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Sammanfattning 
Rapporten visar examensarbetet gjort hos ingenjörsbyrån Camatec Industriteknik AB i Karlstad på 

uppdrag av RZ ZamPart AB. ZamPart ligger i Karlstad och tillverkar produkter till företag inom  

fordons-, försvars- och verkstadsindustrin. Hos ZamPart pressas artiklar till SAAB i Karlskoga. Vid 

presstationen sköts arbetet idag manuellt av personalen och arbetet är monotont och krävande. 

ZamPart har gett i uppdrag till Camatec att ta fram ett fungerande koncept som assisterar 

personalen, genom att automatisera delar av arbetsmomenten.  

Konceptet ska hantera 100 pressningar i timmen, placera pressartiklar med precision så artiklarna ej 

skadas. Den ska klara lyfta de cylindriska artiklarna som har en maximal vikt på 2,8 kg med ut- och 

invändigt grepp. Konceptet ska vara lätt att arbeta vid. Det ska vara lätt att ställa om konceptet och 

pressen mellan olika pressartiklar. Under drift ska det vara enkelt att komma åt verktyg och 

pressartiklar. Detta ger en förbättrad ergonomi och arbetsmiljö.  

I konceptet som togs fram okulärbesiktar och lastar personalen manuellt pressartiklar till 

inmatningen som består av kedjor i plast. En industrirobot plockar pressartikeln från inmatningen 

och sköter arbetet i pressen. När pressartikeln är pressad placerar roboten den på bandtransportör 

som leder till ett plockbord. Där lastar personalen manuellt pressartiklarna till korgar som står på en 

pall. 

  



 

 

Abstract 
This report shows the thesis work done at engineering office Camatec Industriteknik AB, on behalf of 

RZ ZamPart AB. ZamPart is located in Karlstad and manufacture products to companies in the car, 

defense and engineering industries. ZamPart presses articles to SAAB in Karlskoga. Today the press 

station is operated manually by the staff. The work is repetitive and demanding on the staff.  

ZamPart has given the assignment to Camatec to develop a working concept that assist the staff by 

automating parts of the operations. 

The concept need to handle 100 operations per hour, be able to place the press articles with enough 

precision not to harm the articles. It needs to lift the cylindrical articles in and outside with a load of 

2,8 kg. The concept should be easy to work beside and easy to change the work operations on the 

press and on the concept between the press articles. During operation, it should be easy to access 

tools and press articles. This provides improved ergonomics and work. 

In the concept that were developed, staff manually inspect and loads the feeding table that consists 

of plastic chains. An industrial robot picks the press articles from the feeding chain and controls the 

work around the press. When the article is pressed the robot places it on the conveyor belt that leads 

to a picking table. There, the staff manually picks the press articles into the factory baskets on a 

pallet. 
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1. Inledning 

Examensarbetet går ut på att automatisera arbetet kring en press. Examensarbetet utförs på 

Camatec Industriteknik AB på uppdrag av Anders Helgesson på RZ ZamPart AB. Examensarbetet 

utförs inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Kursen heter 

MSGC17 Examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik och är på 22,5 HP. Handledare på 

universitet har varit Göran Karlsson, respektive handledare på företaget Camatec har varit Göran 

Karlsson.  

1.1 Bakgrund 
Camatec 

På Camatec Industriteknik AB i Karlstad arbetar konstruktörer och beräkningsingenjörer. De utför 

konstruktion, beräkning, teknisk dokumentation, riskanalyser och CE-märkning. De har främst kunder 

inom verkstads- och processindustrin.  

ZamPart 

RZ ZamPart AB ligger i Karlstad och arbetar med skärande bearbetning, djupdragning 

kallflytpressning och delmontage. De har kunder inom fordons-, försvars- och verkstadsindustrin.  

Vid kallflytspressarna pressas artiklar till SAAB i Karlskoga. Arbetet vid pressarna sköts idag manuellt 

av verkstadspersonal. Aluminiumpuckar kallade kutsar pressas här till koppform.  

ZamPart vill ta fram en automatisk lösning som kan sköta pressningen av ett antal artiklar i deras 

produktlinje. En automatisering som kan underlätta arbetet för personalen är önskvärd då 

personalen får tid över till andra sysslor. En automatisering kunde tillämpas på de båda pressarna 

som ligger intill varandra på arbetsstationen. ZamPart har gett Camatec i uppdrag att ta fram en 

automatiserad lösning som kan sköta arbetet i pressen, rengöra pressens verktyg samt assistera 

personalen i arbetet runt pressen. 

1.2 Problemformulering 
Designa ett koncept som kan förflytta företagets artiklar från korg till press till korg. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att förbättra ergonomin för personalen som arbetar med monotona 

arbetsuppgifter vid pressen. Frigöra tid åt andra sysslor och få ett jämnare arbetsflöde av artiklar 

genom ZamParts presstation. 

1.4 Mål 
Målet med arbetet är att ta fram en lösning som uppfyller ZamParts krav och önskemål. Därigenom 

skapas en bättre arbetsmiljö och smidigare hantering av artiklarna.  

1.5 Avgränsningar 
Vid arbetsstationen finns det två pressar, och i varje press tillverkas ett antal olika artiklar. För att 

underlätta projektet så avgränsas det från följande aspekter: 

 En artikel används som scenario, kallad ”patronhylsa från kuts” 

 En press, Eitelpressen 

 Ingen djup analys av styrsystem 

 Ritningar om tid finns 
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2. Genomförande 
Metoden i detta arbete sker efter förstudie, kravspecifikation, konceptgenerering, konceptval, 

konstruktion och slutkonstruktion (Johannesson et al., 2004). Det slutliga konceptvalet bestämmer 

kunden, som i detta fall är ZamPart. Koncepten började på papper men fördes tidigt in i CAD-

modeller, för att enklare se vad som var möjligt. På så vis kan bra koncept enklare väljas ut, för att 

senare presenteras för ZamPart.  

