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Abstract 

Abstract 
The report describes the process of identifying the interference that exists in a 
newly installed automated robotic cell and suggest improvements to increase 
productivity. The cell is used for lifting up extruded aluminum sections onto a 
conveyor which deliver  the material to a anodising line at a company that 
manufactures aluminum extrusions.  
    
To find the areas with the best possibility for improvements in the cell we used a 
variety of job measurements e.g. measure of standard times for each operation in 
the cell. The core of the report is a study of the robots. 
 
One reason for this study is that the robots do not reach the productivity they 
were purchased to. The main cause not reaching the productivity is the 
visionsystem. The results that emerged from the robotics study also showed that 
there were a number of problems in the cell that could be addressed. The study 
also revealed a number of other reasons why the cell could not achieve the desired 
production rate for example set-up times and drop spacers. The measurement of 
default times for each operation in the cell showed that a major  reason why the 
robots did not work was that they had to wait for the trolley to run and leave 
empty baskets.  
 
The time studies work resulted in a number of different proposals for how the 
problems which appeared could be solved. To reduce the time it takes for the 
wagon to drive out empty basket we engineered a solution that uses chain 
conveyors to move the empty basket out off the workstation. By implementing 
this solution the wagon does not need to drive back and forth and thus we expect 
that the robot driving time could be reduced to half. Through the robot study and 
time studies we conclude that it is possible to switch between manual/auto in less 
than one minute. This is not possible unless routines are constructed for the 
operators. If these changes are implemented they would reduce the large amount 
of set-up time identified.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Rapporten beskriver arbetet med att hitta störningar som finns och komma med 
förslag på förbättringar för att öka produktiviteten i en nyligen installerad 
automatisk robotcell. Robotcellen används till att lyfta upp aluminiumprofiler på 
ett transportband för vidare transport till anodisering. 
   
För att hitta de områden som har bäst förbättringspotential på cellen använde vi 
oss av ett antal olika arbetsmätningar. Bl.a. mättes standardtider för de olika 
operationerna i cellen. Det gjordes även en arbetsmätning som vi valt att kalla 
robotstudie för att identifiera störningar som finns i robotcellen, det är denna 
studie som utgör kärnan i rapporten. 
 
En av de stora anledningarna att robotarna inte uppnår rätt produktivitet är 
visionsystemet. De resultat som framkom under robotstudien visade även att det 
fanns en rad olika problem på cellen som kunde åtgärdas. Under studien framkom 
även en rad andra anledningar till att cellen inte kunde komma upp i önskvärd 
produktionshastighet t.ex. ställtider och tappade spacer(mellanlägg). Genom att 
mäta standardtiderna på de olika operationerna i cellen visade det att en stor 
anledning till att robotarna inte arbetade var att de väntade på att  en vagn skulle 
köra och lämna tomkorgar.  
 
Arbetsmätningarna resulterade sedan i ett par olika förslag för hur de problem 
som framkom skulle kunna lösas. För att minska tiden det tar för vagnen att köra 
ut tomkorgar har vi föreslagit en lösning där man använder kedjetransportörer för 
att flytta tomkorgarna till korghanteringen. Genom denna lösning behöver inte 
vagnen köra fram och tillbaka och på så sätt räknar vi på att tiden skulle kunna 
halveras vid robotkörning. Under robotstudien upptäcktes att ställtiderna mellan 
automatiskplockning och manuellplockning tog lång tid. För att få ner ställtiden 
måste det införas fasta rutiner för hur operatörerna ska ställa om, samt informera 
om betydelsen av snabba omställningar. 
 

Nyckelord 
Arbetsmätning 
Produktivitet 
Robotcell 
Visionsystem
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Inledning 

1 Inledning 
Företaget har investerat i en automatisk robotcell som lyfter upp 
aluminiumprofiler på transportband för vidare transport till anodisering. 
Robotcellen kommer i fortsättningen benämnas destackercell. För att bättre 
utnyttja denna anläggning har ett uppdrag givits till studenter vid Jönköpings 
Tekniska Högskola som examensarbete. Detta examensarbete är en del  i det 
treåriga maskiningenjörsutbildningen med inriktningen industriell ekonomi och 
produktion.   
 

1.1 Företagspresentation 
Företaget grundades 1963 och är idag en världsledande producent av 
aluminiumprofiler genom strängpressning. Dessutom både bearbetas och 
ytbehandlas profiler av företaget. Företaget har ca 1100 anställda i Sverige med en 
omsättning på ca 3,2 miljarder kronor. Företagets marknadsandel i Sverige är 47%. 
  
Hela koncernen har ca 15000 anställda med en omsättning på ca 35 miljarder 
kronor och bedriver produktion i följande länder: Sverige, Danmark, Polen, 
Tyskland, Storbritannien, Holland, Belgien, Frankrike, Portugal, USA, Mexico, 
Kanada, Kina, Litauen, Slovakien, Ungern, Italien, Spanien och Rumänien. 
Koncernens marknadsandelar i USA och Europa är 30 % respektive 16 %.[1] 
 

1.2 Bakgrund 
2006 invigdes en ny vertikal anodiseringsanläggning på företaget. En av 
anledningarna till att bygga den nya fabriken var att göra arbetet mer ergonomiskt. 
Som ett led i att göra fabriken effektivare och mer ergonomisk investerade 
företaget i en automatisk robotcell under sommaren 2009.  Dessa robotar skulle 
ersätta manuella lyft och öka produktiviteten i cellen samtidigt som det behövs 
färre operatörer. Problemet när robotarna installerades var att de inte hade den 
produktivitet som var specificerat. 
 

1.3 Syfte och Mål 
Syftet med examensarbetet är att analysera den destackercellen och dess 
närliggande operationer  och komma med förbättringsförslag.  
Målet med examensarbetet är att: 

 Hitta de störningar som har bäst förbättringsmöjligheter för att öka 
genomflödet av produkter genom destackercellen. 

