
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1 

 

Utbildningscell med produktionssystem 

 

 
SAMMANFATTNING 
 

I detta kandidatarbete kommer processen med framtagandet av en utbildningscell 

med robotiserat produktionssystem att presenteras. Utbildningscellen ska 

användas i undervisningen på högskolan i Halmstad och är beställd av sektionen 

för ekonomi och teknik till kursen Produktionssystem 7.5 hp, som ingår i 

maskiningenjörsprogrammets inriktning produktionsutveckling. Syftet med 

utbildningscellen är att visa ett produktionssystem med moduler som ska speglar 

de i dagens verkstadsindustri. Studenterna får genom praktiska och teoretiska 

övningar möjligheten att applicera tidigare kunskaper i ämnet. 

 

Vid framtagandet av produktionssystemet har förstudier på utbildningsvänliga och 

flexibla layouter genomförts. För komponentval och inköp har vi utgått från Fredy 

Olssons metod: princip/primär/tillverkning, där krav, kvalifikation och önskemål 

har upprättats.  Material som används för att bygga upp utbildningscellen är 

aluminiumprofiler. Produktionssystemet består av en ABB industrirobot, 

transportsystem och andra moduler är från Festo som simulerar reella processer 

från verkstadsindustrin. För samverkan mellan delarna har styrsystem 

programmerats. 

 

Resultat av projektet är ett produktionssystem där studenten genom övningar och 

laborationer får ökad kunskap inom områden som produktionsplanering, säkerhet, 

produktionsflöden och programmering. Utbildningscellen är konstruerad så att 

komponenterna lätt kan omplaceras eller demonteras för att kunna studeras mera 

ingående, detta ger en bred användningsmöjlighet och en stor utvecklingspotential 

 

Nyckel ord: produktionssystem, utbildningscell, industrirobot, verkstadsindustrin  

 

  



 

 

2 

 

Abstract 
 
This project will present the process that follow with the producing of a training 

cell with robotized production systems. The training cell will be used in the 

education at Halmstad University and is commissioned by the Section of Business 

and Technology for the course Manufacturing System, 7.5 credits, which is a part 

of the mechanical engineer program with focus on production development. The 

purpose of the training cell is to demonstrate a production system that reflects 

current engineering technology. The students will be given the opportunity to 

apply previous knowledge about production systems through practical and 

theoretical exercises. 

 

In the development of the production system preliminary studies where 

implemented to find education friendly and flexible layouts. When selecting and 

purchasing components we assume the Fredy Olsson method: principle / primary 

/manufacturing, where the requirements, qualifications and requests have been 

stated. The material that has been used to build the training cell aluminum 

profiles. The production system consists of an ABB industrial robot, transport 

system and other modules from Festo that simulate actual processes from the 

manufacturing industry. For interaction between the components the production 

system have been programmed.  

 

The result of the project is a production system that gives the student, through 

exercises and laboratory experiments, increased knowledge in areas such as 

production planning, safety, production flow and programming. The training cell 

is designed so that the components can easily be relocated or removed for closer 

and more detailed studies, this provides for a broad area of use and great 

development potential. 

 

Key word: production systems, robotized, training cell 
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FÖRORD 
 

Under läsåret 2010-2011 har vi som examensarbete utvecklat ett 

produktionssystem till en kurs som skall gå på Halmstads Högskola. Arbetet ingår 

i utbildningen Maskiningenjörsprogrammet och genomförs i samarbete med 

Högskolan i Halmstad. Vi vill tacka vår handledare Håkan Pettersson för stöd och 

vägledning genom projektet. Vi vill även passa på att tacka Nitte Thannan på 

ABB Robotics för support av robotinstallationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meron Goitom  Mattias Kvistenberg 

Maskiningenjör, Teknisk design.  Maskiningenjör, Produktionsutveckling 
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Figur 1. Trade Center i Halmstad. 

Illustration: HH.se 

1 Introduktion 
 
1.1 Examensarbetets benämning  
 

Utbildningscell med robotiserat produktionssystem 

 

 

1.2 Företagspresentation 
Halmstads högskola ingår i idén om att skapa en 

kunskaps stad. En stad där människor växer genom 

utbildning, företagsamhet och nytänkande. Halmstad 

samarbetar med högskolan inom områden om bland 

annat näringsliv, arbete, bostad och kommunikation.
1
 

Högskolan är bland annat känd för sitt rika 

utbildningsutbud, med ett 50-tal utbildningar och 

cirka 400 kurser inom en mängd ämnesområden som 

attraherar studenter från hela Sverige men även från 

andra länder vilket märks tydligt på campus.
2
 Här 

ingår både traditionella program och utbildningar 

med unika inriktningar, därför utvecklas högskolan 

ständigt med nya kurser och utbildningar. 
3
 

Idag har högskolan ett 50-tal program, 11 500 studenter, cirka 600 anställda varav 

ett 40-tal profesorer.
4
 

Högskolan i Halmstad har tre styrkeområden som kan sammanfattas med 

utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. 

Högskolans program och kurser ligger rätt i tid och erbjuder många möjligheter.
4 
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1.3 Bakgrund  

Examensarbetet har utförts i samarbete med Halmstads högskola, vi fick i uppgift 

att förbättra kursen produktionssystem som ingår i programmet Maskiningenjör – 

produktionsutveckling andra året. Ett behov för praktisk utbildning kopplat till 

dagens verkstadsindustri gav idén till att skapa ett mindre produktionssystem med 

industrirobot. I utbildningssyftet vill man att praktiska och teoretiska övningar 

skall tas fram, laborationer skall kunna göras enskilt genom olika 

simuleringsmoduler. 

 

 

1.4 Uppdragsformulering 
Uppgiften för detta examensarbete är att skapa ett mindre produktionssystem med 

industrirobot som skall ingå i en kurs för att göra utbildningen mer praktisk.   

Projektet skall starta med en förstudie avseende utbildningsvänliga och flexibla 

layouter på produktionssystem med programmerbar industrirobot.  

Krav, kvalifikationer och önskemål skall upprättas för val och inköp av 

komponenter.  

Ett krav var att komponenterna som systemet består av ska spegla det som finns i 

industrin. 

I uppgiften ingår: 

 

 Förstudie avseende olika layouter på produktionssystem med robot 

 Upprätta krav och kvalifikationer för inköp av produktionssystem 

 Montering, driftsättning, intrimning av produktionssystemet 

 Ta fram utbildningsövningar 

 

1.4 Syfte och mål 
Denna rapport visar arbetet med att köpa in och montera samman en 

utbildningscell med ett robotiserat produktionssystem i mindre skala, cellen 

kommer användas i undervisningen på högskolan i Halmstad vid sektionen för 

ekonomi och teknik. 

Utbildningscellen kommer ge studenterna möjligheten att implementera 

förändringar i ett reellt produktionssystem och utvärdera resultatet. 

Studenterna ska kunna använda utbildningscellen för att på ett pedagogiskt sätt 

lära sig om produktionssystem.  
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1.5 Kravspecifikation  
Genom samtal med lärare, handledare och studenter har ett antal variabler tagit 

fram i en kravspecifikation på produktionssystemet, se bilaga 1.   

Det vi har tolkat utifrån samtalen är hur systemet ska utformas och vilka 

komponenter och processer som är av betydelse. Vissa variabler har kopplingar 

till varandra, exempel om hastigheten förändras så påverkar det produktionsflödet 

och en eventuell flaskhals kan uppstå. 

 

 Stabil konstruktion – Det måste konstrueras en arbetsyta för 

produktionssystemet som tål krafter och moment som uppstår under 

simuleringen. 

 Utbildningsvänlig – Produktionssystemet skall ha lämpligt 

övningsmaterial för att underlätta laboreringar för användaren. 

 Storlek på arbetsyta – Arbetsytan för produktionssystemet skall vara av 

lämplig storlek.  

 Flexibilitet – För att skapa ett så utbildningsvänligt produktionssystem 

måste layouten ständigt kunna justeras och förändras, stationer måste 

kunna bytas ut eller omplaceras. 

 Simulerande moduler – För att kunna simulera reella processer i industrin 

måste det införskaffas moduler som kan simulera olika moment som ingår 

i ett produktionssystem, tillexempel olika typer av bearbetningsprocesser 

så som borrning, pressning och fogning. 

 Hastighet – Det måste finnas möjligheter att justera hastigheten för 

processen. 

 Buffert – Under simuleringens gång skall där finnas utrymme för detaljer i 

väntan på bearbetning.  

 Störningar – Under simuleringen skall det vid enkla fel och stopp av 

processen kunna åtgärdas av användaren. 

 Flaskhalsar – Produktionssystemet skall ha en eller flera moduler som 

agerar som flaskhalsar. 

 Emulering – För att ha flera simuleringsmoduler aktiva under en och 

samma gång skall det finna möjlighet till PLC-styrning samt offline-

programmering 

 Produktionsflöde – Olika flödeslayouter skall kunna skapas genom att 

justera olika komponenter i systemet. 

 Robotiserat – Produktionssystemet skall innehålla en industrirobot. 

 Produktvarianter – Detaljerna i produktionssystemet vilket simulerar 

råmaterialet som slutligen blir en produkt skall komma i fler varianter 

medan grundutförandet av processen förblir densamma. 

 Säkerhet, bland annat genom ISO standarder – En säkerhets- riskanalys 

skall utföras och säkerhetskrav för industrirobotar skall undersökas. 

 Lågt pris – För att slutsumman inte skall stiga över budgeten så skall ett så 

lågt pris som möjligt för material och komponenter undersökas. 

  



 

 

4 

 

2 Metod  
 

Till detta examensarbete har vi använt oss av Fredy Olssons kompendier Princip-, 

Primärkonstruktion från 1995. Metoderna i de två kompendierna bygger på 

utvärderingar och vikningsmatriser. Han tar upp metoder som kriterieuppställning 

och viktningsmaterial, som kommer att utföras i bilaga 2 ”Framtagning av 

produktsystem”, samt beskrivs även metoder som POME analys, 

kriterienedbrytning, principlösning, och utvärdering.  

Som en inledning i projektet kommer produktframtagningsprocessen bestå av 

Freddy Olssons Principkonstruktion(1995). Här kommer vi att ta fram lämpliga 

alternativ till inköp för att sedan sätta ut krav och önskemål, jämföra produkter 

med varandra, var vi sedan sållar fram det bästa alternativet.   

Som en andra del i projektet kommer konstruktionsetappen bestå av Fredy 

Olssons Primärkonstruktion(1995). För denna metod så gäller det att 

”åstadkomma en primär, preliminär användningsriktig produkt” (Fredy Olson 

Primärkonstruktion 1995).  

I denna etapp utgår man ifrån att de valda produkter, normalt framtagits i 

Principkonstruktionen, kan bestämmas så att produktens ingående delar kan 

fastställas.  

 

I denna metod ingår: 

 

 Komponentval 

I komponentvalet så fastställs mått, storlek och fabrikat för alla färdiga 

enheter.  

 

 Detaljkonstruktion 

I detaljkonstruktionen så fastställer man de unika delarnas uppbyggnad, 

utformning samt materialval. 

 

 Produktsammanställning 

I produktsammanställningen görs en del- totalsammanställning, samt 

kontrolleras att kriterier och krav uppfyllts för den slutgiltigt fastställda 

primärprodukten. 

 

 

Dessa två metoder är begränsade till att gälla främst tillverkning av en ny produkt. 

Då vi inte skall tillverka någon ny produkt så väljer vi att vinkla dessa metoder 

något för att kunna se hela konceptet och alla ingående delar som en enhetlig 

produkt. Däremot måste alla ingående delar gå igenom krav och önskemål innan 

de kan gå vidare för inköp. Slutligen kompletterar vi metoderna genom att 

tillverka primärprodukten som fastställts i primärkonstruktionen. Och avslutar 

med att kontrollera att alla kriterier är fyllda. 
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2.1 Produktdefinition 
Den slutgiltiga layouten som vi väljer att utgå ifrån för att göra en 

tillverkningskonstruktion på utbildningscellen har vi presenterat tidigare. 

Produktionssystemet kommer huvudsakligen att bestå av följande:  

 

 Industrirobot 

 Simuleringsmoduler 

 Utbildningscell 

 

Kriterier vi lagt upp tidigare för layouten är följande 

 

  Kriterier   

  

 

  

  Funktionskriterier   

K1 Flaskhalsar   

K2 Automatiseringsgrad   

Ö3 Produktvarianter   

Ö4 Störningar   

Ö5 Buffert   

Ö6 Hastighet   

   

  Driftskriterier   

K7 Flexibilitet   

K8 Emulering   

K9 Produktionsflöde   

K10 Utbildningsvänlig   

   

  Framställningskriterier   

K11 Stabil konstruktion   

Ö12 Storlek på arbetsyta   

K13 Simulerande moduler   

K14 Robotiserat   

K15 Säkerhetskrav, bland annat genom ISO standarder   

  Ekonomiska kriterier   

Ö16 Lågt pris   

 

Produktionssystemet måste uppfylla dessa krav och önskemål.  
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2.2 Produkter 
Användningsområdet för systemet är att få praktiska kunskaper om 

produktionssystem, produktionsplanering, programmering samt 

produktionsflöden. 

Enheter som skall ingå är: 

 

 Industrirobot 

 Transportband 

 Simuleringsmoduler 

 Gripdon 

 Konstruktion av arbetsyta 

 

Sambandet mellan dessa olika delar är följande: Den slutgiltiga konstruktionen för 

arbetsytan skall vara grunden till produktionssystemet. Alla delar skall placeras 

inom konstruktionen både av praktiska- och säkerhetsskäl. Industriroboten 

kommer att befinna sig i centrum av konstruktionen där den kommer utföra vissa 

förprogrammerade moment så som att förflytta detaljer från simuleringsmodul till 

simuleringsmodul. Transportbandet kommer fästas på konstryktionen, framför 

industriroboten och har i uppgift att förflytta eller felsöka detaljer då de 

transporteras från punkt A till punkt B. Simuleringsstationerna kommer även de 

fästas på konstruktionen och kommer att placeras beroende på modul och 

egenskaper, inom robotens räckvidd, i närheten och omkring roboten. För att 

roboten skall kunna hantera detaljerna kommer det att krävas ett gripdon som 

monteras på robotarmen. Detta skall ha i uppgift att plocka upp detaljer med olika 

formar samt från olika vinklar. 