2.1 Förstudie 
I förstudien studerades arbetssättet kring pressen för att få en förståelse hur arbetet utförs idag. 

Arbetssättet innan och efter pressen studerades. Kutsarna kommer intvålade från 

ytbehandlingslinjen, pressas och skickas tillbaka till ytbehandlingslinjen för tvättning. Material från 

ZamPart undersöktes, där tider kring pressen och dess arbete studerades för att få bättre förståelse.  

Flera möten med ansvariga och produktionstekniker hölls för att få svar på de frågor som uppstod 

och för att förstå vad företaget vill uppnå med projektet.  

2.1.1 Studiebesök 
Studiebesök gjordes hos ZamPart för att samla information. Först hölls ett möte om vad projektet 

skulle handla om och lite allmänna frågor kring arbetet. Två möten hölls senare för att ta upp frågor 

som behövdes för att kunna ställa upp en kravspecifikation. Information överlämnades med 

ritningar, CAD-filer och annan information kring pressen och artikeln.  

2.1.2 Informationssökning 
Tid ägnades åt informationssökning för att få idéer från liknande procedurer vid pressar och från 

procedurer vid andra maskiner. Meningen var att undersöka om något av detta gick att 

implementera på Eitelpressen. Industrirobotar, linjärstyrningar, transportband osv. kontrollerades 

för att se vilka lösningar som skulle kunna fungera till konceptet hos ZamPart.  
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2.1.3 Dagens arbetssätt  
I figur 1 ser vi Eitelpressen vid arbetsstationen på ZamPart. Måtten A, B och C visar de mått som är 

viktiga för framtagning av koncept. Dessa mått avgör hur koncept utformas på pressens baksida. Idag 

sker arbetet manuellt från pressens framsida, med pall före och efter pressning vid operatörens sida.  

 

Figur 1 Visar den del av lokalen där Eitelpressen står. A) 1,4m B) 4,6m C) 1,2m D) Säkerhetszon, Elskåp 

 

 

Figur 2 Visar Eitelpress med korgar 

Eitelpressen är en 500 tons kallflytpress, som pressar olika artiklar i aluminium och koppar. Vid 

tillverkning av denna produkt står det en pall med kutsar på högersidan respektive en pall med 

tomma korgar på vänstersidan på pressens framsida, som visas i figur 1 & 2. Aluminiumkutsarna går 

först igenom ett tvålbad, det görs för att få ett säkert glidlager under pressningen. Kutsarna i dess 

korgar ses till höger i figur 2.  
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Pressverktyget och pressdonet rengörs med tryckluft, så att inga tvålrester finns kvar från 

föregående pressning. Kutsarna genomgår en okulärbesiktning av operatören innan de placeras i 

pressen, då tvålskiktet måste vara tillräckligt tjockt och täckande för att klara pressningen. Kutsarna 

laddas ned i pressverktyget, operatören trycker på dödmansgreppet och pressning sker. Pressningen 

tar ca 8 sekunder och arbetscykeln tar ca 20 sekunder.  

De pressade kutsarna har nu blivit koppformade och de lastas i korgarna till vänster i figur 2.  

Korgarna med koppar går vidare till tvättningen där tvålen tas bort. 

Allt arbete kring pressen sker manuellt.  

Intvålad kuts och tvättad kopp visas i figur 3. 

 

Figur 3 Visar artikeln ”patronhylsa från kuts” före och efter pressning. 

När arbetsdagen startar är pressen kall, justering av pressens parametrar sker kontinuerligt tills 

arbetstemperatur uppnås. Detta så att artiklarna håller sig inom de tillåtna toleranserna. Under hela 

arbetsdagen kontrollmäts artiklarna med viss frekvens så att toleranserna hålls. Avviker artiklarna 

från toleranserna så kan mer justering av pressen behövas. 
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2.2 Produktspecifikation  
Till kravspecifikationen samlades informationen som tagits fram, för att ställa upp konkreta krav och 

önskemål. Genom projektets gång kontrolleras koncept som tagits fram gentemot 

kravspecifikationen för att kontrollera att kraven uppfylls. Kravspecifikation till detta projekt ses 

nedan i tabell 1. 

Kravspecifikationen var inte fastställd vid preliminär kontakt med ZamPart, utan den togs fram efter 

de tre möten som hölls med ZamPart.  

Vissa krav var av större betydelse för framtagande av en lösning än andra. Takttiden är en av dessa 

och måste vara med i tankeprocessen genom hela projektet, den var i detta fall satt till 36 sekunder. 

Det ger också upphov till att en viss buffert före och efter pressning måste finnas, för att personalen 

ska hinna med. 

Det är viktigt att tvållagret på kutsarna håller god kvalitet, därför måste varje kuts kontrolleras innan 

pressning. Vid diskussion med ZamPart bestämdes att operatören manuellt ska lasta kutsarna till 

konceptet och okulärbesikta dem i samma moment, då alla kutsar måste godkännas innan pressning.  

Industriroboten UR10 presenterades för ZamPart och de var intresserade av roboten eftersom den 

har vissa fördelar mot andra industrirobotar, exempelvis att den är liten och enkel att programmera. 

I konceptgenereringen användes UR10 roboten till vissa koncept. 

