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Förord   
!

På sommaren under min studietid arbetade jag på ett företag som heter Graniten 
Engineering AB. Det är ett företag som konstruerar och bygger specialdesignade 
maskiner för livsmedelsindustrin bland annat. När jag arbetade där fick jag lära mig 
mycket om problemlösning och uppbyggnad av nya maskiner. Detta företag hade mycket 
att lära mig och många ingenjörsmässiga delar som jag tyckte var mycket intressanta. Det 
kändes helt rätt att även göra examensarbetet hos Graniten Engineering AB. Som 
examensarbete gav Graniten mig möjligheten att utveckla ett robotverktyg. Ritning i 
CAD, Programmering och montering har varit de största delarna i projektet. Vill ge ett 
stort tack Martin Krewer på Graniten som hjälpte mig genom hela projektet. På 
högskolan Halmstad vill jag tacka Tommy Salomonsson och Pererik Andreasson för allt 
stöd. Vill även ge ett tack till Daniel Hoffman som visade mig styrning av roboten och 
Börje Dittmer som hjälpte mig vid monteringen.   
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Sammanfattning  
!

Graniten Engineering AB har utvecklat en plockmaskin för livsmedelsindustrin vid namn 
”Smartpacker”.  När plockmaskinen utarbetades gjorde Graniten det möjligt att montera 
olika typer av robotar inne i maskinen.  
Robotarna hade också möjlighet att ha olika typer av verktyg. Plockmaskinens robot 
programmerades för att röra sig i en bana som gör att den kan förflytta olika föremål från 
en transportbana till en annan och till önskad plats.   
Examensarbetet har gått ut på att ta fram ett verktyg till den integrerade roboten. 
Verktygen varierar i utseende och funktion efter vad den skall förflytta. Graniten har 
tidigare tagit fram olika robotverktyg för olika specifika ändamål.  
I detta fall önskar Graniten Engineering AB att med hjälp av roboten och verktyget 
förflytta skivor av skinka och ost från ett transportband till ett annat och ner i 
förpackningar. Verktyget skulle klara av att paketera olika sorters skivor av skinka och ost 
där storlek och form kan variera. Allt detta lyckades det framtagna verktyget klara av. 
!

Abstract 
!

Graniten Engineering AB has developed a picking machine for the food industry named 
“Smartpacker”. When the machine was developed Graniten made it possible to mount 
different types of robots inside the machine. 
 
The robots also had the possibility to have different types of tools. The picking machine 
robot was programed to move in a defined pattern that made it possible to transport 
objects from and to transportationtracks into wanted position. 
 
This report includes the making of a robot tool to the integrated robot. The shape and 
function vary for the tools depending on what it is going to transport. Graniten has 
previously developed different types of robot tools for different specific purposes.  
 
In this case Graniten Engineering AB wants to transport cheese and ham from one 
transportationtrack to another and place it in packages. This tool shall be able handle 
different types of ham and cheese where shape and form can vary. All this the developed 
tool could manage. 
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1 Inledning  
!

Graniten Enigneering har utvecklat en plockmaskin vid namn ”Smartpacker”, se figur 1. 
Plockmaskinen byggs med en integrerad robot som kan plocka produkter från ett 
transportband, se figur 2. Beroende på vad den integrerade roboten skall plocka behövs 
det olika typer av specialdesignade robotverktyg. Graniten Engineering behöver ett 
verktyg som kan plocka skivor av skinka eller ost och med hjälp av roboten förflytta 
produkter från ett transportband till en förpackning. Det är kunder till Graniten 
Enigeering AB i livsmedelsbranschen som efterfrågar denna typ av plockmaskin. 
Skivorna som skall förflyttas skärs upp av en kniv som roterar i en bestämd hastighet. 
Dessa kommer ut på en transportbana fördelade i högar som skall plockas upp av en 
robot med ett plockverktyg, se figur 3. Storleken på högarna av skinka och ost är 
anpassade till den förpackning som de ska placeras i. Verktyget som Graniten behöver 
skall kunna monteras på plockmaskinens integrerade robot. Detta verktyg ska kunna ta 
tag i och förflytta skivor från transportbanan efter Graniten Engineerings villkor. Det är 
en manöver som behöver gå fort och tanken är att roboten ska kunna plocka ca en av 
dessa högar med skivor per sekund. Vilka hastigheter och positioner roboten ska röra sig 
i måste programmeras och synkroniseras med transportbanan. Under färden får inte 
skivorna gå sönder därför måste upplockningen och förflyttningen av skivorna ske 
försiktigt men ändå snabbt.  
 
