrier på produkten.

•

Bättre lösning än nuvarande.

•

Innehålla få komponenter.

•

Passa dagens fyllningsposition.

•

En fyllningsplatta till alla

•

Lösningen får ej uppenbart vara

Önskemål på lösningen:

produkter.

farlig.

•

Enkel konstruktion.

Tillverkningsprocesser får ej

•

Minimera rörliga delar.

inverka på intern eller extern miljö.

•

Minimera elektronik.

•

Ska tillverkas på ett säkert sätt.

•

Minimera pneumatik.

•

Kunna fylla ljuddämparen med ull.

•

Ulltät fyllning av ljuddämpare.

•

Inte uppstå problem vid byte av

•

Minimera kostnad för

•

framställning.

fyllningsplatta.
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4.7

Konceptframtagning

4.7.1 Idégenerering
Tre stycken idégenereringsmetoder användes för att komma på idéer till den nya lösningen.
Metoderna var negativ idégenerering, idéassociation, och lotusblomman.
Metoden idéassociation har skett löpande genom hela projektet. Grundidén har hela tiden
varit om det är möjligt att använda någon princip som finns i vår vardag. Klassiska mekaniska
principer (Mechanisms 2016) har studerats. Det fullständiga resultatet för negativ
idégenerering och lotusblomman finns i bilaga 8. och bilaga 9. Delar ur dessa resultat sattes
sedan samma och förädlades till 8 koncept. För utförligare specifikation av koncepten se
bilaga 10.

Koncept 1. Återfjädrande luckor
Fyllningsplatta med återfjädrande luckor
som fyllningsrören körs ner igenom av
roboten. Luckorna öppnas vertikalt, se
figur 4.3.

Figur 4.3 Koncept 1. Återfjädrande luckor.
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Koncept 2. Återfjädrande plattor
Fyllningsplatta med återfjädrande plattor.
Alla hål öppnas samtidigt och roboten kör
ner fyllningsrören genom hålen. Hålen
stängs sedan. I de hål där rören är pressas
plattan tillbaka av fjädern. Om rören körs
upp stängs hålen automatisk genom att
plattan med fjädern fjädrar ut. Luckorna
öppnas och stängs horisontellt, se figur 4.4.

Figur 4.4 Koncept 2. Återfjädrande plattor.

Koncept 3. Mekanisk iris
Mekanisk mekanism kallad mekanisk iris
öppnar och stänger fyllningshålen, se figur
4.5.

Figur 4.5 Koncept 3. Mekanisk iris.
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Koncept 4. Ett fyllningsrör
Fyllningsplatta med bara 1 fixerat
fyllningshål som fyller alla storlekar på
produkten, se figur 4.6.

Figur 4.6. Koncept 4. Ett fyllningsrör.

Koncept 5. Revolver
Alla fyllningsplattor sitter på robotens arm.
Fyllningsplattorna bytes genom rotation
som en revolver, se figur 4.7.

Figur 4.7 Koncept 5. Revolver.
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Koncept 6. Glidande skenor
2 slitsade hål där rören kan röra sig i.
Rören sitter fast i glidskenor som följer
med i rörelsen och ser till att de slitsade
hålen hela tiden är stängda för allt utom
fyllningsrören, se figur 4.8.

Figur 4.8 Koncept 6. Glidande skenor.

Koncept 7. Gummiplatta
Fyllningsplattan består av en stålring där
ett elastiskt material är inspänt. I detta
elastiska material kan rören röra sig, se
figur 4.9.

Figur 4.9 Koncept 7. Gummiplatta.

Koncept 8. Ridå
Urtagna hål i plattan där fyllningsrören kan
röra sig i. Gummi/tyg/läder är fasta på
röret och ser till att isoleringsmaterial ej
kan spruta ur hålen, se figur 4.10.

Figur 4.10 Koncept 8. Ridå.
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4.7.2 Konceptval
Med hjälp av en elimineringsmatris (se tabell 4.1) eliminerades de koncept som ej uppfyller
de krav som kravspecifikationen ställde. Vid genomgången av matrisen upptäcktes det att det
krävdes viss uppföljning av en del koncept. Dessa koncept följdes upp med mer
informationssökning för att sedan kunna bedömas. De koncept som gick vidare ur denna
första gallring var koncept nr 1,2,3 och 6.
Elimineringskritrier:

Koncept

Löser huvudproblmet

Uppfyller alla krav

Inom Kostnadsramen

Säker och Ergonomisk

Realiserbar

Passar Företaget

Tillräcklig Info

(+) Ja
(-) Nej
(?) Mer info krävs
(!) Kontrollera kravspecifikation

1

+

+

+

+

?

+

+

Enkel lösning men är den
genomförbar?

Borde gå

+

2

+

+

+

+

?

+

+

Enkel lösning men är den
genomförbar?

Borde gå

+

Kan styras både
mek/el,
mek/fjäder.Inte
omöjligt att
tilverka egen.

+

Provning visar att
1 rör ej är
tillräckligt.

-

Beslut:
(+) Fullfölj lösning
(-) Eliminera lösning
(?) Sök mer info
(!) Kontrollera kravspecifikation
Kommentarer

Uppföljning
kommentarer

Beslut

3

+

+

+

+

?

+

+

Hur styrs irisen?
Mekaniskt? Ström?
Leverantör av iris? Tillverka
egen?

4

+

-

+

+

-

+

-

Räcker det att fylla med 1
rör?

5

+

+

-

+

-

+

+

Har svårt att tro att denna
lösning får plats. Känns
väldigt avancerat och dyrt.

-

6

+

+

+

+

+

+

+

Känns bra

+

7

+

+

+

+

?