 

Tabell 1 Visar kravspecifikationen 

Specifikation Beskrivning Krav/Önskemål 

Max last Konceptet ska hantera 2,8 kg K 

Gripverktyg Klara av att greppa in- och utvändigt K 

Tid/Takt Ska klara 100 artiklar på 1 timme K 

Utrymme Plats för enkla verktygsbyten Ö 

Inspektion Lätta att kontrollera verktyg/artikel under drift Ö 

Kostnad 

Budget satt till 500 kkr för koncept på en press 

och 1500 kkr för koncept för två pressar. K 

Plats Inte ta för stort utrymme i lokalen Ö 

Service Lätt att serva press och maskin Ö 

Lastning 

Klara placera pressartiklar med tillräcklig 

precision för att inte skada artiklarna K 

Tillverkningsmetod Konceptet ska vara enkelt att tillverka och vara 

uppbyggd av så mycket standardkomponenter 

som möjligt Ö 

CE-märkning Konceptet ska klara krav för CE-märkning K 

Ergonomi Det ska vara lätt att arbeta vid/med konceptet Ö 

Artikelbyte Lätt att ställa om konceptet mellan olika artiklar Ö 

Tekniskt gränssnitt Styrsystem till press behövs K 
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2.3 Konceptgenerering  
I konceptgenereringen delades problemet upp i delar för att underlätta att ta fram koncept, 

uppdelningen ses nedan i figur 4. 

 

Figur 4 Visar de steg konceptgenereringen utgått från 

Steg 1: operatör till press, Steg 2: I och ur press, Steg 3: Press till korg, Steg 4: Korg till pall 

Nedan visas olika sätt att lösa delproblemen.  

I steg 1 måste en viss buffert hållas så att operatören får tid till annat.  

a) Transportband, där ställs kutsarna på ett långt transportband som kontinuerligt skickar 

kutsar vidare till pressen.  
b) Revolverande falladdare, då denna var kompakt och kunde hålla många kutsar. Kutsarna 

skickades vidare via transportband.  
c) En vinklad plåt, kutsarna glider ned till ett transportband.  
d) TableTop, en lösning som använder sig av breda kedjor, som bildar transportörer. Dessa kan 

anpassas för transport av kutsar.  

I steg 2 måste lösningen klara att ladda och plocka ur artiklarna med tillräcklig precision.  

a) Industriroboten som valdes har 6 axlar och det gör att det kan utföra många arbetsuppgifter. 

Då utrymmet är begränsat runt pressen krävs en liten robot. 
b) Linjärrobot, består av linjärstyrningar som drivs av elmotorer. Fördelen är att de är enkla och 

billiga, men kan inte utföra lika många sysslor som en industrirobot.  

I steg 3 ska kopparna från pressen ned i korgarna.  

a) Via robot till korg, smidigt men kräver programmering. Kan krävas transportband för 

korgarna. 

b) Via transportband och manuell nedplockning i korgarna. 

I steg 4 ska de lastade korgarna ställas på pall för att skickas vidare till nästa process. 

a) Robot eller operatör lastar i korg, som är placerade på pall. 

b) En travers eller svängkran som lyfter korg till pall.  

CAD-programmet Solidworks har använts för att ta fram modeller av alla koncept och idéer. I CAD-

program ges en bra bild av hur det skulle se ut i verkligheten. Det blir i ett tidigt skedde enkelt att se 

om koncepten fungerar. Utifrån lokalens och pressens dimensioner ses det hur olika komponenter 

fungerar ihop. 
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2.3.1 Koncepten  
 

Koncept som togs fram:  

1. Industrirobot till pall på framsida 

2. Industrirobot till band och plockstation 

3. Linjärrobot till band och plockstation 

4. Linjärrobot till korg på baksida press 

5. Industrirobot till korg på baksida 

6. Linjärrobot från press, till linjärrobot över pall 
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Koncept 1 

Inmatning – Robot – Korg på pall 

 

Figur 5 Visar koncept 1 från pressens framsida. 

Beskrivning: 

Kutsar okulärbesiktigas och läggs i inmatningen som syns till vänster i figur 5. Industriroboten sköter 

arbetet i pressen och rengöring av verktyget. De pressade kopparna läggs direkt i tillhörande korgar. 

Korgarna är placerade på pallen som går vidare till tvättning. Då roboten inte har tillräcklig räckvidd, 

måste pallen stå på ett lyftbord.  

Detta koncept togs fram som ett helkoncept, för att minimera arbetet för operatören. Operatören 

behöver då endast fylla på med kutsar och korgar. 

Fördelar: 

 Konceptet sköter stor del av arbetet 

 Operatören får tid över till andra sysslor 

 Roboten är ett bra verktyg  

 Konceptet tar liten plats 

Nackdelar: 

 Operatören blir inte lika närvarande 

 Komplicerad lösning vilket blir krångligt att underhålla och reparera 

 Dyr programmering 

 Kräver att robot och ställningar kan flyttas vid verktygsbyte 
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Koncept 2 

Inmatning – Robot – Plockstation – Korg på pall

 

Figur 6 Visar koncept 2 från två vyer 

Beskrivning: 

Kutsar okulärbesiktas och läggs i inmatningen som syns överst i figur 6. Industriroboten sköter 

arbetet i pressen och rengöring av verktyget. De pressade kopparna placeras på ett transportband 

som går vidare till en plockstation där operatören får plocka kopparna till korgarna manuellt. 

Plockstationen som syns i figur 6, kan senare kompletteras med en robot som lastar korgar med 

artiklar från båda pressarna. Koncept 2 var tänkt som en enkel lösning med en industrirobot som 

skötte arbetet i pressen. Den skulle från början endast bestå av transportband före och efter 

roboten. Problemet med detta är att det inte kommer bli en tillräckligt stor buffert innan och efter 

pressen. Ett sätt att bygga buffert behövs om detta koncept ska vidareutvecklas. 