 

 
Figur!1!Plockmaskin!”Smartpacker”!
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!

Figur!2!Översikt!över!plockmaskinen!”Smartpacker”!

 
 
Kraven för vad verktyget skal klara av är följande: 
• Verktyget ska kunna plocka i en hastighet på 1 plock/sekund  
• Verktyget får inte väga mer än 1.5 kg  
• Det skall gå att rengöra verktyget efter livsmedelsverkets krav 
• CAD underlag ska finnas  
• Verktyget skall kunna monteras på ABB’s IRB 140 robot 
• Designen av verktyget skall inte krocka med några befintliga patent 
 
 

Integrerad!robot!

!Livsmedel!

Robotens!verktyg!

Transportbana!
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!
!
Figur!3!Plockmaskin!från!ABB!med!Flexpicker!robot!IRB!360.!
!
!
!
!
1.1 Syfte  
Att utveckla ett verktyg till roboten i Granitens packmaskin som ger möjligheten att 
förenkla och automatisera transportbanorna åt fler kunder inom livsmedelsbranschen. 
Graniten saknar ett verktyg för upplockning av ost och skinkskivor. Detta projekt syftar 
till att utveckla ett nytt verktyg för att kunna sälja deras ”Smartpacker” maskin till fler 
kunder.  
!
!
1.2 Avgränsningar 
Plockmaskinen som Graniten Engineering tillverkar används inte i testet av 
robotverktyget. Det är endast inhyrd robot, IRB 140 från ABB som verktyget testas på. 
Vanligtvis används IRB 120 eller IRB 360. Plockmaskinen ”Smartpacker” har en 
uppkopplad kamera. Informationen från kameran skickas till roboten för att den ska veta 
var på transportbanan produkten som ska plockas befinner sig. Arbetet i denna rapport 
inkluderar inte systemet med kamera.!
!
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2 Bakgrund  
!

Livsmedelsföretag har transportbanor med skivor av skinka och ost som skall plockas 
från den transportbana de skärs upp på och förflyttas från denna ner i en förpackning. 
Det finns livsmedelsföretag som har anställda med uppgift att förflytta de uppskurna 
skivorna från transportbanan ner i förpackningarna för hand. Eftersom varje förflyttning 
sker med liknande rörelse från transportbanan ner i förpackningen är det lämpligt att 
använda sig av en robot som utför denna rörelse. 

 
2.1 Plockmaskin 
Graniten Engineering AB har utvecklat en egen plockmaskin med integrerad robot och 
visionskamera från ABB. Kameran läser av vart produkterna är placerade på 
transportbandet så att roboten kan lokalisera var på transportbandet den skall plocka. Till 
varje plockmaskin följer det med ett plockverktyg som monteras på den integrerade 
roboten. Graniten har utvecklat en rad olika plockverktyg inom livsmedelsbranschen. 
Plockmaskinen förflyttar produkter från ett kontinuerligt flöde och lämnar av till en 
bestämd position. Plockmaskinen har två transportbanor som är integrerade och dessa 
byggs ihop med de existerande transportbanorna i fabriken. En transportbana för intag 
av livsmedel som inte är placerade i förpackning och en för avlämning av livsmedel i 
förpackning. Transportbanorna kan ha flera olika utseenden, plan yta, rundremmar eller 
specialdesignade plastdelar beroende på vad som skall transporteras. 

2.1.1 Material till verktygskonstruktion 
Ett robotverktyg kan vara konstruerat med hög hållfasthet om det är tyngre produkter 
som skall förflyttas då väljs exempelvis stål. Vid väldigt lätta konstruktioner där verktyget 
behöver vara flexibelt används plast. Det finns många olika hållfastheter på plast 
beroende på hur den är sammansatt och den kan konstrueras i väldigt många olika 
former[1]. Oftast vill man ha hög hållfasthet i verktyget men ändå kunna ha ett 
lätthanterligt material. Då används aluminium[2] det har inte lika hög densitet som stål. 
Graniten Engineering använder leverantörer som skär ut aluminium-, stål- och 
plastkonstruktionerna efter ritning. 