 Komma med förbättringar i hanteringen av aluminiumprofiler från 
lagerhanteringssystemet SVEA till anodiseringen för att öka 
produktiviteten.  

 Minska ställtiderna mellan manuell/automatisk körning.  
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1.4 Avgränsningar 
Avgränsningarna som har satts är att enbart se på destackercellen och närmast 
angränsande operationer, d.v.s. från transportvagn från fabrikens 
lagerhanteringssystem SVEA till anodiseringen(se bilaga 1), dock kommer enbart 
en viss hänsyn tas efter klämmonteringen. Rapporten kommer att prioritera 
förbättringar på destackercellen. 
 

1.5 Disposition 
Rapporten kan delas in i fem olika avsnitt inledning, teoretisk bakgrund, 
genomförande, resultat och slutligen diskussion och slutsats. 
I inledningen beskrivs bakgrund, mål och syfte med examensarbetet, även de 
avgränsningar som är satta tillsammans med handledare på företaget tas upp. Det 
ingår även en företagspresentation. 
I den teoretiska delen beskrivs den fakta som ligger till grund för arbetet även 
fakta för att få en helhetssyn av flödet. 
I genomförandet beskrivs hur vi gått tillväga för att uppnå de resultat som 
presenteras i efterföljande avsnitt. 
I resultatet redovisas fakta som framkommit av genomförandet. 
I sista avsnittet slutsatser och diskussion beskriver vi våra egna idéer och åsikter 
om vad som kan förbättras.



Teoretisk bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 
Här presenteras den teoretiska bakgrund som är väsentlig för rapporten. 
 

2.1 Strängpressning 
Utgångsmaterialet till strängpressning är ett legerat aluminiumgöt. Göten kapas till 
ämnen som värms upp till 450-500oC. Efter uppvärmningen pressas götet genom 
ett verktyg med stor kraft. Profilerna kyls direkt antingen med vatten eller luft. För 
att bli av med spänningar och få profilerna raka sträcks dem. Efter sträckningen 
kapas profilerna för att sedan åldras som sista steget i härdningsprocessen. 
Strängpressade profiler kan både vara massiva- eller hålprofiler. För att göra 
hålprofiler används verktyg i två delar, ett som gör hålet och ett för profilens 
ytterkontur. Profilernas längd varierar mellan 25 och 40 meter som sedan kapas till 
önskad längd. [2] 
 

 
Figur 1.Principen för strängpressning. (Företagets hemsida 2010) 
 

2.2 Anodisering 
Genom att anodisera aluminiumprofiler fås ett kraftigare oxidskikt än det 
naturliga. Vanligtvis förstärks oxidskiktet till en tjocklek på mellan 5 - 25µm. 
Anodisering av aluminium ger ökad motståndskraft mot korrosion och slitage 
även ytan blir smutsavvisande och elektriskt isolerande. Det går även att infärga 
oxidskiktet.  
 
Anodiseringsprocessen består av fyra steg förbehandling, anodisering 
infärgning(om profilerna inte ska vara naturanodiserade) och eftertätning. Natur 
anodisering är den vanligaste formen. 
 
Förbehandlingen består av avfettning, betning och desmutting. Här rengörs och 
förbereds profilerna för anodiseringen. 
 
Anodisering är en elektrolytisk process som består av ett bad vanligen  med 
utspädd svavelsyra där likström ansluts till aluminiumprofilerna som blir anoder 
och längs sidorna i badet finns katoder. En elektrolytisk cell bildas och profilens 
yta omvandlas till aluminiumoxid. 
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Ett oxidskikt innehåller ett stort antal porer, ca 1011 st/cm2. För att ytskiktet ska 
bli tätt måste porerna slutas. Detta görs i 95-98 gradigt vatten och kallas 
eftertätning.[2] 

 
Figur 2. Principen för anodisering utan infärgning 
 

2.3 Industrirobotar 
Det finns ett flertal olika typer av industrirobotar. Utmärkande för dagens 
industrirobotar är att de är flexibla och gjorda för att klara av att göra mer än en 
specifik uppgift. Gemensamt för samtliga robotar är att de består av ett antal 
länkar och sammanbindande leder. Egenskaper en industrirobot ska ha är 
mångsidighet, flexibilitet att utföra olika arbetsuppgifter och programmerbarhet. 
En industrirobot ska ha minst tre servostyrda rörelseaxlar men de flesta har som 
regel minst fyra servostyrda rörelseaxlar. De robotar som berörs i detta 
examensarbete är 6-axliga[3]. se figur 3. 
 

 

 

5 
4 

6

3 

2

1 

Figur 3. En 6-axlig robot (www.abb.se) pilarna visar var de olika axlarna sitter. 

2.4 Visionsystem 
Visionsystem används för att identifiera detaljer genom att använda kameror. 
Informationen som fås av kamerorna skall därefter datorbehandlas för att ge data 
om detaljerna. Visionsystem kan användas till en rad olika ändamål t.ex. 
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 Identifiering av objekt 
 Positionering av objekt 
 Kvalitetskontroll av objekt 
 Mått på objekt 

Med visionsystem fås en ökad flexibilitet p.g.a. att det inte behöves någon fast 
fixtur som roboten plockar från, utan kameran identifierar produkten och anger 
koordinater till roboten som sedan kan plocka produkten. Detta gör också att det 
går lättare att implementera nya produkter då det oftast bara behövs justeringar i 
programvaran. Det ger även en förhöjd säkerhet.[3]  
 