Fördelar:  

 Snabb åtkomst till artiklar och verktyg för inspektion och verktygsbyte 

 Roboten är ett bra verktyg, som kan användas i andra delar av fabriken (UR10)  

 Roboten gör enkla manövrar och blir billig att programmera 

 Personalen blir närvarande i arbetet  

 Består av enkla komponenter 

Nackdelar:  

 Medför manuell plockning av artiklar ner i korg  

 Svårare att uppnå buffert efter pressning  
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Koncept 3 

Inmatning – Linjärstyrning – Plockstation – Korg på pall 

 

Figur 7 visar två vyer på Koncept 3 

Beskrivning: 

Kutsar okulärbesiktas och läggs i inmatningen. En linjärrobot kommer lasta pressen och rengöra 

verktyget, denna ses i figur 7. Kopparna läggs på ett transportband som går vidare till plockstationen, 

där operatören plockar kopparna till korgar manuellt.  

Det är samma grundidé som koncept 2, enkelt uppbyggt och enkelt att förstå. Industriroboten är här 

utbytt mot en billigare linjärrobot, som sköter samma arbetsmoment. Konceptet placeras bakom 

pressen och uppfyller kraven på utrymme, servicemöjligheter och verktygsbyte i lokalen.  

Fördelar:  

• Enkelt  

• Billiga komponenter  

• Operatören är en del av processen  

• Lätt att komma åt verktyg och artiklar för inspektion och verktygsbyte 

Nackdelar:  

• Problem att placera artiklar olika på transportband till plockstation 

• Manuellt plock av artiklar ner i korg  

• Svårare att skapa buffert efter pressning  

• Dyr programmering  
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Koncept 4 

Inmatning – Linjärstyrning – Korg till pall via svängkran 

 

Figur 8 Visar koncept 4 

Beskrivning: 

Kutsar okulärbesiktas och läggs i inmatningen. Linjärroboten lastar i och ur pressen, och blåser rent 

mellan pressningarna. Linjärroboten lägger kopparna i korgen som är placerad på pressens baksida 

visas i figur 8. När korgen är fylld transporteras den på transportband till en position där operatören 

lyfter över korgen till en pall med hjälp av en svängkran.  

Konceptet skulle sköta stor del av arbetet med enkla grundkomponenter. Operatör behöver fylla på 

med korgar och kutsar samt lasta över korgar till pall.  

Fördelar: 

 Lätt att komma åt verktyg för inspektion samt verktygsbyte 

 Ger operatören tid till andra sysslor 

Nackdelar: 

 Operatören blir inte delaktig i arbetet 

 Roboten kräver avancerad led för att vända kopparna ned i korg 

 Dyr programmering  
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Koncept 5 

Inmatning – Robot – Korg till pall via svängkran 

 

Figur 9 Visar koncept 5 

Beskrivning: 

Kutsar okulärbesiktas och läggs i inmatningen. Roboten sköter arbetet i pressen samt rengöring av 

verktyg, ses i figur 9. Roboten ställer kopparna direkt i korg som står på transportband. Korgarna 

matas fram när de är fyllda. Operatören får då lyfta över korgarna till pall med hjälp av en svängkran.  

Roboten och påfyllningen av kutsar står på baksidan. Det blir lätt att komma åt med en truck för 

verktygsbyte och för personalen när de ska inspektera verktyget. 

Fördelar: 

 Lätt att komma åt verktyg för inspektion och verktygsbyte 

 Ger tid till andra sysslor 

Nackdelar: 

 Operatören blir inte delaktig i arbetet 

 Komplicerade komponenter 

 Dyr programmering  
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Koncept 6 

Inmatning – Linjärstyrning- Linjärstyrning – Korg på pall 

 

Figur 10 Visar koncept 6 med dubbla linjärrobotar 

Beskrivning: 

Kutsar okulärbesiktas och läggs i inmatningen. Linjärroboten styr i- och urlastning av press. Kopparna 

skickas på transportband till en position där en annan linjärrobot plockar upp kopparna. 

Linjärroboten stoppar ner kopparna i korgar som redan står på pall visas i figur 10. 

Två robotar består av många komponenter vilket leder till dyr programmeringskostnad.  

Fördelar:  

 Konceptet sköter stor del av arbetet 

 Ger tid till annat för operatören 

Nackdelar: 

 Operatör blir inte lika delaktig 

 Svårt att placera artiklar i korg då vissa artiklar behöver roteras 

 Tar skrymmande plats 

 Dyr programmering 
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2.4 Konceptval 
Första urval 

I början var det inte klart vilka koncept som var genomförbara, utan detta avgjordes efter diskussion 

med handledaren Göran Karlsson på Camatec.  

Koncept 4 bestod av en 3-axlig linjärrobot, inmatning för kutsar, matning av korgar och en svängkran. 

Konceptet innehåller många komponenter och priset kommer bli högt. Styrsystemet blir avancerat 

och det ger en hög kostnad. Koncept 5 har också transport av korgar vilket gör att konceptet blir 

komplicerat och dyrt. Koncept 6 bestod av två 3-axliga linjärrobotar, inmatning och transportband. 

Konceptet är komplicerat, tar stor plats, blir dyrt och operatören kommer inte åt kopparna tillräckligt 

fort. Det som är gemensamt för koncept 4, 5 och 6 är att de har många komponenter och kommer bli 

dyra att genomföra. Dessa valdes därför att inte presenteras hos ZamPart.  

Koncept 1 innehåller inmatning, industrirobot och ett lyftbord. Konceptet är enkelt, men 

programmering blir dyr eftersom lyftbordet måste programmeras tillsammans med roboten.  

Koncept 2 består av inmatning, industrirobot och utmatning med plockstation. Konceptet är enkelt, 

och styrsystemet kommer bli billigt. Koncept 3 består av inmatning, 2-axlig linjärrobot och utmatning 

med plockbord. Komponenterna blir billiga, men programmeringen bli dyr.  