+

+

Finns det något material
som klarar uppgiften?

8

+

-

+

+

+

+

+

Har svårt att se att denna
lösning kommer kunna
hålla tätt vid körning av alla
storlekar.

Tabell 4.1 Elimineringsmatris.
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Materialsökningen
misslyckades

-

-

De återstående koncepten reducerades sedan ytterligare genom Pughs relativa beslutsmatris,
se tabell 4.2. Koncepten jämfördes med önskemålen från kravspecifikationen. Resultatet av
matrisen visar att koncept 6 var överlägset de andra koncepten. Besluts tog om att endast
fortsätta vidareutveckla denna lösning.

Kriterienr

Koncept
1

2

3

6

4

+

+

-

+

7

+

+

+

+

8

0

0

0

0

10

-

-

-

+

11

0

-

-

+

12

+

-

-

+

13

+

-

+

+

0

0

-

+

0

0

0

+

21

0

-

-

+

22

-

-

-

+

23

-

-

-

+

24

0

0

0

0

25

0

0

0

0

26

0

0

-

+

27

0

0

0

0

Summa +

4

2

1

12

Summa 0

9

7

5

3

Summa -

3

7

9

0

Nettovärde

1

-5

-8

12

Rangordning

2

3

4

1

Vidareutveckling

Nej

Nej

Nej

Ja

16
20

(ref)

Befintlig
lösning

Tabell 4.2 Pughs relativa beslutsmatris.
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4.7.3 Konkretisering
Vid förädlingen av koncept 6 genererades nya idéer. Det upptäcktes att om fyllningsrören ej
behöver köras ut ur fyllningsplattan och istället kunna förflytta sig i de slitsade hålen så kan
drivningen (se figur 2.24) av fyllningsrören sättas direkt på fyllningsplattan. Eftersom den nya
lösningen eliminerar byte av fyllningsplatta resulterar detta i att roboten blir överflödig och
helt enkelt kan tas bort och större delen av fyllningsrören kan ersättas med slang.
Vidareutveckling av koncept 6. Slitsade hål.
Koncept 6.1 kuggkrans
Rören förflyttar sig i de slitsade hålen. En servomotor driver en kuggkrans som är kopplad till
glidskenorna genom två ”länkarmar”. På motorn sitter ett kugghjul som driver kuggkransen,
se figur 4.11, 4.12, 4.13.

Figur 4.11 Koncept 6.1. Vidareutveckling av koncept 6. Rotation med kuggkrans.
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Figur 4.13 Koncept 6.1. Vy snett underifrån.

Figur 4.12 Koncept 6.1. Geometrin på
glidskenorna.

Koncept 6.2 Servomotor med kulskruv
Fyllningsrören kan styras linjärt genom en sammansättning av kulskruvar, kulmuttrar,
växellåda och en servomotor. Detta är möjligt genom sammanfogning av en vänstergängad
och en högergängad kulskruv med en kulmutter på varje skruv. Detta resulterar i att
fyllningsrören kommer att jobba mot varandra. Det vill säga att om den ena muttern förflyttar
sig åt höger så kommer den andra att förflytta sig åt vänster, se figur 4.14

Figur 4.14 Koncept 6.2. Motor med sammanfogad höger och vänstergängad kulskruv.
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Konceptet utvecklades vidare då det skulle bli svårt och ostabilt med bara 1 kulskruv för att
driva de båda fyllningsrören. Två uppsättningar kulskruvar med motor lades istället in och
skruvarna kopplades ihop med rören genom en balk där rören fördes igenom, se figur 4.15.

Figur 4.15 Vidareutveckling av koncept 6.2. 2st uppsättningar av kulskruvar.
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4.7.4 Resultat – Konceptval
Det slutliga konceptvalet blev koncept 6.2. Konceptet utvecklades ytterligare för att fungera
optimalt. De två servomotorerna ersattes med 1 motor som driver de båda kulskruvarna
genom remdrift. För detta behöver remmen kunna spännas och lossas. En lösning med
brythjul monterade på en bygel och sattes in ovanför kuggremshjulen, se figur 4.16.
För att undvika att det kan uppstå brytningar i kulmuttrarna och få mer kontroll över de olika
krafterna som påverkar lösningen sättes linjärskenor (se figur 4.17) med vagnar som
innehåller kulkedjor in (se figur 4.18). Vagnarna sammanfogades med balkarna som
fyllningsrören går igenom. För att skydda vagnarna och kulmuttrarna ifrån att ej uppnå
maximal livslängd sättes skydd in i form av gummibälgar (se figur 4.19) och gejderskydd (se
figur 4.20). Det behövs även en tygstyrning som monteras direkt på glidskenorna. Detta
innebär att även samma tygstyrning används till samtlig ljuddämpare.
Den nya tygstyrningen består av två stycken bearbetade rundstänger där den ena sidan är
avfasad för att minimera risken för att styrningen tar i kanten på innerröret och röret böjs, se
figur 4.21.

Figur 4.16 Bygel med brythjul.

Figur 4.17 Linjärskena.

Figur 4.18 Vagn innehållande kulkedja.

Figur 4.19 Gummibälg.
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Figur 4.21 Tygstyrning.

Figur 4.20 Gejderskydd.