2.5 Arbetsmätning 
Syftet med arbetsmätning är att fastställa standardtider (i rapporten benämns detta 
som normtider) i produktionen i form av styck- och ställtider. Tiderna används 
främst för kapacitets- och beläggningsplanering samt produktkalkylering. Felaktiga 
tider leder till högre produktionskostnader eftersom att felaktiga tider leder till 
under- eller överskattning av kapacitetsbehov. Därför är det viktigt att tiderna 
speglar de verkliga förhållandena. Det finns ett antal olika metoder för 
arbetsmätning t.ex.: 

 Tidsstudier 
 Frekvensstudier 
 Elementartidssystem(MTM, SAM, AviX®) 
 Tidformler[4] 

 

2.5.1 AviX®  

För att stödja det produktionstekniska arbetet kan AviX® användas som är en 
videobaserad mjukvara som syftar till att förbättra företagens konkurrenskraft 
inom både produktion och konstruktion. [5] 
 

2.6 Ställtid 
Tiden det tar att ställa om en produktionsutrustning, t ex en maskin, från 
tillverkning av en produkt till en annan produkt kallas för ställtid. Ställtider är 
oberoende av hur många enheter som tillverkas i ett parti. Ställtiden definieras mer 
precist �”som tiden från den sista korrekta enheten i ett parti till den första korrekta 
enheten i nästa parti�”. Eftersom att produktionsutrustning inte kan producera 
under ställtiden är ställtider mycket kapacitetskrävande. Vid minskad ställtid ökar 
den tillgängliga kapaciteten och flexibiliteten i produktionen.[4] 

2.6.1 SMED 

Ett hjälpmedel för att minska ställtiderna är SMED vilket står för Single digit-
Minute Exchange of Die. I SMED definierar man inre ställtider som de moment 
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som enbart kan utföras då maskinen står stilla medan yttre ställtid kan göras även 
när maskinen kör. Genom att använda SMED är målet att få ner ställtiden och för 
att göra det har man 8 punkter som man ska följa enligt Toyota modellen: 
 

1. Separera yttre och inre ställ 
2. Omvandla inre ställ till yttre ställ 
3. Standardiseringen måste vara funktionell 
4. Funktionella fästanordningar 
5. Förhandsjusterade fixturer 
6. Parallella operationer 
7. Eliminera justeringar 
8. Mekanisera 

I punkt ett är huvudregeln att man ska utföra yttre ställ om det är möjligt medan 
inre ställ enbart görs när det måste. Detta gör att när maskinen står stilla ska 
endast inre ställ göras. Steg två är att omvandla inre ställ till yttre ställ vilket gör att 
man kan flytta operationer som är inre ställ till yttre istället[6]. De andra stegen 
kommer inte att beskrivas utförligare beroende på att omställningarna i 
destackercellen  inte innehåller ett verktygsbyte vilket gör att de andra stegen inte 
kan användas i rapporten.  
 

2.7 Flaskhalsar 
Om en resurs i en produktionskedja har en beläggning som är större eller lika med 
100 % är det en flaskhals. Det innebär att resursen inte kan producera material 
motsvarande det behov som finns. Dessutom bromsar en flaskhals upp flödet i 
hela produktionskedjan. Viktigt att tänka på är att en förlorad minut i en flaskhals 
är en förlorad minut i hela produktionskedjan. Därför är det mycket viktigt med 
korta ställtider vid en flaskhals.[3] 
 

2.8 Processflödesanalys 
�”Processflödesanalys är en metod för att dokumentera aktiviteter detaljerat, 
kompakt och grafiskt som underlag för att bättre förstå processen och för att 
tydliggöra potentiella processförbättringar�” [4, s. 91].  
För att analysera och beskriva verksamheter och processer används huvudsakligen 
olika slags diagram och scheman. Det är enklare att beskriva en process med en 
bild än med ord. En processflödesanalys kan variera i detaljeringsgrad och 
information beroende på vad syftet är med processflödesanalysen. Denna kan 
beskriva t ex ett produktionsförlopp i sin helhet, omfattande eller ingående 
produktionsaktiviteter, en del av ett produktionsförlopp eller en detaljerad 
kartläggning av enskilda operationer.[4] 
 
 
 



Metod och genomförande  
 

3 Metod och genomförande 
Här presenteras de metoder som använts för att uppnå resultatet samt de 
undersökningar som utförts. 
 

3.1 Kartläggning av flödet 
För att få en bra helhetssyn på fabriken började vi med att göra en flödeskarta 
samt beskrivning av fabriken och även en mer detaljerad beskrivning och 
flödeskarta över destackercellen se bilaga 1 och 2. Detta gjordes genom 
observationer och med hjälp av företagets datorsystem. 
 

3.2 Hitta trånga sektioner 
Företaget har tidigare gjort en utredning och identifierat destackercellen som en 
flaskhals i fabriken och då främst robotarna. I syfte att se vad det är som gör 
destackercellen till en flaskhals utöver robotarna har vi mätt normtider på de olika 
operationerna. Det gjorde vi för att se vilka trånga sektioner som gör 
destackercellen till en flaskhals. Även operationerna före och efter har tagits med 
för att se om de påverkar. Detta gjordes genom att vi mätte alla moment sex 
gånger och tog därefter ut ett medelvärde. Vi har även studerat destackercellen 
och dess närliggande operationer för att se om det är något annat som påverkar 
exempelvis antalet profiler i en korg.  
 