2.1.2 Rengöring av verktyget 
Enligt Arbetsmiljöverket skall maskiner avsedda för livsmedel vara konstruerade så att 
risker för infektioner, sjukdom eller smitta inte uppstår. Maskinen måste vara 
konstruerad så att verktyget kan rengöras. I Europaparlamentets förordning nr 
852/2004[3] finns regler för livsmedelshygien och hur de efterföljs. Ytan på verktyget 
måste vara slät så att inte organiskt material kan fastna i verktyget[4].  
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2.1.3 Verktygets rörelsebana 
Den bana som verktyget förflyttas i med hjälp av robotarmen skall vara så kort som 
möjligt. Roboten hinner transportera livsmedlet fler gånger till och från transportbanorna 
om den bestämda sträckan som verktyget skall förflytta sig i är kort. Möjligheterna för en 
totalt snabbare hantering av livsmedlet ökar därmed med en kort färdsträcka.  

2.1.4 Design av verktyget 
Om verktyget har en enkel design med få komponenter som är enkla att sätta samman 
kommer kostnaden för produktionen av verktyget att minska. Det behöver också vara 
designat så att livsmedlet ”åker av” verktyget lätt. Eftersom livsmedel som fastnar i 
verktyget kan innebära stopp i produktion vilket skapar kostnader. 

2.1.5 Robotar 
Plockmaskinen har en integrerad robot som kan vara av flera olika typer beroende på vad 
som skall utföras. Flera av granitens plockmaskiner använder sig av ABB’s robot IRB 360 
Flexpicker[5]. Den kan monteras i taket på plockmaskinen och plockar därifrån 
produkterna från transportbanorna. En annan vanlig typ är IRB 120[6] som också kan 
användas i Granitens plockmaskin ”Smartpacker”.  

2.1.6 Robotverktygen 
Det finns många olika typer av robotverktyg. Funktionerna i verktygen kan styras 
mekaniskt genom vridning av robotens ”tool”. Det är den sista delen längst ut på 
robotens arm där verktyget monteras och finns på ABB´s IRB robotar. Andra verktyg 
använder tryckluft till pneumatiska cylindrar på verktyget. Det är också möjligt att 
verktyget har en egen motor som utför verktygets rörelser. 

2.1.7 Styrning 
För styrning av roboten används ett styrsystem. Eftersom robotarna till packmaskinen 
köps in från ABB är också styrsystemet från ABB. Den kontrollerar motorerna på 
robotens axlar och ger roboten instruktioner vart den ska förflytta sig. Programmet för 
roboten skrivs i en dator som kopplas upp mot styrsystemet. Informationen laddas över 
och när programmet körs förflyttar sig roboten efter instruktionerna i programmet. För 
styrning av extern motor kopplas denna upp mot en egen utgång. Den ges ett namn och 
kan då styras från programmet. För pneumatisk rörelse kopplas en magnetventil upp mot 
en utgång på I/O kortet i kontrollmodulen. Beroende på om kortet ger den signal eller 
inte öppnas och stängs magnetventilen.  
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2.2 Varianter av robotverktyg 
Det finns flera olika sätt att förflytta en livsmedelsprodukt med hjälp av en robot från en 
position till en annan position. De alternativ som anses möjliga är tvåbladsverktyg, 
vakuumverktyg, gaffelverktyg och gripverktyg. De beskrivs och presenteras i detta 
kapitel. 

2.2.1 Tvåbladsprincipen  
Tvåbladsprincipen[7] är ett verktyg som med hjälp av två blad från var sin sida glider på 
transportbanan under livsmedlet för att sedan lyfta upp det. Livsmedlet transporteras 
över till en andra position där bladen går isär och släpper av det på önskad plats, se figur 
4.  

!

!!

!!

!!

!

!

Figur!4!Robotverktyg!med!mekanisk!rörliga!blad!!

 

2.2.2 Vakuumverktyg  
Vakuumverktyg är ett verktyg som med hjälp av undertryck håller fast ost och 
skinkskivor på verktyget. Det görs med en pump som drar ur den luft som finns inne i 
verktyget. När roboten sänker ner verktygets plana del mot livsmedlet som skall 
förflyttas fastnar skivorna på vakuumverktygets nät på undersidan av verktyget och det 
blir ett undertryck inne i verktyget. Roboten lyfter verktyget och tar med sig skivorna 
som sitter fast på undersidan. Framme vid förpackningen där skivorna skall placeras 
stängs pumpen av och livsmedelsprodukterna faller ner i förpackningen. 