 

2.3 Process 
Huvudprocess – Simulera produktionsflödet i ett företag, definierat, från råvara - 

produkt.  

Drivprocess – Utföra mekaniskt arbete som simulerar tillverkningsprocessen i 

form av tillexempel olika bearbetningar.   

 
2.4 Tidsplanering 
Det har tagits fram en tidsplan i form av Gantt-schema för att kontrollera och 

förbereda projektets gång.    

 

2.5 Personresursplanering 
Arbetsfördelningen i projektet fördelas jämt mellan projektdeltagarna som består 

av två Maskiningenjörsstudenter från Halmstads högskola. 

 
2.6 Kostnadsplanering 
Uppskattade arbetsmoment kommer inte innefattar några personalkostnader, då 

det utförs i samband med ett examensarbete. Kostnader för moduler och ingående 

delar i produktionssystemet kommer att betalas av högskolan. En mer detaljerad 

kostnadskalkyl kommer utföras senare i projektet.  
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2.7 Omgivning 
Produktionssystemet skall befinna sig i verkstaden på Halmstads Högskola. 

Utbildningscellen kommer ha utrymme nog för studenter att röra sig fritt kring 

den med möjlighet att tillämpa sina kunskaper. 

 

2.8 Människor 
Produktionssystemet kommer ingå i kursen Produktionssystem 7,5 hp. I och med 

att produktionssystemet är till för undervisning och forskning, blir användarna 

både lärare och elever på högskolan.  

 

2.9 Ekonomi 
Monteringen och tillverkning av externa delar och komponenter kommer att ske 

av projektmedlemmar. Kostnaden för material, moduler och konstruktion av 

arbetsyta skall vara sig omkring 300 000. 

 

2.10 Avgränsning 
I examensarbetet har det funnit ett antal uppenbara begränsningar i form av:  

 

 Metod 

 Ekonomi 

 Leveranstid 

 Plats 

 Kunskapsnivå 

 CE-märkning 

 

För att ta fram produktionssystem har vi följt Fredy Olssons metoder, dock har vi 

begränsat oss att följa den bara vid inköp av komponenter, då vi har satt upp 

kravspecifikationer och vikt komponenter mot varandra för att komma fram till 

lämpligt val. 

 

Den ekonomiska begränsningen är att vi har en budget att följa, det påverka val av 

komponenter och val av material för hur arbetsytan ska utformas. 

 

Leveranstider varierar mycket mellan företag som har lämpliga komponenter, det 

innebär en begränsning vid val av leverantörer. 

 

Ett reellt produktionssystem tar oftast väldigt stor plats vilket skolans lokaler ej 

har, vårat system ska därför inte ta upp mera utrymme än att det kan få plats i en 

mindre undervisningssal. Det ska även vara flexibelt på det sättet att det kan 

flyttas, komponenterna ska även vara lätta att montera och demontera. Detta ger 

begränsningar på storlek av komponenter och layouten av systemet. 
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Systemet ska bestå av komponenter som ska samspela genom programmering av 

styrsystem och PLC
 
våra kunskaper inom detta område är begränsat liksom 

installationer av elektriska komponenter vilket ska utföras av behörig personal. 

Projektet syftar inte till att höja dessa kunskaper vilket begränsar oss till att söka 

support av extern installationspersonal och internt på skolan av lärare för 

programmering av styrsystem och PLC. Vi har även valt att inte bygga upp 

komponenterna som ska ingå i system utan istället använt oss utav färdiga 

moduler i mindre storlekar.  

  

CE-märkning kommer inte genomföras under projektets gång, ansvaret kommer 

att vara hos skolan vid ett eventuellt behov.  

 
2.11 Produktundersökning  
Ett produktionssystem kan betraktas som ett system där material, arbete och 

kapital investeras för att få ut varor eller tjänster. Produktionsflödet i ett företag 

definieras som flödet från råvara till produkt. Alla aktiviteter som krävs för att 

tillverka en produkt från råmaterial räknas in i ett produktionssystem. I 

tillverkningsprocessen ingår bearbetning så som skärande bearbetning, 

ytbehandling, montering, plastisk omformning, svetsning och limning.   

Fyra huvudfaktorer ingår i ett produktionssystem: 

 

 Maskiner och utrustning 

 Produkter 

 Personal 

 Lokal 

 

Sambandet mellan dessa fyra huvudfaktorer är: Produkten ställer krav på en viss 

typ av maskinell utrustning, lokalen har en bestämd utformning och storlek, 

personalen har givna kvalifikationer. Dessa är alla sammanflätade i ett integrerat 

system det vill säga produktionssystem.  Det går inte att ändra på en huvudfaktor 

utan att det påverkar den andra. Genom att organisera produktionsteamet går det 

att hitta en optimal lösning. Grundstenarna i ett modernt produktionssystem är 

planering, organisation samt genomförande.  

(Modern Produktionsteknik Del2 av Lennart Hågeryd, Stefan Björlund, Matz 

Lenner) 

 
För att få fram en lämplig modell på ett 

produktionssystem har vi använt oss utav 

jämförelsestudie, i vårt fall har den 

inneburit ett studiebesök på Chalmers 

tekniska högskola som har ett robotiserat 

produktionssystem och på ABB Robotic i 

Göteborg vi har även skaffat underlag  

genom att se på bilder och  

videoklipp på internet, se figur 2.  

Figur 2. Studiebesök på ABB Robotics 

Illustration: Meron Goitom 
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2.12 Produktval 
 
I detta kapitel kommer vi gå igenom lämpliga produkter som kan komma att 

behövas till produktionssystemet. Det kommer sättas upp krav, önskemål samt 

kriterier för varje produkt innan de kan gå vidare för tillverkning eller inköp. 

 
2.12.1 Kriterieuppställning  
 

Kriterieuppställning – Härledning och formulering av krav och önskemål på den 

blivande produkt, samt gradering av kriteriernas betydelse. 

(Fredy Olsson Principkonstruktion 1995) 

För varje ingående del har vi satt upp kriterier för att hjälpa oss att vikta och välja 

bland de olika produkterna. För detta har vi utnyttjat Fredy Olssons metod från 

Principkonstruktion (1995). Vi skapade tydliga kriterier så att de skulle kunna 

vara mätbara med varandra och undvika att de misstolkas. Kriterierna satte 

grunden för framtagningen, utvärderingen och inköpet av produktförslagen. 

Vi har gått igenom rimligheten av varje ingående enhet utifrån de begränsningar 

vi har i form av tiden det skulle ta att konstruera modellen för arbetsytan och 

leveranstiden för maskinerna, samt ekonomiska tillgångar. 

De alternativ vi valt som klarar sig genom den preliminära bedömningen kommer 

att tas vidare för inköp. För konstruktionen av arbetsytan kommer det efter den 

preliminära bedömningen att utföras beräkningar i form av FEM-analyser samt 

fler parametrar än tidigare kommer att beaktas innan delarna tas vidare för inköp. 

Då hela bedömningsprocessen är en offentlig upphandling har även detta material 

skickats vidare till Halmstads Högskolan för att arkiveras. 

(Se bilaga 2) 

 
2.13 Presentation av valda produktförslag till inköp 
Dessa produkter ingår i vårt slutgiltiga förslag till inköp. 

 

2.13.1 Industrirobot 
ABB:s IRB 120 är en sex-axlig, lätt modell som ger 

smidighet, precision och hastighet till ett brett urval av 

applikationer. IRB 120 är ABB:s minsta 

universalindustrirobot och väger endast 25 kg och har en 

standard lastkapacitet på 3 kg, en vertikal lastförmåga på 

4 kg samt en räckvidd på 580 mm. IRB 120 kommer med 

en IRC5 controller som skall göra det enkelt att 

programmera och styra olika uppgifter.
5
 Med denna 

produkt har vi uppfyllt kriteriet K14 (Krav om 

robotisering). 

Fördelar värda att nämna 

 

 Den mest exakta 6-axliga robot på marknaden med en RP (repeterbar 

pose) på 0.01mm 

Figur 3. ABBs minsta 

industrirobot IRB 120 

Illustration: ABB 
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Figur 4. Det slutgiltiga konceptet för 

en utbildningscellen.  

Illustration: AluFlex System AB 

Figur 5. Transfer Line, ett transportband 

som går att komplettera med 

simuleringsmoduler.  

Illustration: Katalog, FESTO 

 Enkel att integrera i nya, befintliga linjer och kan monteras i valfri vinkel 

vilket sparar golvyta och optimerar arbetsområdet. 

 Med en kompakt svängradie på axel 1 är den väldigt smidig. 

 Enkel att rengöra samt underhålla med ett internt kablage och släta ytor. 

 Designad med en lätt aluminiumstruktur och kraftfulla motorer som 

säkerställer en snabb och exakt acceleration.
5
 

 

2.13.2 Utbildningscell 
Som slutgiltigt förslaget att montera 

produktionssystemet på, valde vi att gå vidare 

med Aluminiumställningen. Att skapa en 

egen aluminiumställning ger oss många 

fördelar så som flexibilitet och möjlighet till 

senare vidareutveckling.  

En aluminiumställning kommer dessutom att 

kunna konstrueras med avsikt att uppfylla alla 

krav och önskemål vi skapat i förväg.  

Vi kommer diskutera förslaget av 

konstruktionen utifrån de begränsningar vi 

har i form av säkerhetskraven och tiden det 

skulle ta att bygga upp ställningen. 

Konstruktionen kommer genomgå en närmare 

granskning och en enkel FEM-analys kommer 

att utförs för att bedöma konstruktionens hållfasthet. 

 

2.13.3 Transfer Line 
Transfer line är ett komplett och fullt 

monterat system med transportband, 

drivare, kontroller och sensorer. Produkten 

kan användas för transport och kan 

monteras med upp till två moduler. 

Modulär expansion är Transfer lines 

starkaste egenskap, kan enkelt utökas med 

moduler för att simulera olika aktiviteter 

som händer i industrin. Varje linje kan 

byggas ut med ett brett sortiment av 

moduler med olika simuleringsfunktioner. 

Tranfer Line är väldigt flexibel och ger 

möjlighet att byggas ut om så önskas. Till detta system har vi lagt till en modul för 

att simulera borrning. Detta system ger skolan stora möjligheter att vidareutveckla 

produktionssystemet i framtiden och uppfyller kriterierna och önskemålen K2 

(Krav om automatiseringsgrad), K9 (Krav om produktionsflöde) och K13 (Krav 

om Simulerande moduler). 
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Figur 7.Gripdon som monteras på 

robotarmen. 

Illustration: Katalog, FESTO 

 

Figur 8. PLC för produktionssystemet. 

Illustration: Katalog,FESTO 

Figur 6.Conveyor, Unasseblad 

Illustration: Katalog, FESTO 

 

 
2.13.4 Transportband 
Som transportband har vi valt Conveyor, 

Unassebled. Ett fullt monterat 

transportband försett med 

matningsanordning, styrsystem och 

timers. Med detta system så uppfylls Ö5 

(Önskemål om buffert), Ö6 (Önskemål om 

hastighet) och K1 (Krav om flaskhalsar). 

 

 

2.13.5 Gripdon 
Som gripdon bestäms det att förslaget Gripper 

Pneumatics är mest aktuell, och är ett pneumatiskt 

gripdon som monteras på robotarmen. Komplett 

med två gripklor, givare med fiberoptikkablar och 

andra tillbehör är gripdonet ett tvåfingrat gripdon 

med mycket flexibilitet. Gripdonet är dessutom 

specialiserat till att hantera detaljerna som skall ingå 

i produktionssystemet vilket gör att vi undviker 

eventuell efterbearbetning. Fästpunkterna på  

gripdonet och robotarmen är ej synkade så vid 

infästningen av gripdonet till robotarmen kommer 

det att krävas en adaptorplatta i form av en 

aluminiumplatta som först fästs i robotarmen, sedan i gripdonet. 

 

2.13.6 PLC 
För att kunna styra flera simuleringsstationer 

samtidigt kommer vi att behöva en PLC. Denna 

kommer då att vara programmerad att vara 

överordnad alla andra system. Ett möjligt scenario är 

att: Detaljen kommer fram till fotocellen på ett 

transportband, fotocellen skickar en signa till PLC:n, 

som i sin tur skickar vidare signalen till roboten, 

var vid ett programmerade rörelser utförs av 

roboten som skall hämta detaljen och skicka 

vidare den till en annan station.  
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Figur 9. Hur PLC:n fungerar 

Illustration: Meron Goitom 

Figur 10.Detaljerna som skall 

flyttas runt i produktionssystemet. 

Illustration: Meron Goitom 

 

Där med har vi uppfyllt kriteriet för K8 

(Krav om emulering). 

 

 

 

2.13.7 Detaljer 
Detaljerna som skall flyttas 

runt består av plast i olika 

storlek, färg och 

ytbeläggning.  

Dessa detaljer ska ingå i 

produktionsflödet i ett 

produktionssystem och 

föreställa råmaterialet som 

bearbetas till färdig produkt.  

 
 

 

 

3 Konstruktion av utbildningscell 
 
I detta kapitel skall vi undersöka lämpligt material samt konstruktions för 

utbildningscellen. Vi skall gå igenom olika krav och önskemål som vi skapat i 

början av projektet för att komma fram till en slutgiltig lösning som uppfyller våra 

kriterier. 

 

3.1 Material till utbildningscellen 
Som material till konstruktionen av ställningen har vi valt att använda Aluminium. 

Anledningen till detta materialval är att Aluminium är lätthanterat och dessutom 

kan vi hålla ner vikten utan att behöva begränsa konstruktionens hållfasthet. Vi 

har lagt upp följande krav för materialet. 