3.3 Kartläggning av Produktionsstörningar 
För att hitta produktionsstörningar har vi studerat destackercellen och dess 
närliggande operationer(se bilaga 2) och även diskuterat med personalen för att se 
vad som orsakar produktionsstörningar. 
För att ge en rättvis bild av produktionsstörningarna beslutade vi att göra en 
arbetsmätning som vi har valt att kalla robotstudie. Som mall till robotstudien 
användes företagets egna arbetsmätning. Denna utfördes under 24 h och gjordes 
genom att man listade upp alla tänkbara händelser som kunde inträffa och när en 
sådan händelse inträffade skrev de ner händelsen och tiden det tog för den. Man 
valde att avrunda allt till hela minuter. Dessa 24 timmars tester och våra egna 
iakttagelser ligger till grund för vår egen robotstudie.  
Eftersom vi inte kunde vara på företaget 24 timmar i sträck beslutade vi att sprida 
undersökningen över 5 dagar och  fick sammanlagt ca 35 h robotstudie. Studien 
utfördes genom att vi klockade tiden så fort det hände en ny händelse och sen 
avrundade vi till halvminuter. Anledningen till att vi valde att avrunda till 
halvminuter istället för hela minuter var för att ge ett mer rättvist värde. De fel 
som kan finnas i studien var då en händelse inträffade men löstes snabbare än 15 
sekunder och togs då inte med. 
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3.4  Kartläggning av ställtider 
I syfte att minska ställtiderna mellan att destackercellen körs manuellt till att den 
ska köras automatiskt och vise versa har vi studerat hur operatörerna jobbar och 
även diskuterat med operatörerna. Ställtiderna som uppmättes under robotstudien 
avrundades till halvminuter. Vi har försökt identifiera inre och yttre ställ för att på 
så sätt kunna se vilka inre ställ man kan flytta till yttre och vilken ordning 
operationerna görs.  
 

3.5 Analys av robotarnas arbetssätt 
För att se vad det är som tar tid när robotarna arbetar har vi fått filmer som 
spelats in av en fast monterad kamera när robotarna används. Filmerna har  
analyserats i datorprogrammet AviX® för att på så sätt se hur mycket tid de olika 
momenten tar.  
 

3.6 Metodkritik 
Diskussionerna med operatörerna och övrig personal som gjordes har ingen 
påverkan på resultatet. Det berodde på att vi inte grundade några resultat på 
enbart diskussionerna utan vi använde även andra hjälpmedel för att styrka det 
som framkom under diskussionerna.  
Normtiderna som togs är för få för att vara statistisk säkerställda men då alla tider 
är tagna på automatiska operationer kommer inte resultatet att förändras i någon 
nämnvärd grad. Normtiderna var även svåra att mäta då det var svårt att definiera 
start- och stopppunkter. Tiderna under robotstudien är inte exakta då vi enbart 
mätte i 30 sekunders intervaller och inte tog med de stopp som varade under 15 
sekunder men studien ger ändå en relativt rättvis bild av var problemen ligger i 
destackercellen.  
Viktigt att poängtera är att de skift som jobbade från den 12 april till den 15 april 
var underbemannade och med detta tog alla på skiftet rast ihop ibland samt att när 
profilerna plockades manuellt tog det längre tid än vad det gör i vanliga fall. Detta 
medförde att robotstudien fick en förhöjd andel rast. Vid normal produktion tar 
operatörerna rast så att cellen aldrig behöver stanna.
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4 Resultat 
Här presenteras de resultat som framkommit med utgångspunkt från våra 
undersökningar. 
 

4.1 Beskrivning av flödet 
Här beskrivs flödet dels genom hela fabriken och en mer detaljerad beskrivning av 
destackercellen och dess närliggande operationer. Flödesschema för fabriken och 
destackercellen visas i bilaga 1 och 2. 

4.1.1 Beskrivning av fabriken 

Strängpressade aluminiumprofiler som är upp till 7m långa kommer från press i en 
korg som lagras in i ett lagersystem(SVEA).  
 
Från lagersystemet transporteras korgen till destackercellen där operatören 
bestämmer om profilerna ska läggas upp på transportbanden manuellt eller med 
robot. Transportbanden transporterar profilerna fram till klämmonteringen. En 
eller två operatörer skjuter in aluminiumprofiler i klämmorna som sitter fast på 
bommar.  
 
Efter klämmonteringen reser en uppresare upp profilerna från horisontalt läge till 
vertikalt läge. Vidare sker transport till anodiseringen via en rackningsbuffert.  
 
Profilerna anodiseras i en anodiseringsprocess. Efter anodiseringen transporteras 
profilerna till en buffert för att sedan läggas ner till horisontalt läge igen. För att 
sedan avsynas och packas. Efter packning transporteras profilerna till utlastningen 
för leverans till kund. 
 
Viktigt är att alla operationer är beroende av varandra, stannar en operation 
stannar alla. 
 

4.1.2 Beskrivning av destackercellen och närliggande operationer 

SVEA travers tar korg till vagn. Vagnen går till en vridstation. Vridstationens syfte 
är att få korgen i rätt position till destackercellen. Dessa operationer utförs på 7m-
nivå. En hiss tar ner korgen till golvnivå där en kedjetransportör transporterar 
fram korgen till destackerstationen som består av en vagn med en saxlift. Alla 
dessa operationer är även mellanlager. Därefter bestämmer operatören om 
profilerna ska destackas med:  

 Robot 
 Manuellt 
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Figur 4. Destackercell 
 

Begränsningar för om profilerna kan plockas med robotarna eller ej är: 
 Längden på profilerna (min 4375mm) 
 Profilernas slankhet (max 235mm) 
 Hur profilerna är placerade i korgen 

 
Vid robotplockning 
Vid robotplockning används 2st industrirobotar med visionkameror, dessa två 
robotar är placerade på stativ över kedjetransportören mellan hissen och 
destackstationen som används för att lyfta aluminiumprofiler och plocka spacer. 
Robotarna får information om profilerna av ett överordnat datorsystem och får då 
veta ungefär var plockpositionen är. Robotarna söker sedan själv med hjälp av 
givare upp den exakta plockpositionen. Robotarna greppar sedan ett lager med 
profiler och lyfter upp dem ur korgen och placerar dem på transportbanden. 
Sedan rör sig robotarna över korgen för att bestämma spacernas positioner genom 
att profillagret fotograferas av med visionkamerorna som sitter på robotarna. 
Vidare plockas spacerna och lämnas på ett annat transportband. Detta fortsätter 
tills korgen är tom. Spacerna på korgbotten plockas från fasta positioner. 
 