4.7.5 Konstruktion -FMEA
Det utfördes en analys på konceptet för att förutsäga möjliga fel och vad som kan göras för att
undvika dessa. Fyra risker upptäcktes. Två allvarliga och 2 mindre allvarliga. Den ena av de
allvarliga riskerna var om servomotorn kör kulmuttrarna utanför dess angivna intervall. Detta
resulterar i att muttrarna kommer att klämma antingen emot sig själva eller emot hållarna av
kulskruven. Följden av detta blir att komponenter kan gå sönder. Detta kan åtgärdas med
tryckgivare på aktuella platser som bryter motorn om detta skulle ske eller programmera
motorn så den stannar vid en specifik belastning.
Den andra stora risken är om styrprogrammet av någon anledning tappar positionen som
fyllningsrören befinner sig i eller tror att rören befinner sig på någon position. Detta kan
resultera i att fyllning av ljuddämparen inte fungerar. Det kan även resultera i kulmuttrarna
klämmer sönder komponenter då den kör utanför programmet intervall. Detta kan lösas
genom att placera en hemkörningsknapp på operatörsskärmen. Om knappen trycks så kör
motorn alltid till ”hemmaläge” en position som systemet alltid har som referenspunkt.
De två andra betydande riskerna handlar om möjligheten för isoleringsmaterialet att ta sig in
där den inte ska vara och göra skada. Den ena är om isoleringsmaterialet tar sig in mellan
plattorna som fyllningsplattan är uppbyggd av och med tiden trycker isär plattorna. Detta kan
avhjälpas med att konstruera plattan med små avstånd mellan skruvarna som håller ihop
konstruktionen.
Den andra är om isoleringsmaterialet påverkar glidskenorna i fyllningsplattan så de fastnar.
För att komma undan från det här problemet bör städning med tryckluft ske varje vecka och
läggas in i operatörsunderhållet. Komponenter ska väljas som väl klarar kraften som behövs
för den extra friktion som isoleringsmaterialet utgör. För fullständig FMEA se bilaga 11.
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4.8

Konstruktion

4.8.1 Layout
Konceptet ritades upp som en modell i SolidWorks. Konkretiseringen och FMEA:an togs i
beaktning vid konstruktionen. Figur 4.22 visar den slutgiltiga layouten av fyllningsplattan
utan skydd för att se detaljerna. Figur 4.23 visar fyllningsplattan med skydden monterade.
Längden på fyllningsplattan är 1114mm, bredden är 820 mm och den maximala höjden med
monterade komponenter är 207mm.

Figur 4.22 Slutlig layout utan skydd.

Figur 4.23 Slutlig layout med skydd.
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Fyllningsplattan lyfts på indexbordet och fixeras genom två piggar som sticker upp från
indexbordet som förs in i två hål i fyllningsplattan. Figur 4.24 och 4.25 visar fyllning av CLA
400–500 som är den största ljuddämparen som produceras samt CLA 100-500 som är den
minsta. Figur 4.26 och 4.27 visar hur tygstyrningen för innerröret i rätt position om det har
blivit monterat lite snett.

Figur 4.24 Fyllningsplatta monterad på indexbordet vid fyllning av CLA 400–500.

Figur 4.25 Fyllningsplatta monterad på indexbordet vid fyllning av CLA 100–500.
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Figur 4.27 Tygstyrning CLA 100–500.

Figur 4.26 Tygstyrning CLA 400–500.

4.8.2 Dimensionering
För att kunna bestämma komponenter behövdes det först bestämmas vilken kraft som krävs
för att glidskenorna som fyllningsrören sitter i ska kunna förflytta sig. Friktionen mellan
vagnarna och styrskenan antas vara obefintlig. Fyllningsrören och balkarnas vikt vilar på
vagnar och därför är det endast glidskenorna som behöver tas med i beräkningen. För att
bestämma detta frilades glidskenorna och friktionskraften beräknades, se figur 4.28.

Figur 4.28 Beräkning av friktionskraft.

Σ"# = % − '( = 0 → % = '(

(1)

Σ"/ = " − 0% = 0 → " = 0%

(2)

(1) 2 (2) → " = 0'(

(3)

Komponenter / Koefficienter

Värde

Glidskena

1.36 kg

Friktionskoefficient (al mot al)

1.35

Gravitationskonstant

9.82 m/s2

Tabell 4.3 Värden för insättning i friktionskraftekvation. (Engineeringtoolbox, 2004).
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Insättning av värdena ur tabell 4.3 i ekvation (3) visar att motorn måste leverera minst 18N
per fyllningsrör. Det totala kraft som motorn måste leverera är alltså 36N. Detta är i optimalt
tillstånd med rena och torra ytor. I verkligheten kommer denna yta att förorenas med
isoleringsmaterial. Då detta är i princip omöjligt att beräkna har friktionskraften som krävts
multiplicerats med 4 för att vara på den säkra sidan. Den kraft som konstruktionen har
konstruerats efter är alltså 144N.
4.8.3 Komponentval
Kontakts togs med leverantörer av de komponenter som behövdes för konstruktionen. De
komponenter som rekommenderades var:
Servomotor
Motorn valdes till Mitsubishi HG-KR23B. Effekt 200w, Moment 0.64Nm, Max moment
2.2Nm. Motorn är utrustad med inbyggd broms så att den låser fyllningsrören på rätt position,
se figur 4.29.
Växellåda
Växel ifrån Wittenstein med beteckning NP 015S-MF1-5-1C1-1S, se figur 4.30.
Kulskruv med kulmutter
Kulskruvar ifrån Rollco. Två stycken sammanfogade kulskruvar. Den ena 450mm
högergängad och den andra 400mm vänstergängad med tillhörande kulmuttrar FSCL2005, se
figur 4.31. Diameter på kulskruvarna valdes till 20mm för det var det som leverantören kunde
leverera med både vänstergänga och högergänga. Stigningen på skruvarna valdes till 5mm för
att kunna positionera fyllningsrören med stor precision. Skarvning av kulskruvarna sker
genom presspassning av leverantören.
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Kuggrem och kuggremshjul
Levereras från Aratron. Tre stycken ALAT5 kuggremshjul, 30 i kuggantal, 32mm i rembredd
med vänster och höger gavel, se figur 4.32. Det ena hjulet som monteras på växellådan har
håldiameter 16mm och de två som monteras på kulskruvarna har håldiameter 12mm.
Kuggremmen är en ALAT5, 32mm i rembredd, se figur 4.33. Remmens längd valdes till
750mm för att slippa spänna remmen med brythjulen allt för mycket men ändå tillräckligt
lång för att kunna monteras lätt.
Linjärskena med vagn
Skenstyrning med kulkedjevagn från Rollco, se figur 4.34. Styrskenans längd valdes till
650mm. Vagnstorlek valdes till storlek 15 som är en av de mindre vagnarna. Besluts togs att
de inte behöver vara större för detta ändamål. Det som utmärker denna typ av applikation är
dess förmåga att ta upp höga krafter och moment i alla riktningar utom i skenans riktning utan
att glappa. Den genererar även väldigt låg friktion, se figur 4.35. Linjärskenan skruvas i
fyllningsplattan.