 

 Hög hållfasthet 

 Lätt att bearbeta  

 Ekonomiskt 

 Flexibelt 

 

En viktig önskan i utvecklingen av utbildningscellen är att ha ett så flexibelt 

produktionssystem som möjligt. För att detta skall vara möjligt krävs att en 
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Figur 11. Tillverkningsprocess av 

aluminiumprofiler. 

Illustration: Sapa, Handbok för 

konstruktion. 

Figur 12. Aluminiumprofiler  

Illustration: Sapa 

utbildningscell tillverkas med funktioner som underlättar många moment under 

arbetet, så som omplacering av robot, moduler samt profiler som är lätt att 

montera, demontera och bygga ut, men även förflyttning av hela 

utbildningscellen. 

 
3.1.1 Aluminium 
Aluminium är med dina 8,1 % den mest vanliga förekommande metallen i 

jordskorpan. Metallen bryts ner främst i Guinea, Jamaica, Australien förekommer, 

Kina och förekommer aldrig i ren form. 

Silvermetallen Aluminium har många önskvärda egenskaper så som styrka, lätt att 

forma och gjuta, elastisk, lätt, bra värme- kylledningsförmåga, inte giftig, inte 

magnetisk, formbar samt återvinningsbar. 

(Sapa, Handbok för konstruktörer) 

 

 

 

 

3.2 Tillverkningsmetod 
Strängpressning är en form av profiltillverkning. 

Genom att värma upp en cylinderformad massa av 

Aluminium till omkring 450-500C
o
, pressas sedan 

profilen genom ett verktyg. Det finns två typer av 

profiler, hålprofiler och massiva profiler. 

Hålprofiler skapas genom två verktygsdelar, det 

ena verktyget formar ytterkanterna och det andra 

själva hålet. Massiva profiler formas endast 

genom ett verktyg,  

en platt skiva med ett mönster-hål i mitten. 

Beroende på form och behov skiljer sig 

utpressningshastigheten till mellan 5-50m/s och 

längden till 25 och 45 meter. Sedan sträcker man 

profilen för att frigöra eventuella spänningar som 

kan uppkomma under kylningen.  

Den slutgiltiga hållfastheten uppstår sedan genom 

värmeåldring och/eller kallåldring. 

Som profiler för konstruktionen har vi valt att 

använda oss av hål profiler. Detta kommer ge oss 

fördelar och egenskaper som:  
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 Lätt vikt 

Densiteten för aluminium är 2,7g/cm
3 

 Lätt att bearbeta 

Det går att bearbeta Aluminium genom flera bearbetningsmetoder så som: 

Stansning, bockning, skärandebearbetning, borrning kapning och 

stansning. 

 Lättmonterat 

Monteringen av skruvar byggs ofta in i profilernas spår. Dessutom finns 

det flera andra beprövade metoder så som svetsning, limning och tejpning. 

 Styrka 

Draghållfastheten för aluminiumlegeringar ligger mellan 70 och 700 MPa. 

Legeringar för strängpressning har vanligtvis en draghållfasthet mellan 

150-300 MPa. 

Till skillnad från stål så ökar hållfastheten vid låga temperaturer. Vid 

högre temperaturer så minskar hållfastheten och kontinuerliga 

temperaturer över 100C
o
 förändras temperaturen så mycket att man måste 

ta speciell hänsyn till detta vid konstruktion. 

 

(Sapa, Handbok för konstruktörer) 
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Figur 13.Säkerhetskrav på höjden av 

staketet.  

Illustration: Säkerhetshandbok, 

Erfarenhet – System – Produktion. 

3.2.1 Fogning 
Man fäster aluminiumprofilerna till varandra genom att först skjuta in vridskruvar 

eller muttrar i spåren på aluminiumprofilen. Med hjälp av skruvfickor fogas sedan 

profilerna till varandra av en insexnyckel. Man skruvar i hålprofilens botten för att 

undvika svikt. Det räcker med en skruv i och med att hålprofilernas flänsar 

stabiliserar konstruktionen. 

(Sapa, Handbok för konstruktörer) 

 

 

3.3 Säkerhetsinformation 
Under konstruktionen av utbildningscellen 

har vi utgått från EN ISO 13857 som gäller 

för skyddsavstånd till riskområden. I denna 

ISO standard ingår måtten som gäller för 

skyddsavstånd i olika riskområden. Två 

bilder presenteras här till höger (se figur 

13) för olika stakethöjder där risken för 

skador skall vara liten även om man 

sträcker sig in. Beroende på riskgraden så 

varierar höjden på staketet.  

För utbildningscellen har vi valt ett 

höjdavstånd på 2000 mm plus hjulhöjden 

på 100 mm. Då konstruktionen är skapad så 

att den endast kan rymma industriroboten och simuleringsmoduler, har vi valt en 

rimlig bredd på 1500x1500 mm. Detta gör att robotarmen som har en räckvidd på 

520 mm inte kan nå ut till sidorna.  

Hela utbildningscellen är sluten, både på övre och nedre delen. Nedre delen 

kommer endast bestå av säkerhetsgaller medan den övre delen kommer ha två 

sidor med galler som är fästa i profilerna och två sidor som är dörrar med 

plexiglas (se figur 13). 

 

3.4 Montering - Demontering 
Genom att utveckla en ritning som uppfyller kraven bör den slutgiltiga 

konstruktionen vara förhållandevis lätt att montera. Alla delar bör dessutom vara 

lätta att justera för att konstruktionen skall vara så flexibel som möjligt. Under 

konstruktionen skall vi inte använda oss av någon maskinell montering utan alla 

delar skall fästas på plats manuellt.  

För mått och ritningar på den slutgiltiga konstruktionen hänvisas till bilaga 

11. 

Den slutgiltiga produkten kommer bli en stabil och robust utbildningscell som inte 

utgör någon risk för människan under användningen. Alla delar fästs på plats med 

hjälp av insexsnyckel så materialet kommer kunna återvinnas antingen som 

separata delar eller för vidareutveckling av utbildningscellen.  
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3.5 Beräkningar 
 

För att se att profilerna i konstruktionen vi designat klarar av den tyngdkraften 

som produktionssystemet utsätter dem för, har vi gjort beräkningar i form av 

FEM-analys samt kontrollberäkningar genom tillverkaren AluFlex Systems AB. 

 
3.5.1 FEM-analys 
Vi gör en fem-analys på den bärande pelaren, se bilaga 10. I detta fall så utgår vi 

ifrån att endast den bärande pelaren utsätts för en centrerad kraft på 100kg 

(1000N). Tyngdkraften som konstruktionen kommer utsättas för från roboten samt 

simuleringsmoduler kommer egentligen röra sig kring 50 kg, men av 

säkerhetsskäl har vi valt att utgå ifrån 100kg. I det värkliga fallet kommer denna 

del av konstruktionen att få stöd från sju andra profiler som fästs till denna 

bärande profil (se bilaga 11 ritningar), varav en av dessa profiler direkt hjälper till 

att bära robotens tyngd på 25kg.  

 

Bild 1 
Från figuren kan vi avläsa att den bärande pelaren utsätts för två 

kraftkoncentrationer. På figuren syns de här i röd färg. Desto rödare färgen är 

desto högre är kraftkoncentrationen. Kraftkoncentrationen uppmäts till 16.4 MPa. 

Sträckgränsen för aluminium är cirka 70 MPa, vilket ger en säkerhetsfaktor på 4.  

 

Bild 2 

I denna andra illustration ser vi hur mycket, och var profilen deformeras på grund 

av krafterna. Den röda färgen illustrerar här den största utböjningen. Desto rödare 

färgen är desto högre är utböjningen. Av tabellen ovan kan vi läsa av att 

utböjningen blir omkring 0.7 mm vilket är en försumbar siffra. 

 

 

Här med har vi uppfyllt kriterierna K11 (Krav om stabil konstruktion), K12 (Krav 

om storlek på arbetsyta), K7 (Krav om flexibilitet) och Ö4 (Önskemål om 

störningar) 
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Figur 14.Beräkning av ned böjning på bärande aluminiumprofil 

Illustration: AluFlex Systems AB 

3.5.2 Kontrollberäkning 
 

För att bekräfta att konstruktionen verkligen håller så har vi valt att göra 

beräkningar genom leverantörens egna beräkningsprogram. Genom att knappa in 

de värden vi har för längd samt val av profil kan vi få ut ett värde på utböjningen i 

y-led.  

 

 

 

 

 

Ur denna uträkning kom vi fram till att utböjningen i y-led vid en kraft på 1000N 

skapade en deformation på 0,36 mm. Denna sträcka på 0,36 mm ligger något 

under den deformation vi fick av FEM-analys, vilket bekräftar att profilen skulle 

hålla vid en påfrestning av 100kg. 
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4 Säkerhet 
 
4.1 Riskanalys  
För att kunna förutse risker med konstruktionen och dess allvarlighetsgrad, hur 

lätt de kan upptäckas och hur ofta de uppstår så har vi skapat en förenklad FMEA 

analys för produktionssystemet och utbildningscellen. 

 

Komponenter analyserade 

 Utbildningscell 

 Industrirobot 

 Simuleringsmoduler 

 
4.1.1 Utbildningscellen 
Ingående delar och komponenter deformeras eller byts av 

Sannolikhet: Liten 

Orsak:  Fel i konstruktion 

Utsatt för yttre skador och påfrestningar 

Fel vid tillverkning 

Fel vid montering  

För höga laster 

Allvarlighetsgrad: Allvarlig 

Åtgärd: Noggranna kontroller vid samt efter montering och 

konstruering  

 

Utbildningscellen välter  

Sannolikhet: Liten 

Orsak:  Fel materialval 

             Utsatt för yttre skador och på fästningar 

             Fel vid tillverkning 

             Fel vid montering 

             För höga laster 

Allvarlighetsgrad:  Mycket allvarlig 

Åtgärd:   Noggrann kontroll efter montering 

 

 

Klämmer sig i någon av de ingående rörliga delarna 

Sannolikhet: Medel 

Orsak: mänsklig faktor, har handen på fel ställe 

Ej vaksam 

Ställningen rullar över foten 

Fel vid montering  

Allvarlighetsgrad: Allvarlig 

Åtgärd:  Sätta ut ”Varning” - skyltar på platser där risken för att 

klämma sig är som högst. 
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Fastna i konstruktionen 

Sannolikhet: Liten 

Orsak:  Hålen i gallret är stora nog att fastna med en arm eller 

små nog att fastna med ett finger 

Faller in i konstruktionen 

Ställningen rullar över personen 

Allvarlighetsgrad: Allvarlig 

Åtgärd: Noggrann kontroll av gallret samt ”Varning”- skylt för 

att uppmärksamma att ställningen står på hjul. 

 
4.1.2 Industrirobot 
Klämmer sig under robotarmen 

Sannolikhet: Medel 

Orsak: Arbete med roboten under simulering 

Montering och demontering av produktionssystem 

under uppkoppling 

Allvarlighetsgrad: Mycket allvarlig 

Åtgärd:  Noggranna kontroller och montering av 

säkerhetsbrytare på dörrar  

 

 

Roboten driver in i personen 

Sannolikhet: Medel 

Orsak: Klättrar i robotcellen före simulering 

Montering och demontering av moduler före avslutad 

simulering. 

Allvarlighetsgrad: Mycket allvarlig 

Åtgärd:  Montering av säkerhetsbrytare vid dörrar samt 

montering av nöd stop 

 

4.1.3 Simuleringsmoduler 
Vid montering – demontering risk för kläm och krosskador 

Sannolikhet: Liten 

Orsak: Tappar stationen på händer eller fötter under 

förflyttning. 

Snubblar över något under förflyttningen från bord till 

utbildningscell. 

Allvarlighetsgrad: Allvarlig 

Åtgärd:  Skapar en öppen yta runt utbildningscellen. 
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Figur 15.Bild på var säkerhetsbrytare och säkerhetsskyltar är 

placerade 

Illustration: Meron Goitom 

4.2 Skyltar samt nödstopp vid eventuella nödsituationer 
 

För att förhindra eventuella olyckor har vi satt ut både skyltar och nödstopp runt 

om i utbildningscellen. Om en nödsituation ändå skulle inträffa så ska man 

omedelbart trycka på någon av nödstoppen. Detta kan vara om: 

 

 Om en person kommer till skada 

 Personer befinner sig i buren när en simulering sätts igång.  

 Om någon arbetar med produktionssystemet medan styrskåpet är 

igång. 

 Om roboten kolliderar med kringliggande utrustning. 

 Om roboten stöter ihop med utbildningscellen. 

 

Nödstoppen är utplacerade på sju platser runt utbildningscellen (se figur 15), de  

beskrivs närmare i texten nedanför. 
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Figur 16.FlexPendant, 

Industrirobotens styrenhet. 

Illustration: ABB 

Figur 17.Styrskåpet till 

industriroboten 

Illustration: ABB 

Figur 18. Säkerhetsbrytare till 

dörrar 

Illustration: Mattias Kvistenberg 

Figur 19. Nödstopp, fäst på 

aluminiumprofilen. 

Illustration: Mattias Kvistenberg 

A: FlexPendant 

En knapp sitter uppe på kontrollpanelens högra 

hörn. Denna skall tryckas in vid nödfall (se figur 

16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Styrskåpet 

En nödstopps knapp sitter på styrskåpets 

framsida. Denna skall tryckas in vid eventuella 

nödsituationer (se figur 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Säkerhetsbrytare 

På varje dörr kommer det uppe i hörnet sitta 

en säkerhetsbrytare. Denna kommer att bryta 

strömmen till roboten om någon mot förmodan 

skulle öppna dörren under en simulering. Se 

figur 15 och 18 

 

 

 

 

 

D: Nödstopp 

Ett nödstopp har monterats på ställningen intill dörren 

av säkerhetsskäl. Denna skall tryckas in vid 

nödsituationer. Se figur 15 och 19  
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Figur 20. Varningsskylt som fästs 

på förarna 

Illustration: Mattias Kvistenberg 

Figur 21. Varningsskylt som fästs 

på förarna 

Illustration: Mattias Kvistenberg 

 

4.2.5 Varningsskyltar 
 

E: Varningsskylt 

En skylt har placerats på dörren i varje sida av utbildningscellen. 