Koncept 1-3 innehåller mindre antal komponenter än koncept 4-6, de blir således billigare vid inköp 

och när styrsystem ska tas fram. Personalen får snabbt och enkelt tillgång till de pressade kopparna, 

fel i pressningen upptäcks tidigt.  

I dessa koncept är tanken att inga omställningar behöver göras av transportörer, endast roboten 

behöver ställas om mellan olika artiklar.  

Koncept 1, 2 och 3 valdes därför ut för att presenteras hos ZamPart.  

Koncepten fick mer detaljer inritade i CAD-modellerna för att kunna presenteras hos ZamPart. 

Slutval 

En presentation av de utvalda koncepten hölls tillsammans med handledaren Göran Karlsson från 

Camatec hos ZamPart. Representanter hos ZamPart var produktionschef Anders Helgesson och 

produktionstekniker Daniel Stjernstrand. De tyckte vid presentationen att samtliga koncept var 

genomförbara, men ansåg att koncept 2 var mest intressant att bygga vidare på. Koncept 2 valdes 

före de andra koncepten då det innehöll UR10 roboten och resterande komponenter var enkla. 

Personalen får en bra överblick och får snabbt tillgång till de pressade kopparna. Konceptet är 

placerat på pressens baksida och hindrar inte operatören att arbeta vid pressens framsida. 

Koncept 2 innehåller inmatning, en robot och utmatning med plockbord.  

Inmatningen bestod av ett sätt att bygga buffert och ett transportband.  

Roboten var satt till UR10 från Universal Robots. Roboten bygger på att den är enkel och säker att 

arbeta med, från fabrik är det CE-märkt utan verktyg. Den pluggas bara in i ett 230 volts uttag och 

startas. Den har ett modernt och enkelt interface, vilket gör att även en operatör utan någon 

utbildning inom området kan utföra enkla uppgifter. För enkla uppgifter leds roboten till specifika 

positioner, rörelsen och positionen sparas i robotens minne. På detta visa skapas enkla program till 

roboten utan omfattande programmering. ZamPart var också intresserande av UR10 roboten, då den 

skulle kunna implementeras i flera arbetsmoment på fabriken.  

Konceptets in- och utmatning kommer fungera lika för alla artiklar som pressas. Artiklarna har små 

skillnader i diameter så inga omställningar av in- och utmatningen kommer behöva göras. Det som 

behöver ställas om för konceptet är endast robotens tillvägagångssätt när den arbetar i pressen. 

Detta beror på att kutsarna har olika längd, och när de är pressade har de olika form. Vissa behöver 

greppas invändigt medan andra måste greppas utvändigt av roboten. Valet passar företagets 

arbetssätt som innebär att uppehåll i pressningen sker regelbundet. Detta då mätning och kontroll 

sker med viss frekvens, enkelheten i konceptet gör det enkelt att starta och stoppa arbetet. 
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2.5 Konstruktion  
Här visas hur konceptet får fler detaljer i CAD-programmet Solidworks. 

2.5.1 Design 
Konceptet ska vara uppbyggt av enkelt konstruerade detaljer. De ska vara enkla att tillverka, lätta att 

svetsa ihop och enkla att montera. Många standardkomponenter används för att det ska vara billigt 

och enkelt att konstruera. När konceptet utformades, utformades det efter de tre reglerna för 

konstruktiv utformning; enkelhet, entydighet och säkerhet (Sundström et al., 2000). 

2.5.2 Provning 
Inmatningen skulle från början bestå av ett bord i plåt som var vinklat så att kutsarna gled ner på ett 

transportband. Bordet i plåt ses i figur 11. Problemet med denna idé är att kutsarna kan fastna i 

utloppet på bordet. 

 

Figur 11 Visar en modell av ett inmatningsbord i plåt 

I CAD-programmets simuleringsverktyg bekräftades denna misstanke. Olika utlopp och vinkel på 

inmatningsplåten testades, men inget gav acceptabelt resultat. 

Idéen diskuterades vidare med personal på Camatec och ett förslag togs fram där TableTop kedjor 

används istället. Dessa kedjor visas och beskrivs senare i figur 15.  

2.5.3 Ergonomi 
Arbetshöjder på inmatningsbord och plockstation har anpassats enligt rekommendationer från 

Arbetsmiljöverket, där 90-100 cm rekommenderas vid arbete som utförs vid bänk. Inmatningsbordet 

har en arbetshöjd på 90 cm och plockbordet har en arbetshöjd på 90-105 cm.  

Det finns inget under de båda borden som är i vägen för fötter, vilket göra att operatören kan stödja 

sig mot bordet (Arbetsmiljöverket, 2015).  

2.5.4 Buffert 
Buffert innan och efter press krävs för ge operatören tid till andra sysslor. 100 pressningar i timmen 

ska konceptet klara, och det ger en takttid på 36 sekunder. Om konceptet implementeras på båda 

pressarna ska en operatör hinna med arbetet det innebär. Därför tänks ett scenario där en operatör 

sköter båda pressarna. Det tar 30 minuter att pressa 50 kutsar i inmatningen, och det skulle ta 5 

minuter att fylla på inmatningen. Tiden för konceptets arbetsbuffert blir 35 minuter. Plock av koppar 

till korgar skulle ta 5 minuter, det ger operatören 25 minuter att göra annat och eventuellt arbeta 

med den andra pressen. Så en buffert på 50 artiklar innan och efter pressen har använts vid det 

vidare arbetet med koncept 2, eftersom operatören då hinner med andra uppgifter. 
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3. Resultat 
I resultatdelen kommer konceptvalet som gjordes visas mer detaljerat.  