Figur 4.35 Vagn som tar upp momentkraft (Mekanex, 2018).

Skydd
Gummibälgar och gejderskydd från Damaskus, se figur 4.36 och 4.37. Sex stycken
gummibälgar för skydd av kulskruvarna och dess muttrar och sex stycken gejderskydd för
skydd av linjärskenorna och dess vagnar. Dessa skydd fungerar som dragspel. Ändarna är
fixerade t.ex. mellan balkarna och sträcker ut sig när fyllningsrören förflyttar sig bort från
varandra och de kläms ihop när rören förflyttar sig mot varandra. Skydden har olika slaglängd
eftersom det är olika avstånd mellan komponenterna de ska skydda. Arbetsområdet för två av
gummibälgarna är 88-268mm och för den tredje 82-422mm. Arbetsområdet för två av
gejderskydden är 69-238mm och för det tredje 76-416mm. Gummibälgarna fästes med
slangklämmor i flänsar som har monterats på hållarna som håller fast kulskruvarna och på
kulmuttern. Gejderskydden skruvas fast.
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Infästning av fyllningsrör
Två spännringar från Mecmove håller fast fyllningsrören på varje balk, se figur 4.38.
Brythjul
Brythjulen (se figur 4.39) är ifrån Mecmove. Brythjulen monteras på två stycken länkhuvud
(se figur 4.40) med skruv och gängstång. Dessa monteras sedan på bygeln ovanför
kuggremshjulen. Genom två muttrar kan spänningen i remmen justeras.

Figur 4.29 Servomotor Mitsubishi HG-KR23B.

Figur 4.30 Växellåda från Wittenstein.

Figur 4.31 Sammanfogad kulskruv med

Figur 4.32 Kuggremshjul.

kulmuttrar.

Figur 4.33 Kuggrem.
Figur 4.34 Skenstyrning med vagnar.
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Figur 4.36 Gummibälgar.

Figur 4.37 Gejderskydd.

Figur 4.38 Spännring för fyllningsrören.

Figur 4.39 Brythjul.

Figur 4.40 Länkhuvud.

Denna uppsättning av motor, växellåda och kulskruvar klarar gott och väl den kraft som krävs
för att förflytta fyllningsrören. Förflyttningen av fyllningsrören från den största produktens
position till den minsta produktens position tar 3 sekunder.

46

4.8.4 Egentillverkade komponenter
För att göra lösningen möjlig behöver det även tillverkas egna komponenter, se figur 4.414.51.

Figur 4.41 Motorfäste, för montering av motor

Figur 4.42 Fäste för gummibälg på

och växellåda.

kulskruvshållaren.

4.43 Fäste för gummibälg på kulmuttern.

Figur 4.44 Fyllningsplatta.

Figur 4.45 Glidskenor, glider mellan

Figur 4.46 Halvmånar, sitter under

halvmånarna.

fyllningsplattan.
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Figur 4.47 Bygel för spänning av kugghjulsrem.

4.48 Balk som länkar samman fyllningsrören

Svetsas fast på fyllningsplattan.

med kulskruvarna och styrskenorna.

Figur 4.49 Mellanplatta, sitter i mitten av

Figur 4.50 Tygstyrning, monteras på undersidan

fyllningsplattan.

av glidskenorna.

Figur 4.51 Fyllningsrör.
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4.8.5 Materialval
Materialet för konstruktionen har i största möjliga mån valts till en aluminiumlegering med
beteckning EN-AW 6082-T6. Materialet har valts för dess goda svets- och
bearbetningsegenskaper och en hög elasticitetmodul på 70 GPa. Materialet valdes istället för
stål på grund av dess låga densitet 2700kg/m3 (Nedal, 2016) emot stålets 7900kg/m3
(Engineeringtoolbox, 2004). Vikt har lagts på att konstruera en lösning som inte är för tung
för nuvarande drivning av indexbordet. Genom detta materialval väger hela fyllningsplattan
med tillhörande komponenter ca 50kg.
Priset för aluminiumlegeringen är 85kr/kg (Begroup, 2018) mot 27kr/kg för stål (Begroup,
2018). Eftersom aluminium har mycket lägre densitet än stålet så blir prisskillnad försumbart i
dessa låga volymer.
Den platta som sitter i mitten av fyllningsplattan är bara till för att bygga upp höjd på
fyllningsplattan för att inte glidskenorna ska ta i indexbordet. Plattans material är
polyetenplast för att få ner vikten ytterligare.
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4.8.6 Pris – Komponenter
Offerter togs in på de olika komponenterna från leverantörerna för att göra en
prisuppskattning, se tabell 4.4. Priset för de köpta komponenterna är 39261kr. Tabell 4.4 visar
att den dyraste komponenten är servomotorsystemet.
Komponent