Vid manuellplockning 
Minst 2st operatörer plockar profiler från korgen från varsin ända och lyfter upp 
dem på transportbandet. När ett lager med profiler är urplockat hämtar de 
spacerna eller om det är en operatör till plockar denna bort spacerna. När 
spacerna är borta forsätter operatörerna med nästa lager. Detta fortsätter tills 
korgen är tom. 
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Efter plockning 
När korgen är tom åker den ut på en vagn och lämnas på en kedjetransportör. 
Därefter åker vagnen tillbaka till utgångsläget. När vagnen är tillbaka åker en ny 
korg till vagnen. 
 
Profilerna transporteras till klämmonteringen med transportband som även delar 
på profilerna så att de hamnar framför klämmorna. En eller två operatörer skjuter 
sedan in profilerna i klämmorna. Maximalt får 120 profiler plats på en bom. En 
uppresningsenhet reser upp bommen med profiler, från horisontalt läge till 
vertikalt läge. När tre bommar har rests upp blir det ett �”lass�” som transporteras 
till anodiseringen via en rackningsbuffert. (se Bilaga2) 
 

4.2 Trånga sektioner 
Företaget har som tidigare nämnts gjort en utredning och identifierat 
destackercellen som en flaskhals där robotarna är främsta orsaken, vilket även våra 
mätningar visade, se Tabell 1. Då robotarna är flaskhals gäller det att se till att 
robotarnas tidsutnyttjande är maximalt. 
 
De moment som inträffar innan robotplockning kommer i stort sett aldrig att 
påverka robotarna på grund av att det blir en buffert på 2 korgar i direkt 
anslutning till robotarna. Ett problem som kan inträffa är om det är för få profiler 
i korgarna vilket gör att robotarna kommer arbeta fortare än vad SVEA hinner 
förse cellen med korgar. 
 
Det moment efter robotplock som har störst inverkan på att robotarna står still är 
vagnen(tvärtransport) som lämnar tomkorgen. Eftersom att robotarna inte kan 
arbeta förrän vagnen är tillbaka och ny korg är på vagnen medför det onödig 
väntan för robotarna. (Se 5.4). 
 
Vi har även observerat att uppressaren kan vara ett problem då det är ett stort 
antal profiler per lager i korgen, då kommer robotarna att arbeta snabbare än vad 
uppresaren klarar av. Det kan också bli så att profilerna kan vara svåra att montera 
i klämmontering vilket medför att robotarna får vänta. Dessa två problem är inte 
vanligt förekommande utan har enbart observerats ett fåtal gånger av oss.  
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Normtider (s) 1 2 3 4 5 6 Medelvärde
Transport från SVEA till innan 
vridstation 39,3 38,5 40 40 39,4 40,2 39,6 
Från vänteläge innan vridstation till 
vridstation mitt 63,5 63 63,6 64 63,5 63,3 63,5 
Från vridstation mitt till vridstation hiss 39 39,3 39,1 39,3 39,1 39 39,1 
Från vridstation hiss till vridstation mitt 54,2 53,5 54 54 54,1 53,9 54,0 
Hiss ner 25,8 25,9 25,6 25,4 25,8 25,7 25,7 
Från hiss till korgbuffert 10 10,1 10 10,3 10,1 10,1 10,1 
Från korgbuffert till tvärtransport 13,6 14 13,5 13,5 13,5 13,7 13,6 
Robot plock(korg 6 lager, 
5spacer/lager) 299 298 304 303 305 295 300,7 
Tvärtransport fram och tillbaka 
(manuell) 40,7 43 44,1 40,7 40,5 40,6 41,6 
Tvärtransport fram och tillbaka (robot) 31,1 31 30,7 30,8 30,4 30,5 30,8 
Band1 till band6 64,8 64 64,5 64,3 64,7 64,8 64,5 
Från band6 till klar för klämmontering 17,7 17,9 17,6 17,7 17,5 17,5 17,7 
Uppresare från knapptryckning till 
uppresare tillbaka 192 193 192 191 192 192 192,0 
Från knapptryckning till ny bom klar för 
montering (tak ute) 76,5 77,5 75,8 76,5 75,9 75,8 76,3 
Från knapptryckning till bomlager1 220 221 218 218 210 210 216,2 
Från tvärtransport hämtar till den kan 
hämta igen 227 227 228 228 227 228 227,5 
Från bomlager1 till nollposition 473 524 476 490 514 491 494,7 

Tabell 1. Normtider för destackercellen med angränsande operationer. 
 

4.3 Produktionsstörningar 
Med robotstudien som mättes under ca 35h som underlag går det att utläsa att 
36,3% av tiden utgjordes av robotkörning och 28,6% var manuellkörning. Ett 
önskescenario skulle vara att robotkörning och manuellkörning skulle vara 100 %.  
 
Under studien kördes det totalt 239 korgar där 137st kördes med robotarna och 
102st manuellt. 
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Diagram 1. Resultatet på robotstudien. 
 
I Diagram 1 visas att de två största produktionsstörningar är övrigt och rast. Dessa 
tycker vi inte har så stora förbättringsmöjligheter och värdena är antagligen en bit i 
överkant om man ser till normal produktion se 3.6 metodkritik. Att posten övrigt  
är så stor som 9,9%  beror på att det hölls möten, reparationer, bombrist, fullt i 
rackbuffert och fullt i klämtvätt.  
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Vi har valt att prioritera följande produktionsstörningar:  
 ställtid från manuell- till automatiskkörning 
 tappade spacer korgbotten 
 korghiss 
 tappade spacer profillager  

 
Anledning till att dessa valdes är att vi anser att dessa har stor 
förbättringspotential.  
 