 

Figur 12 Visar pressens framsida, med det valda konceptet. 

Ovan i figur 12 visas koncept 2, med dess slutliga design. Med lösningen placerad på pressens baksida 

är det nu lätt att komma åt för inspektion av verktyg bakom ett tänkt barriärskydd. Till höger ser vi 

plockbordet, där artiklarna hamnar efter pressning. Lösningens inmatning ses till vänster om pressen, 

här lastar operatören okulärbesiktade kutsar till inmatningen. 

 

Figur 13 Visar pressens baksida och konceptets komponenter 

Figur 13 visar baksidan av pressen och hur det valda konceptet är placerat. Till höger ser vi 

inmatningen, uppbyggd av TableTop kedjor. Inmatningen börjar på pressens sida för att gå runt till 

baksidan. I mitten ses UR10 roboten med gripverktyg. Till vänster i figur 13 ses transportören som 

leder till plockbordet där operatören plockar koppar till korg. 
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3.1 Konstruktion  
Konceptet består av: 

 Inmatning 

 Robot  

 Utmatning  

 

3.1.1 Inmatning 

 

Figur 14 Visar inmatningens uppbyggnad 

I figur 14 ser vi en överblick av inmatningen. Sättet att bygga på kallas TableTop, det förekommer 

inom dryckesindustrin. TableTop är ett system som består av breda kedjor från företaget Rexnord 

Corporation. Kedjor och många andra komponenter i systemet är gjorda i plast, de blir således billiga 

att tillverka. Systemet är enkelt i sin helhet och består av kedja, glidlister, drivhjul, vändhjul, 

stödrullar och slitsko. Allting sitter på enkla L-profiler i stål. Detta kan ses i figur 15 på nästa sida. 

Kedjorna drivs av elmotorer, ses i figur 14. Standardbredd på kedjorna är 84 mm och tillsammans 

med glidlister blir banorna 106 mm breda. I banorna ryms kutsar med maxdiameter 94 mm. 
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Figur 15 Visar en avskalad bild av TableTop banan 

Arbetssättet vid inmatningen 

För att bygga tillräcklig buffert före pressen ligger tre TableTop kedjor parallellt, utefter pressens 

sida. Detta kallas inmatningsbord, se figur 14. Det är här operatören manuellt fyller på kutsarna. Ett 

fullt inmatningsbord rymmer 51 kutsar. Efter att operatören fyllt inmatningsbordet har denne ca 30 

minuter på sig att utföra andra sysslor. 

I framkant på inmatningsbordet, kommer kutsarna att pressas fram tre åt gången med hjälp av en 

pneumatisk kolv (ses i figur 14) till en ny TableTop kedja kallad inmatningskedja. Denna är placerad 

vinkelrätt mot inmatningsbordet och ligger på pressen baksida. Den leder kutsarna fram till roboten. 

I slutet av inmatningskedjan finns en klyka (se figur 16) som placerar kutsarna i en fast position, där 

roboten är programmerad att hämta kutsen med ett utvändigt grepp.  

 

Figur 16 Visar positioneringsklykan 
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3.1.2 Robot 
Robotdelen består av en industrirobot, ett gripverktyg, tryckluftsrör, och ett pelarstativ.  

Roboten placerar sig över inmatningen och gripverktyget greppar kutsen med ett utvändigt grepp 

och lyfter kutsen från inmatningskedjan. Roboten transporterar kutsen in i pressen och placerar den 

över verktyget. Gripverktyget släpper nu kutsen ned i pressverktyget. Roboten går ut från pressens 

arbetsområde och pressningen sker.  

Efter att presscykeln är klar går roboten in och placerar sig över verktyget igen. Gripverktyget 

greppar kutsen som pressats till kopp invändigt och lyfter den ur verktyget. Roboten roterar sin 

ändeffektor 90 grader och ett rör med tryckluft som är placerat på gripverktygets adapter rengör 

verktyget.  

Roboten för nu koppen till utmatningens position, där gripverktyget släpper koppen på 

transportbandet.  

Industriroboten  

 

Figur 17 Visar Universal Robots UR10 (Universal Robots A/S, 2015) 

Roboten UR10 som valdes, har en lyftkapacitet på 10 kg och en räckvidd på 1300 mm. Med roboten 

ingår en kontrollåda och en manöverdisplay. Roboten väger endast 29 kg i figur 17 ses UR10 roboten. 

Roboten passar in i konceptet då den är lätt att använda och ta fram nya robotprogram till. Se bilaga 

1 för mer teknisk information om roboten. 
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Gripverktyg  

Gripverktyget till uppgiften kommer från Schunk, ses i figur 18. Modellen heter PZH-plus 30, och det 

är ett centriskt gripverktyg. Centriska gripverktyg är tänkta att greppa cylindriska former, då de har 

tre backar som rör sig radiellt från centrum. Modellen som valts har en stor slaglängd och den kan 

användas till alla artiklar som kommer pressas hos ZamPart. Den kan greppa artiklar både ut- och 

invändigt, vilket gör att den lämpar sig för uppgiften.  

Se bilaga 2 för mer information om gripverktyget. 

 

Figur 18 Visar gripverktyg och tryckluftsrör på robot 

Tryckluftsrör 

På adaptern som sitter mellan gripverktyget och roboten, gavs plats till en infästning för ett 

tryckluftsrör. Röret sitter fast med två rörklamrar i plast, vilket ses i figur 18. 

Pelarstativ 

Ett pelarstativ byggt av stål håller upp roboten. Pelarstativet är 1000 mm högt och består av ett 

Ø130x3 mm rör. Topplattan är gjord i 10 mm plåt, har hål för infästning och styrpinnar till roboten. 