Leverantör

Betäckning

Specifikation

Motor 4445 kr
Positioneringsmodul 8805 kr
Effekt 200w, Moment 0.64Nm, Max moment
Förstärkare 4709 Kr
2.2 Nm, Broms
Totalt 22613 kr med tillhörande
komponenter

Servomotorsystem

Mitsubishi

HG-KR23B

Växellåda

Wittenstein

NP015S-MF1-15-1C1-1S

Pris

3 114 kr
2st sammanfogad kulskruvar:
1st 450mm högergängad och 1st 400mm
vänstergängad kulskruv.
Diameter 20mm, stigning 5mm
Tillhörande hållare och kulmutter

Kulskruv

Rollco

Linjärskena med
vagn

Rollco

Kuggremshjul med
kuggrem

Aratron

Gummibälg

Damaskus

2st uppsättningar:
2st gummibälg med arbetsområde 88-268mm 1752
1st gummibälg med arbetsområde 82-422mm

Gejderskydd

Damaskus

2st uppsättningar:
2st gejderskydd med arbetsområde 69-238mm 1230
1st gejderskydd med arbetsområde 76-416mm

HRC_15MNB2ZC 2st 650mm linjärskena med storlek 15 på
V0_N-0650vagnen
0025-0025_SN
2st kuggremshjul axeldiameter 12mm
1st kuggremshjul axeldiameter 16mm
Kuggrem 750mm

Summa:

7762 Kr

3040 Kr

2790 Kr

39261 Kr

Tabell 4.4 Priser komponenter.
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5 Diskussion
Svårigheten med projektet har varit att komma på en ny lösning som fungerar. Det var lätt att
låsa sig vid första bästa tanke. Att följa produktutvecklingsprocessen med förstudie,
konceptgenerering, konceptval och layoutkonstruktion tillsammans med idégenereringen
hjälpte till att låsa upp en del av dessa spärrar.
Mycket tid lades sent ner i projektet på området automation detta eftersom studenten ej har
erfarenhet av detta från tidigare. Detta eftersom idén med att använda automation för att lösa
problemet kom upp sent i projektet. Studenten fick lära sig detta fortlöpande under arbetets
gång. Svårigheten i början var att hitta standardkomponenter och lösningar till de idéer som
fanns. Detta resulterade i att mycket av konstruktion fick göras om flera gånger. Olika
komponenter hämtades från olika leverantörer och det gällde att få dessa komponenter att
passa ihop med varandra på ett bra sätt.
Ett moment som upplevdes väldigt positivt och användbart var den relativa
elimineringsmatrisen. Efter utförd matris blev det solklart vilket koncept som skulle
vidareutvecklas.

6 Vidareutveckling av koncept
Det kan vara av intresse att undersöka om det går att göra ett hål i mitten av fyllningsplattan
för att montera en slang från en centraldammsugare där. Detta för att minska lufttrycket i
ljuddämparen vid fyllning. Det höga trycket som uppkommer vid fyllning har tendens att få
isoleringsmaterialet att smita emellan svepet och fyllningsplatta och hamna i hela
tillverkningscellen och även inuti innerrören.
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7 Slutsats
Projektet resulterade i ett koncept som svarar mot projektets problemformulering och
uppfyller målsättning plus lite till. Med denna lösning kan dagens sju fyllningsplattor bytas ut
mot en gemensam fyllningsplatta som kan fylla alla produkter. Eftersom drivningen för att
förflytta fyllningsrören nu sitter på fyllningsplattan istället för på roboten kan denna robot tas
bort. Detta innebär kostnadsbesparingar i form av att undkomma service av roboten, trasiga
komponenter, felsökningar och utebliven produktion på grund av allmänt krångel och även
stor yta skulle frigöras. Kostnaden för att tillverka, programmera och installera denna
fyllningsplatta skulle därför fort tjänas in.
En annan positiv aspekt är att det bara tar 3 sekunder att förflytta rören från positionen för den
största produkten till den minsta. Fyllningsplattan passar även med det befintliga indexbordet.
Konceptet visades upp för en automationskonstruktör och denna person konstaterade att
lösningen både var bra och fullt möjlig att genomföra.
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Bilaga 2. GANTT-Schema
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Aktivitet

Varaktighet

Fyllningsplatta
Rapportskrivning
Projektplan
Bakgrund
Problemformulering
Syfte
Målsättning
Avgränsningar
Organisation
Projektmodell
WBS
GANTT schema
PERT schema
Riskanalys
Delredovisning 1 Projektplan
Förbereda redovisning
Redovisning projektplan
Förstudie
Litteraturstudie
Nutidsanalys
Datainsamling
Begreppsdefinitioner
Kravspecifikation
Kravspecifikation
Konceptframtagning
Idégenerering
Konceptutvärdering
Konceptval
Konstruktion
Skisser
CAD-Modell
Tillverikningsritningar
Delredovisning 2
Förbereda delredovisning 2
Delredovisning 2
Rapportskrivning
Rapportskrivning
Inlämning av rapport
Muntlig redovisning av projekt
Förbereda muntlig redovisning
Muntlig redovisning och
opponering
Slutlig rapport
Förbereda slutlig rapport
Inlämmning av slutlig rapport

712 tim
712 tim
48 tim
4 tim
2 tim
2 tim
2 tim
2 tim
2 tim
2 tim
8 tim
20 tim
2 tim
2 tim
16 tim
8 tim
8 tim
56 tim
16 tim
24 tim
40 tim
16 tim
16 tim
16 tim
112 tim
80 tim
16 tim
16 tim
152 tim
32 tim
80 tim
40 tim
24 tim
16 tim
8 tim
236 tim
235 tim
1 tim
92 tim
84 tim
8 tim