Denna skall uppmärksamma att det finns en klämrisk och man bör 

vara vaksam under arbetsgången. Se figur 15 och 20 

 

 

 

 

 

 

 

F: Varningsskylt 

En varningsskylt har placerats på båda sidor om utbildningscellen, 

intill varningsskylten för klämrisk. Denna skall uppmärksamma att 

ställningen står på hjul och dessa bör låsas fast före användningen. 

Se figur 15 och 21 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare säkerhetsinformation om Industriroboten hänvisas till ABBs 

säkerhetsinformation för nödsituationer (Operating manual, Emergency and 

safety information) 

 

Här med har vi uppfyllt kriteriet för K15 (Säkerhetskrav, bland annat genom ISO 

standarder).   



 

 

23 

 

5 Ekonomisk kalkyl 
 

Kriteriet och budgeten vi hade för hela konstruktionen och alla ingående delar var 

omkring 300 000.  

I denna summan ingick inköp av industrirobot, arbetsställning, moduler samt 

tillhörande komponenter. I och med detta bortser vi från arbetskostnad, 

maskinkostnad samt lokalkostnad. Vi har gjort upp en tabell för att enklare 

illustrera alla kostnader, se bilaga8. 

 

Slutsumman blir 333 300.  

 

6 Livscykelanalys 
 

Att skapa en komplett livscykelanalys, LCA, kräver omfattande arbete och 

kunskap om materialet. Vi kommer använda oss av en förenklad metod av en 

livscykelanalys för att följa hur materialet används från vaggan till graven. Allt 

material som ingår i systemet är nytillverkat och färdigbearbetat.  

Utbildningscellen är tillverkad helt i aluminium. All form av bearbetning för 

materialet sker av producenterna. Hela produktionssystemet kommer befinna sig 

inomhus i Högskolans verkstadslokal, bland annat tillverkningsmaterial där även 

all undervisning kommer att ske. Produktionssystemet styrs genom elektrisk 

ström, 230 volts för roboten och 24 volts ström för simuleringsstationerna samt 

tryckluft från en kompressor. Med detta utsätts inte konstruktionen för någon 

större miljöpåverkan, inte heller utsätter konstruktionen miljön för någon negativ 

påverkan. Då hela utbildningscellen är gjord i aluminium ska det när 

utbildningscellen nått sin fulla potential, finnas möjligheter för användaren att 

antingen vidareutveckla konstruktionen eller återvinna material med viss 

bearbetning. 

 

 

7 Övningsmaterial 
 

Som kriterie i det här projektet hade vi som krav att produktionssystemet skall 

vara utbildningsvänligt (K10), det vill säga ” Produktionssystemet skall vara lätt 

att laborera med genom övningsmaterial”. För att uppfylla detta kriterie skall vi 

skapat övningsmateriel för studenterna. 

 

7.1 Bedömning om relevant litteratur 

Under detta projekts gång försökte vi redogöra för oss själva, vad kan vara 

lämpligt att lära sig för att kunna simulera ett produktionssystem. De 

huvudsakliga kunskaperna man behöver för att simulera ett system är: 

 

 Programmera Robotarmen 

 Koppla ihop simuleringsstationerna 

 Programmering av FluidSIM 
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Figur 22. Robotarmens styrprogram 

RobotStudio 

Illustration: Meron Goitom 

Figur 23. Den virituella styrenheten 

”Viritual Plexpendant” 

Illustration: Meron Goitom 

 Grundläggande kunskaper inom pneumatik. 

 

Då kursen Produktionssystem 7,5hp skall gå läsår 2 kommer studenter ha vissa 

behörighetskrav. Kursen kommer förutsätta kunskaper som motsvarar 

programmets kurser i Ritteknik, Matematik, Mekanik, Hållfasthetslära, 

Materiallära, Konstruktionsteknik och Tillverkningsteknik Se bilaga 12. Efter 

diskussioner med ansvarig lärare till kursen Produktionssytem kommer vi fram till 

att denna kurs bli en efterföljare/påbyggnadskurs till kursen Pneumatik 2,5hp. 

Pneumatik eller lufttrycksteknik innebär användning av gaser eller vanligtvis 

ventiler för att lagra eller överföra samt styra energi. Detta kommer ge studenterna 

den grundläggande kunskap de behöver för att förstå simuleringsmodulerna och 

hur man kopplar ihop dem. Detta medför att eleverna vid kursstart redan 

införskaffat sig grundläggande kunskaper inom pneumatik.  

Till kursen Pneumatik 2,5hp ingår även utbildning inom FluidSIM, då FluidSIM 

är styrprogrammet för pneumatiska system så går dessa kurser hand i hand.  

Av dessa anledningar valde vi att begränsa oss till att inte skriva något 

övningsmaterial för hur man kopplar ihop simuleringsmodulerna, Pneumatik eller 

FluidSIM programmering. 

 

 
 
7.2 Programmeringsverktyg för roboten 
Där av har vi inriktat oss huvudsakligen på programmering av Robotarmen.  

I detta delprojekt ställde vi oss samma frågor som tidigare, vad kan vara lämpligt 

att lära sig för att få en helhetsuppfattning om 

programmeringsverktygen.  

Vi satte upp följande punkter: 

 

 Programmering av Robotstudio 

 Programmering av FlexPendanten 

 

Robotstudio är ABB:s program för simulering och 

offline-programmering. Genom detta verktyg kan 

robotprogrammering göras på en vanlig PC samt 

går det att färdigställa program i förväg, vilket 

underlättande för företag då man inte vill stoppa 

produktionen.
6 

 

RobotStudio bygger på en exakt kopia av den programvara som körs i robotar ute 

i produktion, nämligen VirtualController. Detta gör det möjligt att skapa 

realistiska simuleringar med riktiga robotprogram samt konfigurationsfiler som är 

identiska till dem som används i industrin. 
6
 

 

 

 

FlexPendanten är ABBs fysiska styrenhet. Styrenheten 
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har en bildskärm som är Windows baserad med ett välbekant gränssnitt. Enheten 

har en pekskärm och ergonomisk design samt symboler och gränssnittsfunktioner 

i färg.
7 

 

 
7.3 Struktur för kurslitteraturen 
Inledningsvis bestämde vi oss för att göra kurslitteraturen så pedagogisk och 

heltäckande som möjligt utan att gå in för mycket på detalj. Detta var även ett 

önskemål från kursansvarige av Produktionssystem Håkan Pettersson. Lämpliga 

krav som vi ställde upp för kurslitteraturen var: 

 

 En förklarande text om viktiga kommandon 

 Många illustrationer, för att tydligare visa vad som menas i texten 

 Skapa övningar som är nedbrutna i flera steg för att göra det så lätt för 

läsaren som möjligt 

 Skapa en förståelse om hur den fysiska styrenheten, FlexPendanten 

fungerar 

 

Där med började vi studera lämpligt kursmaterial som vi kunde använda som mall 

för hur vi skulle strukturera vårt övningsmaterial. För detta inriktade vi oss på 

kursmaterial som hade med programmering eller simulering att göra.  

Som lämpligt kursmaterial att analysera beslöt vi oss slutligen att gå vidare med 

programmeringslitteraturen för CATIA V5 (GPS/GAS Övningskompendie, XDIN 

AB). CATIA V5 är ett programpaket för CAD och är ledande inom produktdesign 

och innovation. Efter att ha använt kursmaterialet i tidigare kurser såg vi brister 

respektive goda egenskaper i materialet som vi kunde utnyttja. 

Där av, som ett första steg, börja vi utbildningsmaterialet med en beskrivning av 

Layouten på programmet samt funktioner om programverktygen Robotstudio Se 

bilaga 12.  

 

 

Som ett andra steg i utbildningsmaterialet skapade vi fem övningar som kunde 

fylla de krav vi lagt upp för vår kurslitteratur. 

 

Vi skapade även kriterier för vad dessa övningar skulle innehålla för fakta.  

Vilka punkter som tydligt måste framgå i övningsmaterialet för att öka kunskapen 

om hur man styr och programmerar roboten. Punkter som måste framgå av 

övningarna är: 

- Hur man manipulera robotens olika axlar 

- Fästa ett gripdon på roboten 

- Lära sig skapa samt importera objekt i programmet 

- Skapa och ändra parametrar för att programmera roboten att utföra en 

simulering 

- Skapa sin egen robotcell 

I RobotStudio finns dessutom en Viritual FlexPendant som används för att 

programmera roboten under online-läge, och som dessutom är en kopia av den 
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fysiska styrenhet som vinns i verkligheten, FlexPendanten. Där med så skall vi 

integrera övningar för FlexPendanten i övningarna för robotstudio. Se bilaga 12 

”Övning 1.5” 

 

 

7.4 Resultat 
Det slutgiltiga resultatet är ett kursmaterial med grundläggande beskrivningar om 

programmets funktioner och kommandon, samt 5 övningar som skall hjälpa 

studenten att komma igång med Robotens styrsystem. 

 

8 Validering 
 

Tidigare kriterier för produktionssystemet är följande: 

 

  Kriterier   
  

 
  

  Funktionskriterier  Uppfylld 

K1 Flaskhalsar  JA 

K2 Automatiseringsgrad  JA 

Ö3 Produktvarianter  JA 

Ö4 Störningar  JA 

Ö5 Buffert  JA 

Ö6 Hastighet  JA 

   

  Driftskriterier   

K7 Flexibilitet  JA 

K8 Emulering  JA 

K9 Produktionsflöde  JA 

K10 Utbildningsvänlig  JA 

   

  Framställningskriterier   

K11 Stabil konstruktion  JA 

Ö12 Storlek på arbetsyta  JA 

K13 Simulerande moduler  JA 

K14 Robotiserat  JA 

K15 Säkerhetskrav, bland annat genom ISO standarder  JA 

  Ekonomiska kriterier   

Ö16 Lågt pris  JA 

 

 

Produktionssystemet uppfyller dessa kriterier, dock under processens gång så 

gjordes en ändring för det ekonomiska kriteriet Ö16 (Önskemål om lågt pris). 
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Budgeten låg på omkring 300 000 kr. Roboten låg på sitt ordinarie som var 

200 000. Det betyder att vi hade 100 000 kr att utnyttja för att köpa in ställningen 

samt alla simuleringsmoduler och tillhörande komponenter. På inköpta ställning 

och simuleringsmoduler lyckades vi pressa ner priset med omkring 16,6 procent 

från 160 000 till 133 000. Summan på 33 000kr som blev mer än budgeten ansåg 

vi vara en kostnad som var nödvändig för att skapa ett produktionssystem som 

fyller våra andra kriterier. Av den anledningen anser vi att kriteriet till viss mån 

uppfyllt 

 

9 Diskussion och kritisk granskning 
 

Vi har följt Fredy Olssons metod vad gäller att ta fram lämpliga produkter, 

förutom det har benchmarking varit ett alternativ för att studera olika lösningar. 

Metoderna har fungerat väl i projektet men har bara kunna tillämpas under en viss 

del. Kravspecifikationerna har varit till stor hjälp vid projektets utformning. 

Då systemet ska vara i mindre skala har komponenter från Festo valts vilket 

passat bra då skolan har rum med tillbehör och möjlighet för laborationer just för 

pneumatik komponenter. Att vi valde aluminium profiler som 

konstruktionsmaterial till arbetsyta var för att få den flexibilitet att kunna byta och 

demontera komponenterna lätt. Projektet har varit svårt att genomföra då vi 

drabbats av stora leveransförseningar vilket har resulterar i att vi inte har kunnat 

slutföra det som vi ville. En del produkter som är viktiga har ej levererats vilket 

har resulterat i att systemet ej kan användas till omfattning det var planerat. I 

projektet hade vi behövt ha med en student med programmerings kunskaper då 

både roboten och modulerna från Festo kräver programmering för att kunnat 

samverka i ett automatiskt system.  

Ytterligare faktorer som satt käppar i hjulen har varit att kommunikationen mellan 

lärare, elev och administration har varit bristfällig. Under inköpsstadiet har 

processen varit väldigt tidskrävande vilket gett projektet en sen start. 

 

10 Rekommendationer 
 
Vi anser att potentialen med utbildningscellen är stor då vi under projektets gång 

försökt skapa ett så flexibelt koncept som möjligt. Därför anser vi att 

möjligheteran för att utvecklas systemet ytterliggare är stora. 

 

Här presenteras några förslag på hur studenter och personal kan jobba vidare med 

utbildningscellen. 

 

 Inköp av fler moduler till transportbandet, för att simulera flera 

bearbetningsprocesser. 

 Bygga ut ställningen med aluminiumprofiler för att skapa en större 

arbetsyta. 
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 Utöka produktionssystemet så att flera program och kurser kan bruka den i 

sin undervisning. 

 Utbyte av verktyg på roboten för att kunna utföra flera och intressanta 

studier. 