Bottenplattan är gjord i 10 mm tjock plåt som har flänsförstärkningar mot röret, bottenplattan är 

fastbultad i golvet.  
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3.1.3 Utmatning  
 

 

Figur 19 Visar utmatningen 

Utmatningsdelen består av en bandtransportör, ett pelarstativ och ett plockbord (figur 19). 

Roboten placerar koppar på bandtransportören, som transporterar dessa till plockbordet. Vid 

plockbordet finns en avfasare som skjuter av kopparna från transportbandet och de glider ner på 

plockbordet. Kopparna plockas upp av operatören, placeras i korgarna som står på pall.  

Pelarstativ 

Pelarstativet är uppbyggt av ett rör i fyrkantsprofil, en bottenplatta och en bockad plåt som håller i 

transportören. Röret är 80x80x3 mm, bottenplattan i plåt är 10 mm tjock och är fastbultad i golvet. 

Den bockade plåten har justerbara infästningar till transportören och är tillverkad i 2 mm stålplåt. 
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Bandtransportören  

Bandtransportören har en bredd på 120 mm, en längd på 3,1 m och en höjd på 1,1 m. Den kommer 

från företaget AluFlex.  

Sargerna är gjorda i 3 mm aluminiumplåt. Avfasaren är en bockad plåtkonstruktion i stål, som ses i 

figur 20.

 

Figur 20 Visar plockbordet framifrån 

Plockbord 

Plockbordet består av stativ och ett plåtbord som har justerbar vinkel. Stativet är uppbyggt av stålrör 

i fyrkantsprofil med 50x50x3 mm dimension.  

Stativet har fästen för transportbandet samt infästningar till plockbordet.  

Plockbordet är uppbyggt av 30x30x3 mm rör med en 2 mm plåtbotten och sarger. Sargen är 100 mm 

hög. Olika artiklar kommer placeras antingen stående eller liggande på bandtransportören. När de 

kommer till plockbordet kan vinkeln justeras så att artiklar kan rulla eller glida ner för plockbordet.  
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3.2 Styrsystem 
En enkel layout med ett enkelt tillvägagångssätt skickades till SysCon AB i Karlstad för att få in ett 

anbud på vad ett styrsystem skulle kosta. Detta enligt figur 21 och texten nedan.  

 

Figur 21 Visar konceptets layout, med motorer, sensorer och positioner 

M1, M2 och M3 står för motor 1 osv. S1, S2, S3 och S4 står för sensor 1 osv. 

Start: 

1. Robot går från säker position till position A 

2. Handskak sker mellan inmatningskedja och robot, gripverktygets pneumatiska ventil slås om 

3. Robot placerar sig över verktyg, position C, pneumatisk ventil slås om - gripverktyg släpper 

4. Robot går ut, ger signal till press – pressning sker 

5. Press klar - Skickar signal till robot att gå in till position C. 

6. Robot går in position över verktyg position C – pneumatisk ventil till gripverktyg slås om 

(låser artikel)  

7. Robot går upp roterar verktyg, slår om pneumatikventil 2 för att rengöra i 5 sek + M3 slås av 

8. Robot går ut till position B över bandtransportör, handskak mellan bandtransportör och 

robot – gripverktygets pneumatiska ventil slås om.  

9. Robot går till position A, M3 startas. 

Vid avslut går robot till en säker position som gör att roboten inte är i vägen för justering av press 

eller pressens verktyg. 

Sensor 1 (S1) uppmärksammar operatör med kort signal/ljus att det börjar bli tomt på 

inmatningsbordet. 

Sensor 2 (S2) ger signal till framtryckare att skjuta fram tre nya kutsar, samtidigt som M2 startas. När 

framtryckaren är klar går den tillbaks och M1 körs i 5 sekunder 

Sensor 3 (S3) Ger signal till M2 som körs i 5 sekunder.  

Sensor 4 (S4) Skall uppmärksamma operatören på att plockbordet börjar blir fullt 
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3.3 Preliminär kostnadskalkyl 
Nedan i tabell 2 ser vi ett förslag på vad komponenterna i lösningen skulle kosta. 

Vikterna i tabell 2 är tagna från CAD-modellen av komponenter i konceptet.  

För att få ut priserna på konstruktionerna, har en omräkningsfaktor på 60 kr/kg använts för stål och 

för aluminium har 300 kr/kg använts. 

UR10 roboten kostar 271 000 SEK exkl. frakt. Detta enligt mailkonversation med Fredrik Nilsson på 

AH Automation i Strömstad.  

Kostnad för bandtransportör från AluFlex var 15 200 SEK, se bilaga 3. 

Anbudet som gavs av SysCon var på 142 000 SEK och ses i bilaga 5. I priset för styrsystem ingår 

kostnaden för automatisering av pressen, så den kan arbeta automatiskt tillsammans med konceptet.  

Kostnad för gripverktyget är satt till 30 000 SEK, då liknade gripverktyg ligger i den prisklassen hos 

företaget Air-Oil i USA (Air-Oil Systems Inc., 2015). 

Kostnad för TableTop var på 20 215 SEK vilket ses i bilaga 4. TableTop lösningen har fått en högre 

budget än vad det står i offerten från Ramström, för alla delar inte är medräknade där. I övrigt ska 

siffrorna representera verkligheten bra. 