2.2.3 Gaffel eller gripverktyg  
För att gaffelverktyg och gripverktyg ska kunna användas måste transportbanan vara 
uppbyggd med rundremmar [8], se figur 5. Rundremmar är remmar av gummi som är 
spända runt två cylindrar dessa skapar tillsammans en bana. Det är monterat en motor på 
den ena cylindern och när den roterar rör sig remmarna och förflyttar objekt på banan 
framåt. Detta gör att ett sorts gaffelverktyg eller gripverktyg som ska lyfta skivor av 
skinka och ost underifrån kan användas.  
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När skivorna av skinka eller ost är placerade på gaffelverktyget kan det behövas något 
som håller fast skivorna. Eftersom de under förflyttningen ligger helt löst uppe på 
verktyget. När ett gaffelverktyg ska placera skivorna i förpackningen görs en snabb 
rörelse med roboten som får skivorna att åka av och ner i förpackningen. Används 
gripverktyg med klor som kan öppnas och stängas behövs inte denna snabba rörelse. 
Skivorna faller ned i förpackningen när klorna öppnas. För att få klorna att öppna och 
stängas krävs en kraft. Den kan komma från en elektrisk motor eller så kan den skapas 
med tryckluft som kan användas på pneumatiska cylindrar. När cylindrarna blir försedda 
med tryckluft pressas dessa ut eller in och skapar en rörelse som används för att öppna 
och stänga klorna på verktyget. 
!!!

!

Figur!5!Transportbana!för!livsmedelsprodukter!med!rundremmar!! !!

 

2.3 Gripfunktioner 
!

För att utföra en griprörelse hos ett robotverktyg behövs ett vridmoment för att rotera 
axlarna på gripverktyget. Det kan vara en mekanisk vridning från roboten, en motor eller 
en pneumatisk cylinder som utför rörelsen på verktyget. 

2.3.1 Motorkraft 
Det kan installeras en motor på gripverktyget och när motorn roterar överförs den 
roterande rörelsen med kugghjul till huvudaxlarna på verktyget. När axlarna roterar 
öppnas och stängs verktyget. Drivmodulen har utgång för fler motorer utöver de 
motorerna som sitter på axlarna i roboten. Den externa motorn kopplas upp mot 
styrsystemet för att kunna samverka med roboten. 

2.3.2 Pneumatisk kraft 
Pneumatik används ofta i industrier. Det krävs en kompressor för att komprimera den 
luft som ska användas. När tryckluften släpps ut genom slangar kan den komprimerade 
luften dirigeras. Tryckluften kan ledas till pneumatiska komponenter som agerar med det 
tryck som påverkar komponenten när luften försöker expandera. Det höga trycket inne i 
den pneumatiska komponenten gör att delar i komponenten kan förflyttas av övertrycket. 
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En pneumatisk cylinder kan fästas på verktyget och utföra en önskad rörelse. För att 
undvika underhållskostnader och stopp i produktion så måste luften som flödar fram till 
verktyget förberedas och filtreras. För att luften ska vara så ren som möjligt och för att 
undvika att partiklar hamnar i systemet [9]. Luften kopplas upp mot en serviceenhet den 
kan ha flera olika funktioner beroende på vilka block man väljer att koppla på. 
Luftavfuktare, mjukstartare, flödesmätare och filter är vanliga komponenter. 

2.3.3 Mekanisk kraft 
Längst ut på roboten sitter den mekaniska del som verktyget skall monteras på. Det är 
ett fäste med en motor. Kraften från servomotorerna i roboten kan utnyttjas till fler 
funktioner än att rotera robotens arm. Om verktyget fästs på robotens mekaniska del 
längst ut på robotarmen kan kraften från den främre motorns rotation användas. Det 
görs genom att verktyget designas så att mekaniska delar i verktyget samverkar med 
rotationen från fästet på robotarmen. Det skapar en kraft mot verktyget så att verktyget 
utför önskade rörelser. 
!

2.4 För och nackdelar på verktygsvarianter 
!

2.4.1 Bladverktyg 
Fördelar!!

Bladverktyg får samma resultat varje gång. Robotverktyget gör en stabil och säker flytt 
från transportbandet till förpackningen. Föremålet hålls fast ordentligt och det går att 
släppa av skivorna snabbt och enkelt i önskad position.  
Nackdelar!!

För att komma åt produkten måste verktyget göra en glidande rörelse på transportbanan 
vilket sliter på den. Patent finns redan på en sådan här anordning.  

2.4.2 Vakuumverktyg 
Fördelar!!

Det behövs inga extra rörelser då endast kontakt med produkten räcker. Detta är en 
metod som går mycket snabbt och går inte in på några patent.  
Nackdelar!!