 

Produktionssystemet är uppbyggt i en ställning av aluminiumprofiler vilket gör 

hela konstruktionen flexibel, roboten och komponenterna går lätt att justera eller 

demontera då de är fastskruvade i profilsystemet. Robotens verktyg kan bytas ut 

vilket skapar möjligheter för nya och intressanta studier. 
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Bilaga 1 

Kravspecifikation produktionssystem Krav Önskemål 

   Stabil konstruktion   

Konstruktionen måste vara robust och kunna bära en vikt 

på omkring 100 kilo utan större deformation. 
X  

Utbildningsvänligt   

Produktionssystemet skall vara lätt att laborera med 

genom övningsmaterial. 
X  

Storlek på arbetsyta   

Produktionssystemet ska rymmas inom en yta på 

250x150 cm 
 X 

Flexibilitet   

Produktionssystemets layout kan förändras, stationerna 

ska lätt kunna demonteras och bytas ut 
X  

Simulerande moduler   

Delar i systemet ska simulera reella processer X  

Hastigheter   

Hastigheter på arbetsprocesser kan förändras  X 

Buffert   

Produktionssystemet ska inkludera utrymme för detaljer i 

väntan på bearbetning 
 X 

Störningar   

Enklare stopp och fel ska kunna åtgärdas av användaren  X 

Flaskhalsar   

I systemet ska en eller flera stationer fungera som 

flaskhalsar 
X  

Emulering   

PLC-styrning och offline-programmering ska vara 

möjligt 
X  

Produktionsflöde   

Komponenter i systemet kan justeras så att olika 

flödeslayouter uppstår 
X  

Automatiseringsgrad   

Produktionssystemet ska innehålla automatiska moment X  

Robotiserat   

Produktionssystemet ska innehålla en industrirobot X  

Produktvarianter   

Detaljen som bearbetas ska finnas i flera varianter med 

samma grundutförande 
 X 

Säkerhetskrav, bland annat genom ISO standarder   

Kolla upp vilka säkerhetskrav som finns för en 

industrirobot och utbildningscell 
X  

Lågt pris   

Vid inköp av komponenter, skall budgeten ej överskridas.   X 
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Bilaga 2, del 1 
 
Framtagning av produktionssystem 

 

1 Kriterieuppställning Robot 

 
Inköpskriterier 
1.1 Funktionskriterier 

 Statiskt neutralläge. 

 Räckvidd på minst 50 centimeter 

 Bra kundbemötande och effektiv service. 

 Ett bra helhetspaket 

 Kort leveranstid. 

 Lyftkapacitet på 2kg  

 Roterande arm, 300 grader.  

 Väga max 30 kg. 

 Leveranstid inom 8 veckor 

 

 

1.2 Konstruktionskriterier  

 
 Lämplig storlek (Utrymmesmedveten konstruktion).  

 Enkel och effektiv att programmera. 

 Stabilt läge vid verkning (icke vibrerande produkt). 

 Minimalt underhåll. 
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Bilaga 2, del 2 
 

2 Kriterieviktning 

 
Kriterier:      
A: Stabilt läge vid verkning (icke vibrerande produkt). 

 
   

B: Räckvidd på minst 50 centimeter 

 
   

C: Bra kundbemötande och effektiv service. 

 
   

D: Ett bra helhetspaket 

 
   

E: Lyftkapacitet på 2kg  

 
   

F: Roterande arm, 300 grader 

 
   

G: Väga max 30 kg. 

 
   

H: Enkel och effektiv att programmera 

 
   

I: Leveranstid inom 8 veckor   

 

 

 

 

 

 

Utifrån analysen kan vi läsa av att de tre viktigaste kriterierna är A, G och I. Det 

vill säga ”Stabilt läge vid verkning”, ”Väga max 30 kilo” och ”Leveranstid inom 8 

veckor”. Då vi anser att alla fyra industrirobotar vi valt på ett eller annat sätt 

uppfyller de flesta av dessa krav, så väljer vi att granska våra robotar närmare och 

utvärdera alla kriterier en för en.  
På så vis se vilken av robotarna som uppfyller kriterierna på bästa sätt och där 

med ta fram den robot som lämpar sig bäst för detta produktionssystem. 

 

De punkter vi lagt mest vikt på i analysen kommer i ordningen A, G-I, B, F-H, D-

E och C. Där med utgår vi från detta samt en ortare utvärdering om fördelarna 

respektive nackdelarna med varje robot. 

Graderingen vid jämförelse mellan A och B. 
Om A är viktigare än B, sätt 2 poäng. 
Om A=B, sätt 1 poäng. 
Om B är viktigare än A, sätt 0 poäng. 
 

  A B C D E F G H I Plus pi ki 

A 0 2 2 2 2 2 1 2 1 1 15 0,183 

  B -2 2 2 2 1 1 1 1 3 11 0,134 

    C -4 0 0 0 0 0 0 5 1 0,012 

      D -4 1 1 0 1 1 7 7 0,085 

    
 

  E -5 1 0 1 0 9 7 0,085 

          F -5 1 1 1 11 9 0,11 

    
 

  
 

  G -3 1 1 13 12 0,146 

              H -7 0 15 8 0,098 

                I -5 17 12 0,146 

                  Summa:   82 1 



 

 

32 

 

Bilaga 2, del 3 
 

3 Presentation av valda robotar att granska 
Företag: ABB Robotics 

Modell: IRB120     

A: Ja 

B: Räckvidd på 580mm 

C: Ett bra kundbemötande och effektiv servic. Snabba på 

att svara och gav den konkreta fakta vi behöver. En bra 

presentation på ett komplett skolpaket. 

D: Kom med ett komplett skolpaket består av robotsystem 

och ett programmeringsverktyg (Robotstudio 5) samt 

ingick ett lokalt elevseminarium om automation från en 

regionsansvarig robotsäljare från ABB Robotics. 

E: Kan hantera en vikt på 3kg (4kg vid vertikala lyft) 

F: Rotationsförmåga på 330 grader 

G: Väger 25kg 

H: Robotstudio 5 för 50 nätverksanvändare 

I: Leveranstid 6 veckor. 

Övrigt: Fördelar med ABBs robot IRB120 är bland annat den låga vikten och den 

korta leveranstiden. Ett effektivt och trevligt bemötande från säljaren gjorde att vi 

snabbt kunde få en överskådlig bild av skolpaketet som företaget hade att erbjuda. 

Roboten fyller alla kraven vi lagt upp utan några större problem. En annan väldigt 

positiva fördelar med denna produkt är att ett framtida samarbete med Chalmers 

Universitet kan skapas i och med att även de har köpt in robotar från ABB. Då i 

form av utbyte med övningar och information från sektionen som har ansvaret 

över deras ABB robot. 

 

Företag: KUKA  

Model: Robot KR 5 Sixx R650 

A: Ja 

B: Räckvidd på 650mm 

C: Svagt bemötande och lite information om produkterna 

vi frågat efter. Sena svar och inget komplett paket att 

erbjuda. 

D: Kom inte med något skolpaket utan gav ett förslag på ett 

robotpaket med skolpriser. 

E: Kan hantera en vikt på 5kg. 

F: Rotationsförmåga på 340 grader 

G: Väger 28kg 

H: Kuka Workvisual. 

I: Leveranstid 8 veckor. 

Övrigt: Fördelar med KUKAs produkt Robot KR 5 Sixx R650 var räckvidden 

samt dess förmåga att hantera upp till 5 kilo. Dock är dess vikt något högre än 

ABB robotens, men fortfarande inom ramarna. Leveranstiden på 8 veckor är 

dessutom precis inom gränsen för vad vi kan acceptera.  
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Bilaga 2, del 4 
 

Företag: FANUC 

Modell: LRM-200IC/5L 

A: Ja 

B: Räckvidd på 892mm 

C: Snabb service och trevligt bemötande. Dock 

svårtolkad information och en stark vilja att sälja 

och informera om tillbehör vi inte sökte. 

D: Kom med flera olika erbjudande på robotar de 

ville sälja till oss men kom inte med något komplett 

skolpaket.  

E: Kan hantera en vikt på 5kg 

F: Rotationsförmåga på 340 grader 

G: Väger 29kg 

H: PMC är robotens mjukvara och Roboguide är 

simuleringsprogrammet. 

I: Leveranstid 14 veckor. 

Övrigt: Fördelarna med FANUCs produkt LRM-

200IC/5L är dess långa räckvidd på 892 millimeter 

samt dess förmåga att hantera en vikt på 5 kilo. 

Dock väger den mest av alla våra alternativ. Men den största svagheten är 

leveransen vilket är på 14 veckor. Detta tvingar oss att välja bort produkten. 

 

Företag: YASKAWA MOTOMAN 

Modell: HP3J 

A: Ja 

B: Räckvidd på 532mm 

C: Dåligt engagemang hos säljande och endast prisförslag 

på en begagnad robotmodell. Fick inte heller svar på alla 

frågor vi ställt. 

D: Erbjöd inget Skolpaket.   

E: Kan hantera en vikt på 3kg 

F: Rotationsförmåga på 320 grader 

G: Väger 27kg 

H: MotoSim EG 

I: Leveranstid 10 veckor. 

Övrigt: MOTOMANs säljare gav oss ingen klar fakta kring 

deras produkt HP3J. Det var ett väldigt svagt bemötande 

från säljaren och det vi kan konstatera baserat på informationen vi fann på 

hemsidan är att det är en  

rodukt vars funktion inte skiljer sig mycket från ABB robot. Dock är 

leveranstiden på 10 veckor vilket är betydligt mer än vad vi kan acceptera. 
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Bilaga 3 
 
Primärbedömning (Robot) 

  

 Lösningsbedömning Direktgrupperingsmetod

   Grupperingsskala

Tekniska krav

   3 Uppfyller säkert kravet

Se kriterieuppställning    2 Uppfyller  troligen kravet

   1 Uppfyller knappast kravet

   0 Uppfyller inte kravet

   Grupperingsskala

Ekonomi-/resurskrav

   3 Uppfyller säkert kravet

Se kriterieuppställning    2 Uppfyller  troligen kravet

   1 Uppfyller knappast kravet

   0 Uppfyller inte kravet

Nr. Förslag TB EB         Förs vidare

1 ABB IRB 120 3 3

2 KUKA Robot KR 5 Sixx R650 3 3

3 FANUC LRM-200IC/5L 3 3

4 YASKAWA MOTOMAN HP3J 3 3

X

X

X

X
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BILAGA 4, del 1 
 
Slutbedömning (Robot) 
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BILAGA 4, del 2 
 

Slutsats och presentation av valt produktförslag  
Med hjälp av vår kriterieuppställning har vi lyckats gallra bort produkter som vi 

anser inte fyller de kraven vi har på produkten. Både MOTOMANs och FANUCs 

robot hade alldeles för långa leveranstider på 14 respektive 10 veckor. Då en 

leveranstid på minst 8 veckor var ett av våra viktigaste kriterier kan vi inte gå 

vidare med dessa produkter. Jämför vi sedan KUKA och ABB har ABB en fördel 

med ett komplett skolpaket samt den stora fördelen med ett framtida samarbete 

med Chalmers tekniska högskola. Dessutom uppfyller ABB roboten det viktigaste 

kriterierna bäst genom en låg vikt och en kort leveranstid. Detta underlättar för 

vårt arbete med roboten i framtiden. 

 
Kriterieuppställning utbildningscell 
Ställning för produktionssytem 

Vi behöver skapa oss en ställning att montera produktionssytemet på. Detta skall 

bli grunden till hela produktionssystemet och dit vi skall festa all olika stationer. 

Det skall vara möjligt att i framtiden vidare utveckla produktionssystemet för att 

ständigt vara rätt i tid. Därför måste vi ha ett bord som är flexibelt och samtidigt 

uppfyller säkerhetskraven. 

 

Kriterieuppställning 

Krav 
 Stabil konstruktion. 

När konstruktionen är fullt konstruerad så får den inte svaja eller vibrera när 

produktionssystemet är igång. 

 Kontruktion skall kunna bära minst 100 

Konstruktionen kommer belastas med omkring 40 kilo. Därför vill vi ha en 

säkerhetsfaktor på något över 2. 

 Göra det möjligt att förflytta stationer runt, samt enkelt att placera 

och fästa stationerna på bordet. 

För att få ett så flexibel produktionssytem som möjligt så krävs det att det 

finns en möjlighet för användaren att förflytta olika moment runt i 

konstruktionen med industriroboten alltid fäst i centrum av kontruktionen. 

 Säkerhetskrav. 

För att produktionssystemt skall kunna användas så krävs det vissa 

säkerhetskrav på konruktionen. 

 Roboten skall inte kunna köras när nödstoppen är aktiverade. 

När nödstoppet är aktiverat skall roboten inte kunna sättas i dirft. Detta kan 

antingen fästas på kontruktionen genom en knapp, eller genom ett reglage med 

säkerhetsbrytare. 

 Användaren skall inte utsättas för risker vid olika moment av starten 

eller avslutet. 

Under olika arbetsmoment skall användaren inte utsättas för några onödiga 

risker. 
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BILAGA 4, del 3 
Önskemål 
 

 Konstruktionen skall stå på hjul 

Hela konstruktionen skall stå på hjul för att lättare förflyttas för visning i olika 

sammanhang. 

 1500mm bredd och 1500mm längd. 

En optimal arbetsyta för att få plats med så mycket som möjligt och samtidigt 

inte blir för stor är en arbetsyta med längd och brädd 1500x1500. 

 Lätt att montera och demontera. 

En konstruktion som är lätt att montera ihop och montera ner, där med 

underlätta för framtida användare att ha ett flexiblare produktionssytem med 

en flexibel konstruktion. 

 Kontruktionen skall ej kräva mer underhåll än produktionssystemet i 

övrigt. 

Kontruktionen skall inte behöva mer underhåll eller 

justeringar/kontruktionsändringar än hela prioduktionssystemet i sig.  

 En ergonomisk konstruktion 

Alla delar och stationer i produktionssystemet skall vara lättåtkomliga. 

 Lågt pris 

För att ha möjlighet att investera i annat behövs ett lågt pris. 
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BILAGA 5, del 1 
 
Presentation av lämpliga arbetsytor 
 

1. Aluminiumplattor på ett bord 
Består av ett bord med längden 1600x1500 mm och höjden 900mm. Bordet består 

av en träskiva, fyra ben i stål och fyra hjul. På bordet skall det sedan fästas hela 

färdiggjutna aluminiumplattor. 2 stycken 700x700mm och 3stycken 700x550mm. 

Dessa skall vara basen för hela produktionssyetemt och här skall alla elementen 

fästas, även roboten. 