24

Projekt: bra gant schema
Datum: to 18-03-08
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Manuell aktivitet
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Inaktiv aktivitet
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Endast slutdatum
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Inaktiv milstolpe

Upplyft manuell sammanfattning

Externa aktiviteter

Manuellt förlopp

Sammanfattning

Inaktiv sammanfattning

Manuell sammanfattning

Extern milstolpe

Sida 1
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15

18

21

24

27
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juni 2018
02
05

08

11

14

Bilaga 3. Riskanalys
Händelse
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slutar
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5)
1
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Vad ska göras för att
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Risk (S*K)

3

Sätta sig in i de tekniska
detaljerna som fort som
möjligt

3

5

Bilder och mätningar tas
så fort som möjligt

5

3

Bilder och mätningar tas
så fort som möjligt

3

Tidsplan blir svårt att
hålla och projektet
riskerar att ej bli klart
tid

5

Försöka arbeta för att ha
marginaler till delmålen.
Spara och dokumentera
allt arbete för att ha till ev
reservtillfälle för
redovisning

15

Säkerhetskopiera
Arbete som redan
arbetet efter avslutat
gjort måste göras om
arbetspass

5

Försöka arbeta för att ha
marginaler till delmålen

10

Kan ej påverkas

Fabriken brinner
ner

1

Kan ej påverkas

Produkten slutar
att tillverkas

1

Kan ej påverkas

Studenten kan av
någon anledning
inte arbeta med
projektet under en
tid, t.ex hälsa,
närståendes
dödsfall etc.
Dokument
försvinner

3

2

Kan ej påverkas

Konsekvens av
händelsen

Ny handledare utses
Kan ej vara i fabriken
för mätningar och
informationssamling
Om bra lösning
uppnåns kommer den
ej användas

Bilaga 4. Kontrollblad

Bilaga 5. Sammanställning av kontrollblad
Stopp under omläggning till annan fyllningsplatta
Vad händer?

Var i processen?

Tidsåtgång
min

Verktygsdon missar positionen för låsning

Hämtning av fyllningsplatta
indexbord nerkörning

60

Låstappar låser ej

Hämtning av fyllningsplatta
indexbord nerkörning

30

Verktygsdonet lyfter inte fyllningsplattan

Hämtning av fyllningsplatta
indexbord nerkörning

30

Fyllningsplatta slår i öppna gripklor

Hämtning av fyllningsplatta
uppkörning

30

Efter lämning av fyllningsplatta stannar sekvensen

Lämning av fyllningsplatta magasin

60

Fyllningsrören missar hålen i fyllningsplattan

Hämtning av fyllningsplatta
magasin

20

Efter hämtning av fyllningsplattan stannar sekvensen

Hämtning av fyllningsplatta
magasin

60

Fyllningsplattan slår i öppna gripklor på indexbordet

Lämning fyllningsplatta indexbord

30

Efter lämning av fyllningsplatta går det inte att starta

Lämning fyllningsplatta indexbord

30

Totallt:

350

Bilaga 6. Verkan-Orsak Diagram

Bilaga 6. Verkan-Orsak Diagram

Bilaga 6. Verkan-Orsak Diagram

Bilaga 6. Verkan-Orsak Diagram
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Bilaga 7. Kriteriematris och Kravspecifikation

Kriterienr

Cellnr

Kriterium

Krav/Önskemål

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.1
3.2
3.3
3.3
3.3
4.1
4.1
4.2
4.3
4.4

Lösningen ska passa befintlig utrustning
Passa alla storlekar på produkten
Passa alla geometrier på produkten
Innehålla få komponenter
Bättre lösning än nuvarande
En fyllningsplatta till alla produkter
Passa dagens fyllningsposition
Miljövänligt material bör användas
Lösningen får ej uppenbart vara farlig
Enkel konstruktion
Minimera rörliga delar
Minimera elektronik
Minimera pneumatik
Tillverkningsprocesser får ej inverka på intern eller extern miljö
Ska tillverkas på ett säkert sätt
Minimera kostnad för framställning
Kunna fylla ljuddämparen med ull
Inte uppstå problem vid byte av fyllningsplatta
Lösningen ska ej påverkas av miljön
Ulltät fyllning av ljuddämpare
Lätt att underhålla
Lätt att hålla ren
Lätt utbytbar
Inga specialverktyg krävs för demontering
Återanvändabara material ska användas
Få delar med likadant material ska användas
Material som är svåra att återvinna ska ej användas

K
K
K
Ö, 5
K
Ö, 5
K
Ö, 3
K
Ö, 5
Ö, 5
Ö, 5
Ö, 5
K
K
Ö,5
K
K
K
Ö, 5
Ö, 4
Ö, 4
Ö, 3
Ö, 1
Ö, 1
Ö, 1
Ö, 2

Funktionell/
Begränsande
F
F
F
B
B
F
F
B
B
F
F
F
F
B
B
B
F
F
B
F
F
F
F
B
B
B
B

Bilaga 7. Kriteriematris och Kravspecifikation
Kriterienr

Cellnr

Kriterium krav

Viktfaktor

1
2
3
5
6
9
14
15
17
18
19

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.3
2.2
2.3
3.1
3.1
3.2

Lösningen ska passa befintlig utrustning
Passa alla storlekar på produkten
Passa alla geometrier på produkten
Bättre lösning än nuvarande
Passa dagens fyllningsposition
Lösningen får ej uppenbart vara farlig
Tillverkningsprocesser får ej inverka på intern eller extern miljö
Ska tillverkas på ett säkert sätt
Kunna fylla ljuddämparen med ull
Inte uppstå problem vid byte av fyllningsplatta
Lösningen ska ej påverkas av miljön