 

Tabell 2 Visar de kostnader som tagits fram 

Komponent Vikt (kg) Kostnad (SEK) 

TableTop - 50 000 

UR10 Robot - 271 000 

Gripverktyg - 30 000 

Tryckluftsrör - 200 

Adapter, gripfingrar - 10 000 

Transportör - 15 200 

Plockbord 78 4 680 

Pelarstativ trans 15 900 

Pelarstativ robot 22 1 320 

Övrig, stål 10 600 

Övrig, aluminium 5 1 500 

Skruv - 10 000 

Styrsystem - 142 000 

Summa - 537 400 
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4. Utvärdering 
Arbetets namn var i början satt till "Automatisering av pressprocedur". Tanken var då att lösningen 

skulle ersätta operatören i dess arbete, detta var feltänkt. I arbetet kring Eitelpressen ska operatören 

vara nära tillhands för att säkerställa att kvaliteten hålls på hög nivå. Systemet ska enkelt kunna 

stoppas och startas om problem med pressen förekommer.  

Om lösningen skulle bli verklighet, krävs en utveckling av styrsystemet. En viktig fråga är hur 

systemet ska fungera mot operatören som kräver vidare arbete i samarbete med personal och 

ansvariga på ZamPart. 

Lösningen använder sig av mycket standardkomponenter och färdiga lösningar. Det som behöver 

specialtillverkas är gripverktygets adapter och gripfingrar. Plockbordet och konceptets olika stativ är 

enkla konstruktioner som inte behöver mycket bearbetning för att vara billiga att tillverka.  

Inmatning 

Inmatningen skulle behöva ytterligare arbete för att säkerställa att den fungerar som tänkt. Den 

pneumatiska framtryckningskolven kan ersättas med en eldriven linjärenhet så att framtrycknigen 

sker med konstant hastighet.  

Robot 

Något som kan implementeras vore att lösningen hjälper till med kontroll av toleranserna.  

Roboten kan programmeras så att rätt kontrolleringsfrekvens läggs till. Roboten skulle då ställa 

artikeln på ett annat ställe än transportbanan, till exempel på pressens framsida. 

Utmatning 

Plockbordet som tagits fram är ett koncept, vidare arbete med tester är nödvändigt för att säkerställ 

funktionen hos det. Så att artiklar kan glida och rulla utan att skadas. 

Kostnaden för konceptet blev ca 537 400 SEK och det gick över den budget Anders Helgesson gav mig 

från start. Anders ansåg dock att 537 400 SEK ligger inom vad som kan anses acceptabelt eftersom 

UR10 roboten kan användas inom fler områden i fabriken. De övriga komponenterna i konceptet blir 

då en liten investeringskostnad.  

För att färdigställa konceptet så behövs ännu mer konstruktionsarbete göras, vilket innebär ännu 

högre kostnad. Jag tror dock att om konceptet skulle implementeras på båda pressarna så skulle det 

ligga inom den högre budgeten på 1 500 000 SEK. Eftersom konceptet som tagits fram enkelt går att 

överföra på den andra pressen. 

Ett problem med arbetet var att jag gjorde för detaljerade koncept på konceptgenereringen, 

konceptvalet skedde tre veckor senare än planerat. Det blev så för att jag påverkades av vad andra 

tyckte, koncepten arbetades om flertalet gånger och för mycket detaljer lades in i CAD-programmet. 

Jag skulle istället ha ritat upp koncept som var enklare för alla detaljer behövdes inte. Med andra ord 

sett till projektets helhet och arbetat enligt projektets tidsplan bättre.  

Att koncepten var så detaljerade hade dock också fördelar. Vid konceptvalsmötet med ZamPart hade 

jag tagit in flera prisuppgifter så jag visste ungefär var budgeten skulle hamna för de olika koncept 

som presenterades.  

Det är viktigt att ta fram många idéer redan i ett tidigt skede, och välja vilken väg projektet ska ta. 

Ändringar under projektets gång kan vara nödvändiga, men då måste de ske fort.  

I slutändan jobbade jag ikapp tidsplaneringen. I tidschemat var det inlagt tid för beräkningar. 

Beräkningarna som använts i detta arbete har varit enkla, så ingen betydande tid har lagts på detta.  
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5. Slutsats  
Syftet med examensarbetet var att förbättra ergonomin för personalen som arbetar vid pressen, 

frigöra tid till andra sysslor och få ett jämnare arbetsflöde av artiklar genom ZamParts presstation.  

Lösningen som tagits fram, bygger på att bygga upp en buffert innan och efter pressen samt att 

använda sig av robotens flexibilitet för att underlätta arbetet.  

Skulle konceptet införas ger det ett mer varierat arbete som förbättrar ergonomin och ger tid till 

annat arbete. Lösningen avlastar personalen, samtidigt som konceptet ser till att personalen enkelt 

kan vara involverade i pressens arbete. 

För att lösningen ska fungera måste ordentliga styrsystem till alla komponenter skapas, då kan 

transportbanor, robot, press och personal jobba ihop. För att lösningen ska bli komplett måste vidare 

konstruktion ske och CE-märkning på alla konstruktioner göras, så att personalen kan arbeta säkert. 

Resultat av detta arbete kan leda till en lämplig lösning som passar hos ZamPart, i samarbete med 

Camatec.  
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6. Tackord 
Jag vill först tacka Göran Karlsson på Camatec som gav mig förtroendet att göra detta 

examensarbete, vilket har varit lärande.  

Samtidigt vill jag tacka alla medarbetare på Camatec, som gett idéer och värdefull erfarenhet.  

Ett tack vill jag tillägna Anders Helgesson och Daniel Stjernstrand på RZ ZamPart AB, för trevligt 

bemötande och hjälp i alla frågor som uppstod.  

Ett sista tack till Göran Karlsson på Karlstads universitet för konstruktiv kritik i mitt författarskap och 

hjälp i projektet.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Produktblad på UR10 industrirobot
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Bilaga 2: Produktblad på Schunk gripverktyg 
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Bilaga 3: Offert på bandtransportör 
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Bilaga 4: Offert från Ramström transmission AB på TableTop inmatning 
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Bilaga 5: Anbud från SysCon AB 

 

 