 

 

 

2. Magnetfäste 
Bordets består av en stål platta med måtten 1500x1500mm som står på fyra ben 

med hjul som tillsammans har höjden 900mm. Med hjälp av magneter skall man 

sedan fästa både robot och de olika stationer på sina positioner. 
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BILAGA 5, del 2 
 
3. Aluminiumställning 

Ställningen består av aluminiumprofiler med måtten 1500x1500mm längd, och 

höjden 2100 mm. De mindre profilerna på insidan skall kunna skjutas i sidleds för 

att skapa ett flexiblare produktionssystem. Två av sidorna skall ha dörrar och de 

andra två sidorna skall vara galler. Roboten skall vara i centrum av 

konstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stålskiva men hål 
Denna metod består av ett träbord med fyra ben av stål som står på hjul. På bordet 

placeras en metall platta med 1 centimeters tjocklek och med redan färdigborrade 

hål. Hålen är placerade i ett mönster med 1 centimeters avstånd från varandra och 

skall agera som guide i placeringen av de olika stationerna men även i placeringen 

av roboten. Detta underlättar i vid måttsättningen och programmeringen av 

roboten då hålen fungerar som noder dit man skruvar fast de olika stationerna. 
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BILAGA 6 
 
Primärbedömning (Utbildningscell) 
 

  

 

Nr. EB

1 3

2 2

3 3

4 3Stålskiva med hål 1

Aluminiumställning 3 X

Magnetfäste 2

Aluminiumplattor på bord 2

Förslag TB         Förs vidare

   0 Uppfyller inte kravet

   3 Uppfyller säkert kravet

Se kriterieuppställning    2 Uppfyller  troligen kravet

   1 Uppfyller knappast kravet

   Grupperingsskala

Ekonomi-/resurskrav

   0 Uppfyller inte kravet

   3 Uppfyller säkert kravet

Se kriterieuppställning    2 Uppfyller  troligen kravet

   1 Uppfyller knappast kravet

   Grupperingsskala

Tekniska krav

Lösningsbedömning Direktgrupperingsmetod
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BILAGA 7 
 
Transportband och simuleringsstationer 
För att hela produktionssytemet skall komma igång är vi i behov av ett 

transportband samt simuleringsstationer. Stationen skall simulera en händelse som 

förekommer i industrin så som pressning, borrning eller felsökning och 

transportbandet skall föra detaljerna från station till station det vill säga, från 

punkt A till punkt B på ett enkelt och smidigt sett.  

 

Kriterieuppställning 

Krav 
 Detaljen kan röra sig från punkt A till punkt B utan svårigheter. 

Det huvudsakliga syftet med transpotbandet är att förflytta detaljen från en 

plats till en annan. Transportbandet får inte innehålla några komplexa delar 

som hindrar den lätta detaljen i sen fart eller gör att detaljen stannar upp i 

något moment. 

 Transportbandet får högst vara 60mm bred. 

Detaljen har en diameter på 40mm därför är det onödigt att ha ett 

transportband bredare än 60mm. 

 Med hjälp av stationerna kunna ställa in hastigheten samt 

detaljflödet. 

För att simulera ett produktionssytem och de olika momenten skall de gå att 

justera hastigheten och antalet detaljer som får gå vidare till nästa sektion.  

 

 

Önskemål 
 Lätt att fästa samt omplacera på bordet. 

För att hela produktionssystemet skall bli så flexibelt som möjligt så skall alla 

ingående delar vara lätta att omplacera vid behöv. Och där med kunna 

simulera olika händelser. 

 Lågt pris 

Med en begränsad budget är ett lågt pris högst önskvärt. 
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BILAGA 8 
 
Gripdon 
Gripdon köps separat och skall fästas på robotens arm. Transportbandet har 

begränsade möjligheter att förflytta detaljen, så robotens uppgift är att förflytta 

detaljen inom produktionssyetem dit transportbandet inte kan nå. För att göra 

detta behövs ett gripdon med möjligheten att röra sig i trånga utrymmen. 

 

Krav 
 Möjlighet att fästa på robotarmen 

Gipdonet måste kunna fästas på robotarmen utan större justeringar.  

 2-3 fingrar 

Detaljen har både en jämn och en ojälm yta. Av denna anledning riktar vi in 

oss på gripdon med 2-3 fingrar. 

 Flexibel 

Runt produktionssystemt kommer det finnas en begränsad yta att röra sig 

kring. I denna trång miljö krävs ett gripdon med förmågan att komma åt 

detaljen från flera olika vinklar.  

 

 

Önskemål 
 

 Möjligheten att justera 

Det kan uppstå hinder på vägen, därför behövs möjlighet att justera gripdonet 

efter hand. 

 Lågt pris 

För att kunna investera i ett bredare sortiment söker vi ett lågt pris som inte 

överstiger vår budget. 
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BILAGA 9, del 1 

 

Ekonomisk kalkyl 
 

 
  

Resultatrapport för Utbildningscell med robotiserat produktionssytem
Fastställd : 110518

Period : 110115-110518

FESTO

Kompletterande lab.utrustning för examensarbete med produktionscell

Produkt/artickel-nummer Benämningamn Antal st Rabatt % Ord. Pris Pris kr Summa kr

nr 567271 PLC i EduTrainer, model CPX-CoDeSys (standard IEC 6 

1131-3) 

med 32/16 digitala in/ut, SysLink, Banankontakter för 

lab.bruk, 

RS232, Ethernet och CoDeSys mjukvara och manualer 

1

nr 151915 Programmeringskabel PLC-PC 1

nr 159410 Aluminiumtavla 700x700 1

nr 159409 Aluminiumtavla 700x350 1

nr 158343 Set med gummifötter 2

nr 534625
En färdig gripklo för våra arbetsklotsar till ABB-

roboten. 

En adapterplatta behöver tillverkas.

1

nr C93100 MPS-Transfer line transport och produktionsmodul 1

nr C93209 MPS-Turning and Drilling Module 1

nr 177673 Anslutningskabel för PLC till MecLab-stationer 3

nr 034031 I/O-kabel för PLC EduTrainer och I/O-plint 2

nr 034035 I/O-plint med SysLink-kontakt 2

nr 12062493 Lärobok ”Programmerbara styrsystem enligt 

IEC 6 1131”

2

nr 556248 Dubbelverkande cylinder för MecLab-station 1

nr 254484 T-mutter för montering på Al-tavla 30

13 83 525:- 72 500:-

Övriga lab.utrustning till Rit- och simuleringsprogram

nr 534362 Transportband "complete conveyorwith sensors, 

cylinders, mounting".

1 21960:-

nr 539803 Bistabil 4/2-magnetventil med fäste och 

kabel för MecLab.

1 043:-

nr 567200 Bistabil 5/2-magnetventil med fäste och 

banankontakthylsor för lab.tavla och styrning 

i produktionscell.

5 9 355:-

nr 175488 Sensorkabel till MecLab-station. 1 0:-
nr 567271 Compact PLC, model CPX-CoDeSys 

(standard IEC 6 1131-3) med 8/8 digitala in/ut, RS232, 

Ethernet och CoDeSys mjukvara och manualer 

med fri kopiering på skolan. Kan expanderas

1 4 500:-

nr 151915 Programmeringskabel PLC-PC 1 495:-

15 37  353:- 31 750:-

13,8 120 878:- 104 250:- Totalt: 104 250:-
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BILAGA 9, del 2 

 

 

 
 

 
 

 

  

Aluflex System AB

Stativ till robot Levereras kapat & bearbetat

Produkt/artickel-nummer Benämningamn Antal st Rabatt % Ord. Pris Pris kr Summa kr

0.0.265.80 Profil 8 80x80 Lätt (HL=6m). Längd = 2 000 mm 4 40 4959,36 3 542,4:-

0.0.026.34 Profil 8 80x40 Lätt (hl=6m). Längd = 1 500 mm 5 40 1 611:-

0.0.026.33 Profil 8 40x40 Lätt (HL=6m). 

Längd = 1380 mm

Längd = 735 mm

Längd = 1490 mm

10

8

8

40

40

40 3 735,12:-

0.0.428.38 Nät Stål Svets 40x40x3.8mm gal 6 40 2 280:-

0.0.026.07 Standardförbindning Set 8 70 40 1 008:-

0.0.391.35 Handtag Pa 120, Svart 4 40 98,4:-

0.0.196.36 Gångjärn 8 40 Zn 8 40 638,4:-

0.0.440.72 Fotplatta M10 80x80 4 40 508,8:-

0.0.420.16 Länkhjul D75, M Dubbel Broms 2 40 207,6:-

0.0.420.14 Länkhjul D75 2 40 172,8:-

9215 Aluminiumplåt SS4212 15mm 0,0484 0 610,9:-

0.0.473.27 Säkerhetsbrytare Kompakt 230v 4 40 8 868:-

0.0.473.24 Fästelement Just. F Säkerhe 4 30 845,6:-

0.0.473.25 Kabel M12x1, Code A L= 5m 4 40 674,4:-

0.0.473.22 Fästsats 6-8 F Säkerhetsbrytar 4 40 801,6:-

9999 Div. fästelemen 1 0 400:-

200 Bearbetning Profiler 5 0 3 000:-

25,5 38 915,28:- 29 003:-

Totalt: 29 003:-

ABB Robotics 

IRB120 Skolerbjudande 

Produkt/artickel-nummer Benämningamn Antal st Rabatt % Ord.pris Pris kr Summa kr

IRB120 1 0 200 000:- 200 000:-

Totalt: 200 000:-

Total summa är: 333 253:- 
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BILAGA 10 
FEM-Analys 
 
Bild 1 

 

Bild 2  
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BILAGA 11, del 1 
Ritningar 
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För mer information om detaljmått, kontakta tillverkare Aluflex Systems AB 

 

 
 

 
  



 

 

48 

 

BILAGA 11, del 2 
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BILAGA 11, del 3 
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BILAGA 11, del 4 
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BILAGA 11, del 5 
 

 

 
  



 

 

52 

 

BILAGA 11, del 6 
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BILAGA 11, del 7 
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BILAGA 11, del 8 
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BILAGA 12 

Robotstudio 5.13 
 

Övningar och förklaring av funktioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meron Goitom 

Mattias Kvistenberg 
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Förklaring av funktioner 
Efter att man valt robot och startat en ny station ser programmet ut så här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I flikarna du ser överst i Robotstudiosfönstret: 

 

 

Hittar du alla funktioner. Dessa gör programmet lätthanterligt samt effektivt för 

användaren att se vilka funktioner man har till sitt förfogande under varje 

operation. 

 

När du valt en flik hittar du dess funktioner samlade undertill.   

 
Beroende på vilken flik man valt så ändrar sig denna ruta, till flikens motsvarande 

funktioner. 
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Till vänster i fönstret finns en trädstruktur 

som skiftar innehåll beroende på vilken flik 

man valt. I denna hittar du innehållet av de 

mest väsentliga funktionerna av varje vald 

flik. 

 

 

 

 

 

 

I centrum av fönstret ser du en grafisk 

visualisering av stationen du arbetar 

med. 

Denna miljö går likt andra 

visualiserings- och 

solidmoduleringsprogram att rotera, 

positionera och markera objekt efter ditt 

behov. 

 

 

 

 

 

 

Längst ner hittar du Output/meddelande-fönstret.  

 

 

Här dokumenteras allt som görs, från gjorde händelser till eventuella fel som kan 

behöva justeras. 
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Home – fliken 
 

 

Denna flik innehåller funktioner som behövs för att bygga upp en ny station, här 

finns även funktioner som användaren behöver för att skapa system, programmera 

robotpunkter och banor och att placera ut objekt. 

 

- I denna sektion med namnet 

”Build Station” finns de 

ikoner som användaren 

behöver som hjälpmedel vid 

skapandet av en ny station. 

Här finns biblioteken där man kan välja att infoga färdiga verktyg och 

komponenter från ABB Library eller importera annan detalj som till 

exempel från en Cad-, Catia V5- Fil. 

 

 

 

- I kategorin ”Path 

Programming” finns 

funktioner som gör att 

användaren kan skapa, 

hantera och 

programmera roboten till olika punkter. 

 

 

- Kategorin ”Settings” visar vilken robot, 

arbetsobjekt samt verktygsdata som är 

aktiverat, i de olika menyerna går det att 

ändra dessa inställningar. 
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- I kategorin Freehand kan användaren med 

muspekaren rotera och positionera objekt till 

önskad plats. Denna kategori är av stor betydelse 

så den uppstår där med i flera huvudflikar. 

 

 

- Inställningar för hur stationens 3D-vy ska visas hittar man i den sista 

kategorin. 

 

 

 

Modeling-fliken 

 

Modelleringen fliken innehåller funktioner för att skapa och gruppera 

komponenter, skapa ny geometri såsom solida kroppar, ytor eller kurvor. Här kan 

även mätningar och enkla CAD operationer utföras. 

 

- I kategorin ”Create” och ”Cad Operations” finns ikonerna som användaren 

behöver för att skapa ny geometri. 

 

 

 

- I Kategorin ”Measure” finns Robotstudios 

verktyg för avståndsmätning samlade. 

 

- I kategorin ”Mechanism” hittar du snabbknappar 

för att kunna skapa verktyg och mekanismer. 
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Simulation-fliken 
 

 
 

- I fliken ”Simulation” finner du funktioner för att starta, konfigurera, styra, 

övervaka samt inspelning av simuleringar. 

 

- I kategorin/ikonen ”Collisions” är det möjligt att simulera en 

kollision. Vid kontakt mellan objekten samt när de kommer 

inom ett användarbestämt avstånd så färgas de.  

Funktionen är användbar vid simuleringar av processer där roboten 

rör sig inom ett litet område med flera objekt. 

 

 

- I kategorin ”Configure” kan användaren ställa in 

både vilka delar av programmet som skall 

användas och i vilken ordning man vill använda 

dem i.  

 

 

- I kategorin ”Simulation Control” hittar du knapparna för att starta, stoppa 

och återställa en simulering. 

 

 

- I kategorin ”Monitor” hittar du bland annat 

”I/O Simulator” som visar värdena på de 

signaler man använder i programmet. Timern 

visar stationens processtid. 

  



 

 

61 

 

 

 

- I kategorin ”Record Movie” finns verktyg som gör det möjligt att spela in 

och framkalla stationens funktioner till rörliga bilder.  