Något som upptäcktes under robotstudien var att bytet mellan manuell- till 
automatiskkörning tog en stor del som var 3,1% utav tiden. Det visade sig också 
att tiden det tog att göra denna omställning var väldigt varierande över alla skiften. 
 

4.3.1 Ställtider 

Som Diagram 2 visar är det skillnad på ställtid från gång till gång. Under 
robotstudien såg vi att det mestadels var två frekvent förekommande problem 
som uppstod när ställtiderna överskred 1 minut. Det ena var fel prioritering av 
arbetsuppgifter och det andra var att det var problem att få igång robotarna. 
Ställtiden har räknats från att vagnen är tillbaka tills att roboten har startats d.v.s. 
grön lampa. 
 

 

min 

Datum 

 
Diagram 2. Ställtider för byte mellan manuellkörning till robotkörning 
 

4.3.1.1 Prioritering av arbetsuppgifter 
I samband med omställning behöver operatörerna tänka efter vad de ska göra för 
att minska ställtiden. Detta är viktigt att förbättra eftersom att cellen är en 
flaskhals. Arbetsledningen måste informera om hur viktigt det är med snabba 
ställtider. Det är viktigt att poängtera att operatörerna inte jobbar dåligt utan 
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genom att planera i förväg och göra rätt saker vid rätt tid kan ställtiderna 
reduceras. (exempelvis plocka in spacer i spacermagasin.) 
Ett sätt för att få snabba omställningar är fasta rutiner. Här följer ett exempel som 
vi har tagit fram. 
 
Rutin för att minska ställtid: 

1. Planera i förväg genom att välja Auto(robotplockning) på de profiler som 
ska plockas med robot i Aquan så detta inte behöver göras vid byte. 

2. Under tiden vagnen åker och lämnar korg kontrollera antalet lager i 
RSView. 

3. Var beredd på att köra fram korgen till vagnen direkt när vagnen är 
tillbaka. 

4. När vagnen är tillbaka ändra till autoläge på robotskåpet. 
5. Kolla på robothandsken om programmet är i utgångsläge annars sätt 

programmet i utgångsläge. 
6. Starta motorerna på robotarnas skåp. 
7. Stäng grinden (viktigt att operatören som står på pedalen under tiden 

tvärtransporten lämnar tomkorgen kollar att den bortre grinden är stängd) 

Genom att ha fasta rutiner kommer troligtvis snittet för ställtiden bli mindre än en 
minut. Det här är när en person gör allt själv, vid samarbete mellan operatörerna 
kommer ställtiden bli ännu kortare. 
 
För att underlätta för operatören att planera vilka profiler som ska plockas med 
robotarna bör det finnas ett bästavärde i Aqua som visar om det går att köra med 
robotarna eller inte. 
 
Anledningen till att robotarna inte startar beror oftast på att operatören har glömt 
att utföra någon arbetsuppgift t.ex. stänga grinden eller glömt att fylla i antal lager 
med profiler som är i korgen. Även dessa problem, skulle kunna åtgärdas om det 
fastslogs fasta rutiner som följs.  
 

4.3.2 Tappade spacer korgbotten 

När robotarna plockar spacer i korgbotten behöver robotarna inte använda 
kamerorna utan spacerna ligger i redan förbestämda positioner. Detta medför att 
det är av yttersta vikt att korgen stannar på samma position varje gång. Eftersom 
detta inträffar ofta borde man undersöka om det finns någon möjlighet att försöka 
fixera korgen på vagnen på ett bättre sätt än i nuläget. I vissa fall kan det även 
bero på att spacerna är dåliga men detta inträffar mer sällan. Ett annat problem 
som påverkar är att korgarna kan vara sneda.  
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4.3.3 Korghiss 

Problemen med korghissen är inte komplicerade utan det är en givare som inte är 
påverkad. Det som tar tid är sträckan det tar för operatören att gå upp en våning 
för att se korgen. Detta skulle snabbt kunna lösas med en kamera som gör att 
operatörerna kan se korgen och åtgärda felet utan att gå upp en våning. 

4.3.4 Tappade spacer profillager 

Detta fel är ett väldigt komplicerat problem då det kan bero på en mängd olika 
faktorer. Det kan bero på visionkamerorna som missar en spacer eller analyserar 
bilderna fel på grund av att delar av spacerna är för mörka. Det kan även bero på 
att spacer är böjd eller någon annan deformation av spacer. Något som också har 
inverkan på om robotarna kan plocka spacer är att robotarnas verktyg tappar 
spacer på grund av att mattorna som håller kvar spacerna blir slitna. Detta löses 
smidigast genom att operatörerna får instruktioner för hur mattorna ska bytas 
samtidigt som det läggs in fasta tidsintervall när de ska bytas och även ha tillgång 
till nya mattor i direkt anslutning till arbetsplatsen.  
   

4.4 Robotarnas arbetssätt 
Efter analys av inspelade filmer av robotarna har följande diagram gjorts som visar 
hur lång tid det tar att plocka ur en korg och hur lång tid de olika momenten tar.  
  

 
 
Diagram 3. Fördelning av de olika momenten under robotplockning av en korg   
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Diagram 4. Fördelning av de olika momenten under robotplockning av en korg 
 

 
Diagram 5. Fördelning av de olika momenten under robotplockning av en korg 
 
Diagram 3, 4 och 5 visar hur stor del de olika momenten tar av tiden det tar att 
plocka ur en korg med profiler samt korgbyte. 
 