Kriterienr

Cellnr

Kriterium önskemål

Viktfaktor

4
7
8
10
11
12
13
16
20
21
22
23
24
25
26
27

1.1
1.1
1.2
2.1
2.1
2.1
2.1
2.4
3.3
3.3
3.3
4.1
4.1
4.2
4.3
4.4

Innehålla få komponenter
En fyllningsplatta till alla produkter
Miljövänligt material bör användas
Enkel konstruktion
Minimera rörliga delar
Minimera elektronik
Minimera pneumatik
Minimera kostnad för framställning
Ulltät fyllning av ljuddämpare
Lätt att underhålla
Lätt att hålla ren
Lätt utbytbar
Inga specialverktyg krävs för demontering
Återanvändabara material ska användas
Få delar med likadant material ska användas
Material som är svåra att återvinna ska ej användas

5
5
3
5
5
5
5
5
5
4
4
3
1
1
1
2

Funktionell/
Begränsande
F
F
F
B
F
B
B
B
F
F
B
Funktionell/
Begränsande
B
F
B
F
F
F
F
B
F
F
F
F
B
B
B
B

Bilaga 8. Negativ Idégenerering

Nr

Så här ska det inte vara

Positiv lösningar

1

Roboten trycker sönder varje svep vid fyllning så de
blir platta.

Indexbordet/roboten måste programmeras så att varje
recept har rätt höjd som bestäms av längden på svepet på
den aktuella produkten.

2

Plattan ligger inte vertikalt mot svepet och det
uppstår en glipa där det sprutar ut ull.

Fyllningsplattan måste vara plan på undersidan.

3

Ullen som sprutas i åker ut på andra sidan

Se till att innerröret och gaveln är rätt monterade.

Fyllningsrören skär upp svepen

Det måste vara möjligt för rören att programmeras så att
rätt avstånd råder för aktuell produkt. Annars riskerar
fyllningsrören att köra ner i svepet istället för i
mellanrummet mellan svepet och innerröret.

5

Fyllningsrören trycker sönder innerrören

Det måste vara möjligt för rören att programmeras så att
rätt avstånd råder för aktuell produkt. Annars riskerar
fyllningsrören att köra ner i svepet istället för i
mellanrummet mellan svepet och innerröret.

6

Sprutar ull i innerrören.

Avlasta lufttrycket vid fyllning av ljuddämparen genom att
sätta in en dammsugarslag centrerat i plattan. Samma hål
fungerar på alla modeller.

7

Hålen genom fyllningsplattan är inte täta så det
sprutar ull upp ur dem.

Hålen måste vara stänga om det är "utanför svepet" annrs
sprutar det upp ull ur hålen. Detta skulle kunnaa göra med
glidskenor, luckor, mekaniska ögon, roterande plattor.

8

För långa/korta fyllningsrör

Detta får man prova sig fram för att hitta ett bra läge på
rören. Rören får inte vara för korta och de får inte vara
längre än 500mm då de då tar i gaveln i botten.

9

Operatören får fylla dämparen för hand

Ha fungerade lösning för att slippa fylla för hand.

10

Byta fyllningsplatta för hand

Blir tungt, jobbigt och tidsödande. Opimalt är om detta sker
genom automation som är ej krångar.

4

Bilaga 8. Negativ Idégenerering

Bilaga 9. Lotusblomman
Slitsade hål

Gummi

Tyg

Mekanisk iris

1

8

Öppna/Stäng
funktion mha
fjädrar

2

6
1 rör bara vid
fyllning
Platta med bara
1 hål i

6

Slangar

3

1
2
3
Fyllningsrören Fyllningsplattan
Fylls med nått
kan röra sig i
går ur plattan
annat än rör
plattan
och in i nya hål
4
Roterande
8
verktyg på
roboten
7

7

Tratt

Alla
fyllningsplattor
sitter på
roterande arm
4

5
Fyllning utan
indexbord
Roboten sköter
upp och ner
rörelsen vid
fyllning
5

Bilaga 4.10. Koncept
Koncept 2. Återfjädrande plattor
Beskrivning

Fördelar

Fixerade hål. När fyllningsrören ska byta
position öppnas alla hål. Alla plattor är
sammanfogade med varsin fjäder som är
• En fyllningsplatta till alla produkter.
sammanfogad i en skiva. Skivan rör bakåt
• Inga givare.
och öppnar alla hål samtidigt. Roboten kör
• Ingen el eller pneumatik.
ner rören i rätt hål och sedan förflyttar sig
• Hålen stängs automatisk när rören
skivan tillbaka och alla de hål som är tomma
kör ur fyllningshålen.
stängs. De hål som rören har gått igenom
stängs inte pga av att fjädern blir tillbaka
pressad av röret.

Bilaga 10. Koncept
Koncept 2. Återfjädrande plattor
Beskrivning

Fördelar

Fixerade hål. När fyllningsrören ska byta
position öppnas alla hål. Alla plattor är
sammanfogade med varsin fjäder som är
• En fyllningsplatta till alla produkter.
sammanfogad i en skiva. Skivan rör bakåt
• Inga givare.
och öppnar alla hål samtidigt. Roboten kör
• Ingen el eller pneumatik.
ner rören i rätt hål och sedan förflyttar sig
• Hålen stängs automatisk när rören
skivan tillbaka och alla de hål som är tomma
kör ur fyllningshålen.
stängs. De hål som rören har gått igenom
stängs inte pga av att fjädern blir tillbaka
pressad av röret.