 

 

 

 

 

 

 

- I kategorin ”Conveyor Tracking” hittar du 

inställningarna för att synkronisera ett 

transportbandssystem med stationen. 

 

 

 

 

 

Offline-fliken 
 

 

- I den första kategorin ”Synchronize” hittar du 

ikoner för att synkronisera inställningar och 

programinnehåll mellan det virtuella 

robotstyrsystemet och programmet. 

 

- I kategorin ”Virtual Controller” hittar du knappar till 

den virtuella modellen av robotens FlexPendant 

(kontrollpanel). Modellen ser ut och fungerar precis 

på samma sätt som FlexPendanten gör i verkligheten. 
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- I kategorin ”Controller Tools” hittar du snabbkommandon för en mängd 

funktioner som även går att hitta i FlexPendanten. 

 

 

 

 

 

 

 

- I kategorin ”RAPID” hittar du knappar för att ändra på 

RAPID-koderna som skapas vid olika program eller 

kommandon. 

 

 

 

- I kategorin ”Configuration” finner man kommandon för att ändra 

robotparametrar och skapa systemkonfigurationer.  
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Online-fliken 

 

Denna flik innehåller samma funktioner som offline-fliken, skillnaden är att 

kommunikationen sker till det fysiska robotsystemet. 

- Den första kategorin ”Access” används för att sätta igång och hantera 

kontakter mellan det fysiska styrsystemet och datorn. Med hjälp ab 

FlexPendanten kan man direkt ändra de program som är lagrade i 

styrsystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

- I kategorierna ”Controller Tools” – ”RAPID” – “Configuration” hittar du 

liknande kommandon som beskrivits I “Offline”-fliken och är hjälpmedel 

för att styra det verkliga systemet. 

 

 

- I den sista kategorin ”Transfer” hittar du kontroller för eventuella 

extramoduler som användaren själv skapat eller laddat ner 
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1.1 Övning 

 

Mål: 

Målet med denna övningen är att du skall lära dig att röra/jogga en robot på olika 

sätt i Robotstudio. 

 

Startbodell: Starta igång Robotstudio. 

Recent Station – New station – Template System – “IRB120_3kg_0.58m” 

 

Övningens gång: 

Börja med att importera de komponenter du behöver till simuleringen. Lär dig att 

förstå de mest grundläggande funktionerna i programmet. 
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1. Börja med att starta Robotstudio.  

- Tyck på ”Recent Station” och välj ”New Station”.  

- Välj valfri robot i listan (IRB120_3kg_0.58m).  

- Ange där efter namn och plats du vill spara ditt arbete på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vänta på att ”Virtual Controller” nere till höger, blir grön. 

 

2. Allt du importerar till stationen placeras med sitt ”local origo” i 

koordinatsystemets nollpunkt. 

3. Till vänster i Output fönstret ser du vad som dyker upp i flikarna ”Layout” 

och ”Paths/targets”.  
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4. Undersök Context fönstret. 

- Högerklicka på roboten i ”Layout”-

fönstret. Klicka sedan på  ”Show work 

envelope”.  

Här kommer du att kunna se robotens 

räckvidd. 

- Högerklicka på roboten igen och klicka 

på Examin för att få en bättre vy. 

- Dölj Roboten genom att högerklicka på 

roboten i Layout-fönstret och avmarkera 

”Visible” (Klicka sedan på skärmen).  

- Ta en närmare titt på koordinatsystemet 

och lägg märke till de olika färgerna som 

XYZ-axlarna har. 

- Högerklicka på roboten i ”Layout”-

fönstret igen och markera ”Visible”. 

Du skall nu montera ett verktyg för att lättare 

kunna se och använda olika funktioner. I 

programmet har du tillgång till en rad olika 

verktyg när du bygger robotapplikationer i robotstudio. Dessa hittar du under 

”ABB Library”. 

 

5. Välj ett verktyg 

- Gå in på fliken ”Home” uppe till vänster i skärmen.  

- Klickar på ”Import library” (med pilen ner, för att visa menyn) - 

”Equipment” sedan väljer 

du “My tool” i kategorin 

“Training objects”. 
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6. Studera nu ”Output” – fönstret. 

- Ditt verktyg hamnar nu, som allt annat, på stationens nollpunkt. För att se 

ditt verktyg bättre kan du välja att dölja roboten. 

 

7. Montera ditt verktyg på roboten. 

- Vänsterklicka på verktyget i 

”Layout”-fönstret och dra det upp till 

roboten i ”Layout”- fönstret. 

- Tryck ”No” i rutan som dyker upp 

”Keep current position”. 

 

 

 

 

 

 

8. Manövrera/Jogga roboten med ”Mechanism Joint Jog” 

- Högerklicka på roboten i ”Layout”-fönstret och selektera ”Mechanism 

Joint Jog” i menyns som visas.  

- I det nya fältet som visas kan du nu jogga roboten genom att antingen dra i 

de grå rutorna i horisontell riktning, eller klicka på piltangenterna på dess 

sidor. 

- För att nå ett önskat värde kan du klicka på det grå fältet och 

trycka F2. 

- För att sedan återvända till ursprunglig position så högerklickar du på 

roboten igen och väljer klickar på kommandot ”Jump home”. 

 

9. Manövrera/Jogga roboten med ”Mechanism Linear Jog” 

- Högerklicka på roboten i ”Layout”-fönstret och selektera ”Mechanism 

Linear Jog” i menyns som visas. 

Här styr du roboten i en rät linje. Detta sätter höga krav på roboten då den blir 

tvungen att vrida flera axlar samtidigt för att åstadkomma en linjär 

förflyttning. 

 

- Du kan styra roboten genom att antingen skriva in ett värde i det vita fältet 

eller trycka på piltangenterna på vardera sida. 
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10. Manövrera/Jogga roboten med ”Freehand” 

kommandot.  

 

Linear Jog 

- I flikan ”Home”  klickar du på ”Jog Joint” i 

kategorin ”Freehand” 

- Sedan klickar du på den axel du vill rotera på roboten. Du håller vänster 

musknapp nedtryckt och rotarar i önskad riktning. 

- Testa att jogga alla axlar för att få en bild av robotens flexibilitet och 

begränsningar. 

 

Jog Reorient 

- I kategorin ”Freehand” klickar du nu istället på ”Jog Reorient”. Tre axlar 

blir synliga som representerar XYZ-axlarna och formar här ett klot.   

- Dra en pil i önskad riktning. 

Försvinner axlarna så klickar du på roboten i ”Layout”-fönstret. 

- Ovanpå de sex ikonerna i ”freehand” kategorin finns en rullgardin som nu 

står på ”World”. Ändra till ”Active Tool”. Dra i pilarna och det sker en 

omorientering av verktyget. 
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Virtual FlexPendant 
 

I Robotstudio finns en ”Virtual FlexPendant”  som är en kopia av en 

programmeringsdosa som används för att programmera roboten online. ”Virtual 

Flexpendant” används för att programmera eller jogga roboten med hjälp av en 

Joystick. 

 

11. Öppna ”Virtual FlexPendant 

- Gå in på fliken ”Offline”. Klicka på ”Virtual 

FlexPendant” som finns uppe till vänster. 

Klicka på ”OK” om du blir varnad för att köra Flexpendant 

samtidigt som ”Virtual Operator Window”. 

- Du synliggör displayen genom att klicka i den tomma gråa ytan, mellan 

knapparna på din Flexpendant. Håll i vänster musknapp för att flytta på 

den. 
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12. Klicka på ABB symbolen uppe till vänster, och välj sedan jogging. 

 

13. Kontrollera att Flexpendant står på ”Manual mode”. 

- På Joystickens vänstra sida finns en lite knapp. 

Klicka på den, se så att det mittersta alternativet valt 

(manuellt). För att stänga fönstret så klickar du på 

samma knapp. 

Genom denna funktion kan du själv välja hur du vill 

jogga roboten. 

- I den översta skärmen på din Flexpendant står det 

”Guard Stop”.  För att kunna köra roboten måste du aktivera ”Enable” 

(knappen ovanpå Joysticken). Då ändras reglerna från ”Guard Stop” till 

”Motors On” och roboten kan köras. 

 

14. Klicka på pilarna (håll inne vänster musknapp) runt joysticken för att 

förflytta roboten i önskad riktning.  

 

Övningen är klar. 
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1.2 Övning 

 

Mål: 

Målet med denna övningen är att lära dig importera objekt  samt skapa och 

placera objekt dit du vill. 

 

Startbodell: Starta igång Robotstudio. 

Recent Station – New station – Empty Station 

 

Övningens gång: 

Vi ska nu skapa objekt och manipulera dem på önskat vis. Objekten som vi skapar 

skall vara till hjälp vid placering och måttsättning av robotsystemet. 
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1. Börja med att starta Robotstudio.  

- Tyck på ”Recent Station” och välj ”New Station”. Och sedan ”Empty 

Station” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skapa en Box 

- Välj fliken ”Modeling”. Klicka på ”Solid” och välj ”Box” 

 
 

- Ovanför ”Layout”-fönstret skapas nu en flik ”Create Box”. Ange dina 

värden enligt bilden och tryck sedan ”Create” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng fönstret genom att trycka ”Close” 
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3. Ändra namn på din Box 

- Du hittar Boxen du skapat i fliken ”Modeling” till höger om ”Layout”-

fönstret.  

- Ändra namnet från Part_1 till ”MyBox” genom att högerklicka och välja 

”Rename”. 

 

4. Hantera boxen 

- I ”Freehand”- kategorin, uppe till höger, hittar du 

kommandot ”Move” och ”Rotate”.  

- Klicka på kommandot ”Move”och förflytta Boxen 

genom att dra i pilarna i önskad riktning. 

- Klicka på kommandot ”Rotate”och rotera Boxen genom att dra i pilarna i 

önskad riktning. 

 

5. Du kan även förflytta Boxen till en speciefik position eller tillbaka till sin 

absoluta nollpunkt genom att välja kommandot ”Set Position”. 

- Högerklicka på ”MyBox” i ”Layout”- eller ”Modelin”- fliken och välj ”Set 

Position”.  

En ny flik öppnas ovanför ”Layout”-Fönstret. 

- Värdena i ”Position X,Y,Z (mm)” representerar här ”Move”-kommandot i 

”Freehand”- kategorin och ”Orientation (deg)” representerar ”Rotate”- 

Kommandot . 

- Gör om alla värden till 0 och klicka sedan på ”Apply”, och boxen 

återvänder till sin absoluta nollpunkt. 

 

6. Byt färg på Boxen 

- Högerklicka på ”MyBox” 

- Klicka på ”Set Color”, välj färg och tryck sedan ”OK” (klicka någonstans 

utanför fönstret för att se färgen) 

 

7. Gör boxen transparant. 

- Högerklicka på ”MyBox” 

- Välj ”Graphic Appearance”  

- Gå till fliken ”Colors”, under ”Transparency” väljer du 

genomskinlighetsgraden. Tryck sedan ”OK” 

 

8. Skapa en Cylinder 

- Gå in på fliken ”Modeling”. Välj ”Solid” och klicka på ”Cylinder”. 
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- Ange måtten på cylindern till radien=100, diameter=200 och Höjden=400. 

Klicka sedan på ”Create” och stäng sedan fönstret ”Create Cylinder”. 

- Ändra namnet till ”MyCylinder”, genom att högerklicka och välja 

”Rename”. 

 

 

 

9. Använd kommandot ”Place” och placera cylindern centrerad ovanpå 

boxen. 

- Börja med att först flytta isär objekten så du ser dem bra, var för sig. 

- Längst ner på skärmen klickar du på ”Selection Level” och välj ”Part 

Selection”. 

- Sedan klickar du på ”Snap Mode” och väljer ”Snap Center”. 

 

 

 

 

- Högerklicka på ”MyCylinder” i Modify fliken och välj ”Place” – ”One 

Point” 

- Placerar du muspekaren på någon av ytorna som du har skapat så uppstår 

ett grått halvklot som visar var markeringen kommer att ske. 

- Klicka på cylinderns undersida. Då skapas en ny flik ovanför ”Layout”-

fönstret ”Place object: MyCylinder”. Där ser du se värde på cylinderns 

exakta position. 

- Markera något av de tre fälten under ”Primary point –To (mm)” och klicka 

sedan på Boxens ovansida.  
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Då skapas en grön linje mellan de två valda punkterna. 

- Klicka på ”Apply” och sedan ”Close”. 

Testa kommandot ”Place” några gånger i denna ordning. Det är lätt hänt att 

man inte får samma resultat om man inte gör de olika stegen rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Skapa en Kon 

- ”Modeling” - ”Solid” - ”Cone” 

- Ange måtten Radie=200, Diameter=400, Höjden=400  

- Ändra namn till ”MyCone” 

 

11. Placera Konen centralt på cylindern. 

- Högerklicka på ”MyCone” i ”Modify”- fliken. 

- Välj: ”Place” – ”One Point” 

- Klicka på undersidan av Konen. Klicka sedan på en av rutorna under 

”Primary point –To (mm)” och klicka på ovansidan av cylinderna. Välj 

”Apply” och sedan ”Close”. 

- Ändra färg på Konen och Cylindern. Högerklicka på 

”MyCone”/”MyCylinder” – ”Set Color” välj förg sen ”OK” 
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12. Fäst Cylindern till Boxen med hjälp av ”Attach”-Kommandot 

- Högerklicka på ”MyCylinder” och klicka på ”Attach to” -> ”MyBox”. 

Svara ”Yes” på frågan       ”K eep the current position” som dyker upp.  

När du nu försöker flytta cylindern så följer boxen med. Däremot flyttar du på 

boxen så följer inte cylindern med. 

Prova olika möjligheter med kommandot ”Attatch”.  

 

Övningen är klar. 
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1.3 Övning 

 

Mål: 

Målet med denna övningen är att skapa dig en egen robotcell med hjälp av de 

objekt som redan finns i RobotStudio programmet.  