Som diagrammen visar tar det alldelas för lång tid att lokalisera spacer och skulle 
det gå att montera fasta visionkameror skulle det kunna öka produktiviteten 
avsevärt.  
 
Som tidigare nämnts så förutsätter robotarna att korgens position är likadan varje 
gång. Eftersom så inte är fallet så skulle fasta kameror kunna användas för att 
fotografera spacerna i botten av korgen. På så sätt kan problemet med tappade 
spacer som plockas från korgbotten lösas utan att tid förloras. Även korgbytet tar 
upp en stor del av tiden som redan nämnts tidigare i rapporten.  
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4.5 Förslag för snabbare byte av korg 
För att minska stilleståndstid för robotarna har vi ett förslag att använda 
kedjetransportörer. Med kedjetransportörer kan en ny korg börja matas fram 
snabbare eftersom vagnen inte behöver röra sig utan enbart vänta på att korgen 
har åkt ut innan en ny korg kan matas fram.  
 
Problemet med denna lösning är att när profiler plockas manuellt måste det stå en 
operatör i varje ände och lyfta på profiler på transportbanden. Då skulle 
kedjetransportören vara i vägen. Detta löses genom att använda en 
kedjetransportör som kan sänkas ner i golvet och en som sitter fast monterad på 
vagnen.  

  

Här ska höj och 
sänkbar 
kedjetransportör 
placeras 

 
Figur 5 och 6. Bild av vagnen som kör ut tomkorgar  

 

Kedjetransportörer på 
båda sidor 

Inom företaget finns det redan ett liknande system med höj och sänkbar 
kedjetransportör för att mata fram korgar till vridstationen, se Figur 7. Detta 
system skulle kunna användas som utgångspunkt för konstruktion av en ny 
kedjetransportör som kan sänkas ner i golvet vid manuell plock. 

      
Figur 7. Nuvarande kedjetransportör höj och sänkbar innan vridstattion 
 
Vagnens kedjetransportör kommer också att vara höj och sänkbar dock bara några 
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centimeter. Detta för att korgen ska kunna köras på vagnen och sen hissas upp. 
Här skulle det gå att fixera korgen genom att köra fram korgen på 
kedjetransportörerna till en bestämd punkt för att få den att stanna på exakt 
samma ställe varje gång och på så sätt minska antalet tappade spacer i korgbotten 
när robotarna plockar.  
 
Uppgifter från företaget säger att vid fulldrift behövs det i genomsnitt 200 
korgar/dygn och då behövs det ca 200/3= 67 korgar per skift. Skulle det gå att 
halvera tiden det tar för vagnen att åka och lämna korgen och tillbaks skulle det 
göra en tidsbesparing förutsatt att 70 % av korgarna körs med robot: 
 
Beräkning av totaltid per vecka vid tre skift som används för att köra ut 
korgar vid plockning: 
 
Antal korgar som körs per skift: 67st 
Andel som körs med robot: 70% 
Vagn fram och tillbaka: 30,8s 
 
67st/skift*0,7*30,8s=1444,5s=24,1min/skift 
 
24,1min/skift*14skift/vecka=337,1min/vecka=5,6h/vecka  
 
Med vår ide om kedjetransportörer räknar vi med att kunna halvera denna tid vid 
robotdrift. Det grundar vi på att under tiden det är robotkörning är 
kedjetransportören uppe hela tiden och ny korg kan matas fram direkt efter att 
tomkorgen har lämnats till korghanteringen. Nu måste vagnen först lämna korgen 
till korghanteringen och därefter åka tillbaka innan ny korg kan matas fram. 
 
Beräkning av besparing av totaltid per vecka vid tre skift vid halvering av 
tiden det tar att köra ut korgar vid robotplockning: 
 
(24,1min/2)/skift=12,1min/skift 
 
12,1min/skift*14skift/vecka=169,4min/vecka=2,8h/vecka 
 
 
Vid manuellplockning måste vagnen gå att använda för att förbättra ergonomin 
genom att kunna köra vagnen för att justera profilkanterna och hissa upp 
profilerna. Dock är det bara en kort sträcka som vagnen kommer flyttas för att 
justera profilkanterna. När korgen är tom kommer operatören i bortre änden att 
ställa sig på pedalen för att kedjetransportören ska åka upp. Samtidigt åker liftarna 
ner på vagnen och vagnen åker tillbaka till sitt utgångsläge för att köra på korgen 
på kedjetransportören. Vid manuellplockning måste kedjetransportören sänkas ner 
i golvet varje gång operatören ska plocka profiler. 
 
Vid manuellplockning blir det svårt att uppskatta tidsbesparing men det borde gå 
snabbare än med vagnen som används nu. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras de förslag som framkommit i resultatet.  