Vakuumverktyget verkar ha en tendens att dra åt sig bitar av livsmedlet vilket inte är 
önskvärt. Det har heller ingen förmåga att plocka föremål som ligger i en större hög då 
endast de skivor som har kontakt med verktyget hålls fast. Det går alltså bara att plocka 
då skivorna ligger plant.  
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2.4.3 Gaffel eller gripverktyg 
Fördelar!!

Gafflar eller klor behöver inte vara i kontakt med banan utan endast livsmedlet. 
Verktyget krockar inte med något patent. Det går att lyfta flera olika sorters föremål även 
de som ligger i en större hög på varandra.  
Nackdelar!!

Vid användning av gafflar eller gripverktyg måste transportbandet vara uppbyggt av 
rundremmar. Eftersom verktyget plockar under banan med gaffelverktyg innebär detta 
en längre sträcka för roboten. Verktyget måste även ha någonting som håller fast 
livsmedlet eftersom det annars kan åka av under transporten.  

!

2.5 Patentundersökning 
!

Graniten Engineering AB måste se över existerande lösningar för att inte krocka med 
andra företags patent vid utvecklandet av det nya verktyget. Eftersom det kan få 
ekonomiska och rättsliga konsekvenser vid patentintrång[10]. Det finns två stora 
tillverkare av packmaskiner inom livsmedelsindustrin som har patent och det är Marel 
och Multivac.  
!

2.5.1 MULTIVAC  
MULTIVAC är en av de globalt ledande leverantörerna av förpackningslösningar för alla 
typer av livsmedel och för hälsoprodukter, liksom för industrimaterial. Undersökningen 
visar att MULTIVAC Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG har en mängd patent, 
men inget av dessa patent är för robotverktyg.  
!

2.5.2 Marel (Delford) 
Marel är ett företag som inriktar sig på utveckling högteknologisk utrustning inom 
livsmedelsindustrin. Det finns ett patent från Delford med nr EP04769021.9 detta 
beskrivs som en upptagnings och avläggningsgripare. Ett annat patent med titeln 
plockhanteringsanordning är anpassat för både tjocka och tunna skivor de har nr EP 
07712715.7 detta är sökt av AEW Delford Systems Limited.  
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2.5.3 Patent upptagnings och avläggningsgripare 
Titel: Upptagnings- och avläggningsgripare, se figur 6 
Klass: B65G47/90  
Sökande: AEW Delford Systems Limited  
Status: Patent i kraft  
Ansökningsnummer: EP 04769021.9  
Publicerad som: SE1685045.T3!!
!
!
Delford har utvecklat ett gripverktyg som kan uppta ett föremål från ett läge och 
nedsänkas till ett andra. Detta verktyg har två blad som kan förflytta sig från ett yttre läge 
till ett inre med hjälp av drivande cylindrar, se figur 6.!!
!

!

!

Figur!6!Delford!UpptagningsR!och!avläggningsgripare!

!

!
!
Roboten kan förflytta verktyget ner mot transportbanan när cylindrarna som får bladen 
att öppnas och stängas är vid det yttre läget. Verktyget nedsänks så att bladen kommer i 
kontakt med den yta på transportbanan där livsmedlet som ska plockas vilar på. I det 
läget kan livsmedlet plockas upp eftersom verktyget manövreras så att bladen hamnar i 
sitt andra läge ”stängd position”. Delfords lösning är helt mekanisk, det behövs därför 
inte några pneumatiska anslutningar utan den drivs av rotationen från robotarmen. I 
patentet beskrivs att denna lösning också kan användas med pneumatiska cylindrar.  
Verktyget har ett stödelement som är den del av verktyget som trycker fast livsmedlet 
mot bladen som vid upplockning är placerade under livsmedlet. Det förhindrar att 

Stödelement!

Drivande!cylindrar!
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livsmedlet till följd av bladens glidning rör sig. Patentet beskriver också att stödelementet 
kan på ett fjädrande vis vara ett deformerbart element som är beläget ovanför livsmedlet. 
När roboten rör sig i en hög hastighet så kan det behövas en mekanisk lösning som håller 
skivorna på plats. Delfords stödelement utför denna uppgift när roboten roterar så rör sig 
också stödelementet och bladen.  
Enligt patentet så väljs bladens tjocklek så att de inte skjuter något framför sig. Bladens 
kanter är avfasade eller avrundade för att inte skapa skärkant. Roboten rör sig i hög 
hastighet eftersom en längre vistelse på en bana i rörelse skapar friktion från 
transportbanans rörelse vid upptag. Det två motstående bladen är identiska. Bladen har 
en bakkant som tar emot livsmedlet då roboten vrider bladen till det slutna läget. 
Produkten kan verka som självrengörande vid öppning och stängning av verktyget. Om 
det är anordnat så att det vid beröring av bladen också skrapar av bladens övre yta när de 
öppnas och stängs, se figur 7. 
 