 

Startbodell: Starta igång Robotstudio. 

Recent Station – New station – Template System – “IRB120_3kg_0.58m” 

 

Övningens gång: 

Lär dig att importera objekt samt flytta omkring objekt för att skapa dig en egen 

simuleringsstation.   
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1. Skapa en ny station 

- Du kan antingen skapa en ny station eller välja att jobba vidare med 

den station du skapat i Övning 1.  

- Om du väljer att göra en ny så går du in på fliken ”Recent Station”, 

klickar på ”New Station” och väljer “IRB120_3kg_0.58m”. 

- Vänta på att ”Virtual Controller” nere till höger, blir grön. 

 

2. Importera objekt 

- Välj ett verktyg 

- Gå in på fliken ”Home” uppe till vänster i skärmen.  

- Klickar på ”Import library” (med pilen ner, för att visa menyn) - 

”Equipment” sedan väljer du “My tool” i kategorin “Training objects”. 

 

3. Montera Verktyget på roboten 

- Vänsterklicka på verktyget ”My Tool” i ”layout”-fönstret och dra det upp 

till roboten  “IRB120_3_58__01” i ”Layout”- fönstret. 

Svara ”No” i ”Keep current position”-rutan som dyker upp. 

4. Bygg nu en egen station genom att importera från”Import library” - 

”Equipment” 

- Importera staket runt Roboten. Se till att du har nog med utrymme runt 

roboten för andra komponenter. 

- Importera in ett styrskåp och placera det på en lämplig plats. 

- Importera en tranportbana (Conveyor)och en SJ-pall (Euro Pallet). 

- Importera andra objekt och/eller skapa egna. 

 

 

Övningen är klar. 

  



 

 

80 

 

 

1.4 Övning 

 

Mål: 

Målet med denna övningen är att lära dig programmera roboten för att skapa 

rörelser samt sätta och ändra parametrar. 

 

Startbodell: Starta igång Robotstudio. 

Recent Station – New station – Template System – “IRB120_3kg_0.58m” 

 

Övningens gång: 

Du fortsätter arbeta med programmet du skapade i Övning 2. För själva 

programmeringen använder du sedan kommandot ”Path”. 
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1. Starta igång RobotStudio 

- Öppna stationen du skapat i Övning 3.  

- Vänta på att ”Virtual Controller” nere till höger, blir grön. 

 

2. Mata in instruktioner. 

- Jogga/manövrera roboten till den position du vill ha som din 

startposition. 

 

3. Granska trädet i fliken ”Paths&Targets. 

- Till höger om ”Layout”- fliken hittar du nu ”Paths&Targets”. 

- Klicka på alla Plustecken framför styrskåpet du skapat (inte ”Station 

Elements”) så det ser ut som på bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Under ”T_ROB1” ser du de tre mapparna ”Tooldata” – ”Workobject & 

Targets” – ”Paths”.  

- Verktyget du har monterat på din robot kan du även se under mappen 

”Tooldata” med namnet ”MyTool”. I ”Workobjects&Targets” hittar du 

”wobj0”. 

 

4. Alla program du skapar i RobotStudie blir till ”Paths”. 

- Högerklicka på mappen ”Path” och välj sedan ”Create Path” 

- Byt namn till ”Position1” (Högerklicka på mappen ”Paths” välj 

”Rename” och skriv ”Position1” – ”OK”) 

 

5. Programmera in första positionen 
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- Längst ner på skärmen hittar du kommandona för rörelse, hastighet 

och zon. Ändra rörelsekommandot ”Move ” till ”MoveJ”. 

 

 

 

 

 

- I fliken 

”Home” hittar du kommandot ”Teach instructions”. Detta kommando 

måste du aktivera varje gång du skapar en ny regel för roboten. 

 

 

 

 

 

 

 

Du har nu skapat den första regeln för roboten. I fliken ”Paths&Targets” 

vid sidan om Layout-fönstret ser du din skapade regel,  i mappen ”Paths” 

under ”Position1”. Håller du muspekaren över den ny skapta regeln så ser 

du robotens exakta position. 

 

- Klickar på alla plus-tecken i mappen ”Workobjects & Targets” och du 

kan även se det target som du nyligen skapat ”target_10”. Högerklicka, 

gå till ”Modify target” och välj ”Set Position”. Överst i fliken hittar du 

”Reference”. För att se den exakta positionen för ditt target så välj 

”World”. 

 

6. Programmera in andra positionen 

- Jogga roboten till nästa position.  

- Klicka igen på kommandot ”Teach Instruction” och den syns nu som 

en ny ”Path” i fliken ”Paths&Targets”. 

 

Den skapade rörelsen syns nu som ett gult sträck mellan de valda punkterna. 
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- När du sedan vill justera eller utföra ändringar, så högerklickar du på 

dina skapta Paths i ”Position1” kommandot och klickar på ”Modify 

instructions” eller ”Delete” om du vill ta bort den helt. 

När du utför några som helst justeringar eller ändringar så är det viktigt att du där 

efter högerklickar på det skapta kommandot (i detta fall ”Position1”) och klickar 

på ”Synchronize to VC”. I rutan som dyker upp kan du nu se all data som ingår i 

RAPID-programmet samt kan du själv välja exakt vilka kommandon som skall 

synkroniseras. Är du osäker så fyller du i alla rutor och klickar på ”OK”. 

I rutan under Robotsystemfönstret kan du läsa i texten längst ner om Synkningen 

gått igenom.  

 

”Synchronization to VC started” - ”Synchronization to VC completed” . 

 

- Nu går du in på fliken “Simulation” och väljer där efter “Simulation 

Setup”. 

 

 

 

 

 

 

 

Då öppnas rutan med ”Setup Simulation”.  

 

- Se till att ditt system ”T_ROB1” är 

aktiverat i rutan ”Active Tasks” längst 

till vänster.  

 

 

I rutan till höger ”Available Procedures” ser du ditt skapade program ”Position1”. 

- Markera ”Position1” och klicka på den blå pilen som lyser upp, för att 

lägga till den i ”Main Sequence T_ROB1”.  
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- Klicka sedan ”OK” 

 

 

 

7. Utför simuleringen.  

- I fliken ”Simulation” hittar du även ”Play”-knappen. Klicka på den 

och se vad som händer. 

Här kan den inträffa två saker. Om simuleringen är möjlig så utför roboten 

uppgiften. Men om den programmerade rörelsen inte kan utföras på grund av att 

något står i vägen eller för att det är en omöjlig rörelse för roboten att utföra. Så 

får du ett felmeddelande längst ner i ”Output”- fönstret. Genom att högerklicka på 

felmeddelandet få får du en förklaring till problemet. Du kan sedan ändra rörelsen 

genom att högerklicka på den och välja ”Modify instruction”, eller ”Delete” om 

du vill ta bort kommandot helt. 

8. Upprepa simuleringen 

- I fliken ”Simulation” överst i fönstret, klickar du på ”Simulation 

Setup”-kommandot igen.  

- I rutan ”Active Tasks” till vänster så 

markerar du ”IRB120_3kg_...” 

- Sedan markerar du kommandot 

”Continuous” undertill. 

´ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

- Tryck ”OK” och påbörja simuleringen igen genom att trycka ”Play” 

- Det kan behövas att du utför momentet ”Synchronize to VC” innan 

den nya simuleringen sätts igång. 

 

9. Säg till roboten att flytta sig ett ett specifikt ”Target” 

- I ”Paths&Targets” fliken bredvid ”Layout”-fliken till vänster så hittar 

du i mappen ”Workobjects & Targets” dina två Targets. Högerklicka 

på en av dem och vänsterklicka sedan på ”Jump to move instruction”. 

 

10. Ändra simuleringens hastighet och 

upplösning. 

- Klicka på RobotStudio knappen 

högst upp till vänster.  

- Klicka på ”Robotstudio Options”, 

längst ner på fönstret. 

 

 

 

- Längst ner i gruppen ”Simulation” hittar du ”Virtual time”, se till att 

”Time Slice” är markerad. 

- I gruppen ”Simulation” hittar du även ”Accuracy”. Här kan du ändra 

simuleringshastighet och upplösning. 

 

Övningen är klar. 
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1.5 Övning 

 

Mål: 

Målet med denna övningen är att lära dig den virtuella styrenheten Virital 

FlexPendant 

 

Startbodell: Starta igång Robotstudio. 

Recent Station – New station – Template System – “IRB120_3kg_0.58m” 

 

Övningens gång: 

Börja med att öppna en ny part. Sedan tar vi en närmare titt på FlexPendant i 

RobotStudio programmet. Med hjälp av Virtual FlexPendant joggar vi roboten till 

önskad position genom att skapa regler och kommandon. 
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1. Skapa en ny station 

- Öppna RobotStudio. Välj fliken ”Recent Stations” 

- Klicka på ”New station”  

- Klicka sedan på ”Templet system” och välj “IRB120_3kg_0.58m” 

- Vänta på att ”Virtual Controller” nere till höger, blir grön. 

 

2. Montera ett verktyg 

- Gå in på fliken ”Home” uppe till vänster i skärmen.  

- Klickar på ”Import library” (med pilen ner, för att visa menyn) - 

”Equipment” sedan väljer du “My tool” i kategorin “Training objects”. 

- Vänsterklicka på verktyget i ”layout”-fönstret och dra det upp till 

roboten i ”Layout”- fönstret. 

- Välj ”No” i rutan ”Keep current position” som dyker upp. 

 

3. Skapa en Path 

- Till höger om ”Layout”- fliken hittar du nu ”Paths&Targets”. 

- Klicka på alla Plustecken framför styrskåpet du skapat (inte ”Station 

Elements”) så det ser ut som på bilden. 

 

 

 

- Under ”T_ROB1” ser du de tre 

mapparna ”Tooldata” – 

”Workobject & Targets” – ”Paths”.  

- Högerklicka på programmet ”Path” 

och klicka sedan på ”Create Path”. 

Då kommer en path med 

namnet”Path_10” att dyka upp. 
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4. Programmera in första positionen 

- Jogga roboten till det läge du vill att den skall börja. 

- Längst ner på skärmen hittar du kommandona för rörelse, hastighet 

och zon. Ändra rörelsekommandot ”Move ” till ”MoveJ” eller 

”MoveL”. 

 

 

 

 

 

 

 

- I fliken ”Home” hittar du kommandot ”Teach instructions”. Detta 

kommando måste du aktivera varje gång du skapar en ny regel för 

roboten. 

 

 

 

 

 

 

 

- Högerklicka på din ”Path_10” i ”Paths&Targets” fliken och välj 

”Synchronize to VC”. 

- Markera alla om du är osäker på vilken du vill synkronisera, tryck 

sedan ”OK” 

Det är först nu som ABB:s programmeringsspråk, det vill säga 

styrprogrammet med RAPID-kod skapas, samt förs över till det virtuella 

styrsystemet, Virtual Controller ”VC”. 

- Gå in på ”Simulation” fliken överst i fönstret och klicka på 

”Simulation Setup” till vänster. 

- Markera din Path (i detta fall ”Path_10”), klicka sedan på den blå pilen 

som lyser upp och sedan ”OK”. 

 

5. Du skall nu fortsätta programmeringen i RobotStudios ”Teach Pendant”. 

- Gå in på ”Offline” – fliken överst i fönstret och klicka på ”Virtual 

FlexPendant. 
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Dyker det upp ett meddelande som varnar för att köra FlexPendet samtidigt som 

”Virtual Operator Window” så trycker du på ”OK”. 

- Om inte skärmen syns, klicka på det gråa fältet mellan knapparna på 

din FlexPendant för att synliggöra displayen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vänsterklicka på ABB-symbolen längst upp till 

vänster 

 

 

- Välj sedan ”Program Editor” 
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- Klicka sedan på ”Modules”- knappe uppe i mitten  

- Klicka sedan på ”Module1” 

- Och slutligen väljer du Pathen du skapat 

(i detta fall Path_10) och klickar på ”Show Routine” nere till höger  

 

 

 

 

- Se till att ”Manual Mode” är valt i den lilla knappen till vänster om 

Joysticken 

- För att kunna köra roboten måste först ”Enable” aktiveras som finns 

ovanför Joysticken. 

Då ändras ”Guard Stop” uppe till vänster till ”Motors On” 

- Klicka på ABB symbolen uppe till vänster igen.  

- Välj ”Jogging” 

- I ”Jogging”- fönstret klickar du på 

”Tool”  och klicka sedan på namnet av 

det verktyg du fäste på roboten (i detta fall MyTool) sedan ”OK” nere 

till höger. 

- Nu joggar du roboten till nästa läge med hjälp av pilarna runt 

Joysticken på din ”FlexPendant”. 

- Gå in ”Program editor” genom att klicka på ABB-symbolen uppe till 

vänster. 

- Markera hela din Path och klicka sedan på ”Add Instruction” nere till 

vänster. 

- Välj nu antingen ”MoveJ” eller ”MoveL” beroende på hur du vill att 

roboten skall jogga sig fram till din andra punktmarkering. 

- I rutan som dyker upp får du en fråga om du vill placera den nya 

instruktionen över eller under den nuvarande, här väljer du under 

”Below”. 

Du har nu genom din FlexPendant skapat den andra instruktionen i din 

path. 

 

6. Testkör din Path 

- Klicka på ”Debug” nere i mitten. 

- Välj ”PP to Main” överst, då flyttas 

programpekaren till huvudprogrammet. 

- Testkör först din Path genom att klicka på ”Step”-knappen 

nere till höger 
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- När du testkört och ser att allt fungerat, kan du köra det i ett 

ända svep genom att tryck på ”Play”-knappen. 

 

- Du kan ändra dina inställningar beroende på om du 

vill att roboten skall utföra kontinuerliga cykler eller 

endast en cykel genom att gå in på ”Quickset”-menyn 

nere till höger. 

 

- Sedan går du in på ”Run Mode” och väljer ”Singer Cycle” 

eller ”Continuous” beroende på önskat val. 

 

 

 

Övningen är klar.  
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