5.1 Diskussion 
Det övergripande målet med examensarbetet var att hitta de 
produktionsstörningar som har störst förbättringspotential och därefter komma 
med lösningar på dessa för att öka produktiviteten. Vi tycker att vi lyckats uppnå 
målet. 
När vi diskuterat med operatörer och övrig personal har de flesta sagt att det tar 
för lång tid att lokalisera spacer. Det beror på att visionkamerorna sitter 
monterade på robotarna något som vi också har visat i resultatet. Men det är 
viktigt att inte bara fokusera på kamerorna, utan även försöka förbättra fler saker 
förutom visionkamerorna. 
Något som vi lagt märke till är när destackercellen konstruerades och byggdes 
anpassades inte omgivningen för robotplockning. Vi anser att när cellen 
konstruerades borde framförallt vagnen konstruerats om och anpassats mer än 
vad som gjorts för att fungera optimalt för robotplockning och manuellplockning. 
Problemen med vagnen har nämnts tidigare i resultatet och även ett förslag har 
gjorts på förbättring av vagnen som kör ut tomkorgar.  
Vi har även förbättringsförslag på destackercellen som inte kräver några större 
investeringar. Vilket vi redan förklarat i resultatet är ställtiderna ett problem i 
cellen. Dessa förändringar kräver enbart att man samordnar skiften och skapar  
rutiner för hur ställen ska gå till. När man ställer om ska omställning av robotarna 
prioriteras, medan de övriga arbetsuppgifterna görs innan respektive efter 
omställningen. Här anser vi att det är viktigt att få operatörerna delaktiga i 
förändringarna och förklara syftet med förändringen. Annars riskerar 
förändringarna att uppfattas som negativa av operatörerna och de kommer inte att 
följa rutinerna. 
Något som vi har observerat men saknar studie på är att det ibland kan komma 
likadana profiler med olika längder. Detta gör att man måste skifta mellan 
robotplock och manuellplock ett flertal gånger vilket medför onödiga 
omställningar. Här borde det gå att planera de längder som går att plocka med 
robot är efter varandra för att minska antalet omställningar.  
Vi tycker även i framtiden att det skulle vara bra att kunna planera så att man kör 
manuellkörning ett par timmar och därefter automatisk körning. Under den tiden 
som den manuella körningen pågår kunde man låna in personal från någon annan 
avdelning och på så sätt kunna öka produktiviteten i cellen. 
Vårt förslag på ombyggnad av vagnen som kör ut tomkorgar har vi inte räknat på 
någon investeringskostnad då vi inte vet vad en sådan investering kommer att 
kosta. Men med den tidsbesparingen som vi beräknat bör en sådan investering 
löna sig. Vi tror att mycket av investering skulle kunna göras internt eftersom det 
redan finns liknande lösningar inom företaget och på så sätt minska 
investeringskostnaden.  
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Problemet med att robotarna tappar spacer från korgbotten och stannar då det 
saknas spacer på korgbotten skulle kunna undvikas om det monteras fasta 
visionkameror. Då kan visionkamerorna även fotografera av korgbotten för att få 
en exakt position på spacerna. Det tycker vi skulle vara en bra lösning då korgen 
inte behöver vara helt rak och vi tror inte det skulle behöva ta mycket längre tid än 
vad det gör nu då kortet kan tas samtidigt som robotarna arbetar 
Vid montage av fasta visionkameror skulle det förmodligen inte behövas att 
korgen fixeras för att minska tappade spacer från korgbotten. Om det nu ändå ska 
monteras fasta kameror tycker vi att detta är bättre än att konstruera något som 
fixerar korgen. Anledningen till detta är att korgen kan vara så sned att det inte 
spelar någon roll om man fotograferar korgbotten. 

5.2 Slutsats 
Våra studier visar på att det finns stor förbättringspotential på destackercellen och 
dess närliggande operationer.  
Vi tror att det finns stora möjligheter att kunna öka produktiviteten i cellen. Just 
nu känns det som de största hindren för att nå målen är visionkamerorna och 
vagnen som kör ut tomkorgarna. Om dessa problem kan lösas tror vi att 
destackercellen kan klara av uppsatta mål.  
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8 Ordlista 
Nödvändiga begrepp för att få en större förståelse för rapporten. 
Aqua 

Är det överordnade datorsystem som bl.a. sköter planering. 
Bom och Lass 

På en bom sitter det klämmor 60, 90 eller 120st som profilerna monteras fast på. 
Ett lass består av tre bommar och körs samtidigt genom anodiseringsprocessen. 
Destackercell 

Automatisk robotcell som lyfter upp aluminiumprofiler från en korg på 
transportband.  
Korg 

Det som profilerna transporteras i internt kallas för korg och har måtten 4000 X 
800  X 400mm (L x B x H). 
Slankhet 

Slankheten är det mått man tar genom att lyfta upp profilen i ena änden tills halva 
profilen är upplyft och då är slankheten höjden från den upplyfta änden. 
Spacer(mellanlägg) 

Läggs mellan varje profillager i korgen även på korgbotten för att skydda 
profilerna och har måtten 720 X 31 X 10mm (L x B x H). 
SVEA 

Är ett automatiskt lagersystem i flera våningar där korgarna placeras med profiler i 
efter strängpressning. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Flödeskarta fabriken  
Bilaga 2 Flödeskarta destackercell och närliggande operationer 
Bilaga 3 Robotstudie  
Bilaga 4  Robotstudie summering 
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Bilaga 3 
Robotstudie 
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Bilaga 4 
Summering av robotstudien 
 
Händelse Tid Procent

Summa 2093,5 100,0%

Robotkörning 760,5 36,3%

Manuell körning 599 28,6%

Övrigt 207 9,9%

Rast  111,5 5,3%

byte mellan manuell till auto 64,5 3,1%

Robotfel 41,5 2,0%

Tappat spacer korgbotten 35 1,7%

korghiss 34,5 1,6%

tappat spacer profillager 31 1,5%

Skrotning av profiler / underliggare 23,5 1,1%

korg problem 18 0,9%

RSVIEW 17 0,8%

Profiler felcentrerad 16,5 0,8%

Överföringsvagn  16 0,8%

Byta mellan auto och manuell 16 0,8%

Beredning av ny profil 13,5 0,6%

Uppresningsenhet 13,5 0,6%

skiftbyte 13 0,6%

Band 1 - 7 11,5 0,5%

Vänta korg SVEA 10,5 0,5%

robot tappar profiler 8 0,4%

Saknas spacer 7 0,3%

Delning av profiler 7 0,3%

Spacer ligger förskjuten 5,5 0,3%

Korgframmatning 5 0,2%

Fel inlagrad/korg 4 0,2%

spacer ränna 3 0,1%

fel antal lager i korg 0,5 0,0%
 
Vi har valt att slå samman alla missat spacer profillager till en enda likaså missat 
spacer korgbotten. 
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