Bilaga 10. Koncept
Koncept 3. Mekanisk iris
Beskrivning

Fördelar

Fixerade hål. Hålen öppnar och stänger sig
genom en mekanisk mekanism som kallas • En fyllningsplatta till alla produkter.
mekanisk iris. Som sedan rören kan köras ner
• Inga givare.
i.

Bilaga 10. Koncept
Koncept 4. Ett fyllningsrör
Beskrivning

Fördelar

Fyllningsplatta med bara 1 fixerat
fyllningshål som fyller alla storlekar på
produkten.

• En fyllningsplatta till alla produkter.
• Inga givare.
• Ingen el.
• Inget mekanisk.
• Ingen pneumatik.
• Fyllningsröret behöver aldrig köra ur
plattan.

Bilaga 10. Koncept
Koncept 5. Revolver
Beskrivning

Alla fyllningsplattor sitter på robotens arm.
Fyllningsplattorna bytes genom rotation som
en revolver.

Fördelar

• Fyllningsrören behöver aldrig röra
sig i plattan då alla plattor har
fixerade rör till passande produkt.

Bilaga 10. Koncept
Koncept 6. Glidande skenor
Beskrivning

Fördelar

2 Slitsade hål där rören kan röra sig i. Rören
sitter fast i glidskenor som följer med i
rörelsen och ser till att de slitsade hålen hela
tiden är stängda för allt utom fyllningsrören.

• Fyllningsrören kan röra sig till rätt
position för rätt produkt utan att
roboten behöver köra ur
fyllningsplattan.
• Ingen pneumatik

Bilaga 10. Koncept
Koncept 7. Gummiplatta
Beskrivning

Fyllningsplattan består av en stålring där ett
elastiskt material är inspänt. I detta elastiska
material kan rören röra sig.

Fördelar
• Fyllningsrören kan röra sig till rätt
position för rätt produkt utan att
roboten behöver köra ur
fyllningsplattan.
• Ingen el
• Inget mekanisk
• Ingen pneumatik

Bilaga 10. Koncept
Koncept 8. Ridå
Beskrivning

Urtagna hål i plattan där fyllningsören kan
röra sig i. Gummi/tyg/läder är fasta på röret
och ser till att isoleringsull ej kan spruta ur
hålen.

Fördelar
• Fyllningsrören kan röra sig till rätt
position för rätt produkt utan att
roboten behöver köra ur
fyllningsplattan.
• Ingen el
• Inget mekanisk
• Ingen pneumatik

Bilaga 4.11 FMEA

Risktal

1-99
100-299
300-1000

Felmöjlighetet är motsatsen till önskad funktion
Felorsak måste elemineras för att felet inte ska kunna uppstå
Feleffekt är hur felet uppfattas av slutanvändaren

Nr

Felmöjlighet

Felorsak

Feleffekt

1

Rören fastnar

Isoleringsmaterial mellan skenorna

2

Rören kör ej till rätt position

3

Rören går av

4

Frekv. Uppskattning om hur ota felet kan komma
Allv. Hur allvarligt är det om felet uppkommer
Uppt. Sannolikhet att felet inte upptäcks under utvecklingen
Riskanalys
Uppt. RPN

Rekomenderad åtgärd

Frekv.

Allv.

Omläggnings sekvensen
stannar

4

7

10

280

Städa, blåsa rent med tryckluft, dammsug, läggas in i
operatörsunderhåll, Se till att ha drivning som klarar belastningen

Något är fel i programmet, Tappat
bort sin position

Rörens placering blir fel i
förhållande till aktuell
produkt

5

7

10

350

Hemkörningsknapp på operatörsskärmen där operatören kan köra
rören till en "hem position" där systemet alltid vet vart den är

Fel egenskaper/kvalitet på rören

Rören behöver ersättas

1

10

1

10

Använda rör med egenskaper som passar för ändåmålet.

Kompontenter kan gå
sönder

4

10

10

400

Tryckgivare sätts in med lämpliga placering, När visst tryck uppnått
stannar motorn eller någon säkerhet i programmet

Rören körs för lång till vänster eller Något är fel i programmet, Tappat
höger
bort sin position

5

Fyllningsplattan blir för tung för
nuvarande konstruktion

För mycket vikt

Nuvarande drivning på
indexbordet orkar inte driva
den nya lösningen

1

10

3

30

Minimera material och komponenter, använda "lätta material"

6

Kulskruvarna belastar rören så det
blir ett brytmoment i rören och
glidskenorna

Komponenter går sönder

Komponenter behöver
ersättas

1

10

1

10

Styrskenor med styrvagnar läggs in i lösningen för att ta upp
krafterna

7

Hamnar isoleringsmaterial i
kulmuttrarnna

Muttrarna går sönder

Muttrarna behöver ersättas

1

10

1

10

Lägga in damasker/gummibälgar över kulskruvarna som kan följa
med i rörelsen

8

Drivremmen går av

Fel rem, För hårt spänd rem

Remmen behöver ersättas

1

10

6

60

Rätt rem med rätt belastning monteras

9

Servomotorn passar inte med
växellådan

Fel dimensioner

Köpa ny motor eller
växellåda

1

10

1

10

Ta hälpa av leverantör för att dimensionera motor och växellåda

10

Kommer in isoleringsull mellan
"skivorna" som verktyget är
uppbyggt av

För stort mellanreum mellan
skruvar

Isoleingsullen trycker isär
plattorna

3

9

10

270

Minska anstånden och öka antal skruv

11

Svårt att ersätta trasiga
komponenter

Krånglig konstruktion

Tar lång tid att ersätta
komponenter

2

5

1

10

Försöka konstruera lösningen så det är lätt att komma åt och
ersätta komponenter utan att behöva demontera allt för mycket