 
 
 
 
 
Figur!7!Avläggningsgripare!med!alternativt!stödelement!

 
När bladen är i önskat läge går det att ställa in så att dessa rör sig precis så mycket som 
behövs för att frigöra produkten. Stödelementet fortsätter att hålla fast och styra 
livsmedlet till rätt position i förpackningen. Detta tills verktyget har lyfts därifrån. 
Alternativt flyttar mekaniken i verktyget bladen och stödelementet i den ena riktningen 
och en fjäder återför bladen i den motsatta riktningen. Det behövs alltså ingen extra 
energi till verktyget mer än den energi roboten tillför vid vridning.  
!

2.5.4 Övriga Patent 
Ett annat patent som var liknande Delfords upptagnings- och avläggningsgripare är en 
anläggning för att överföra livsmedel från uppskärningsmaskiner till 
förpackningsmaskiner. Roboten fångar upp varan från bandet i en behållare som 
förflyttas med roboten till det andra bandet och ner i förpackningen. Men enligt 
patentverket är patentet inte längre i kraft[11].  
 

Stödelement!med!skrapfunktion!
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3 Metod 
 
För att utveckla ett verktyg krävs arbete med mekaniskdesign. En fördjupning i 3D 
program är därför nödvändig. Vid konstruktion av verktyget användes 3D-programmet 
Catia V5[12]. För- och nackdelar togs fram för att kunna göra nödvändiga val i 
utformning och funktion, se tabell 1 och 2. Det krävdes även en god förståelse för 
robotar, mekanik, elektronik och pneumatik. Det gjordes en värdering av förbättringar i 
verktygets design som beskrivs i detta kapitel samt programmering av roboten.  
 

3.1 Olika varianter gripverktyg 
!

3.1.1 Gaffelformat verktyg   
Ett gaffelliknande verktyg som förflyttas mellan rundremmarna och placeras av roboten 
under ost- och skinkskivorna, se figur 8. Verktyget lyfter upp skivorna och förflyttar 
verktyget till en position precis över förpackningen som skivorna skal placeras i. För att 
lämna av skivorna gör roboten ett snabbt ryck från positionen över förpackningen, vilket 
resulterar i att skivorna faller ner i förpackningen.  
 
 
 
 
Figur 8 Gaffelformat verktyg 

 

3.1.2 Gaffelformat verktyg med två gafflar  
Två gaffelformade verktyg som är monterade spegelvänt mot varandra. De plockar upp 
på samma sätt som när ett gaffelverktyg används men i detta fall från var sin sida av 
skivorna. När gafflarna ska förflyttas mellan rundremmarna måste gafflarna vara 
separerade från varandra. När det befinner sig i en position under skivorna förflyttas 
dessa mot varandra och skapar en gemensam yta som skivorna kan vila på under färden 
till förpackningarna, se figur 9. När verktyget ska lämna av skivorna förflyttas gafflarna 
från varandra i hög hastighet, se figur 10. Skivorna av skinka eller ost faller ner i 
förpackningen mellan det två gafflarna.  
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Figur 9 Stängd position gaffelverktyg        Figur 10 Öppen position gaffelverktyg 

 
 

3.1.3 Flera L formade klor 
Samma princip som med två gafflar men med roterande axel. Gafflarna är uppbyggda 
med flera L formade delar som roterar runt en axel. När gafflarna roterar utför verktyget 
en griprörelse, se figur 11 och 12.  

  
 
 

 
Figur 11 Stängd Position roterande axel   Figur 12 Öppen Position roterande axel 

 

3.1.4 Enbart vakuum  
Vakuumverktyg med en plan yta med nät på undersidan. Detta verktyg placeras på 
skivorna och med hjälp av en pump kan ett vakuum skapas. Det bildas ett vakuum 
mellan skivorna och fram till pump som drar ut all luft från insidan av verktyget. 
Undersidan av verktyget har ett nät med hålrum som gör att skivorna inte kan passera in 
i verktyget utan bildar ett lock på nätet för luft att passera. När hålrummen täpps igen av 
skivorna skapas ett undertryck på insidan de verktyg som håller fast skivorna. Se översikt 
av verktyget och luftvägen i figur 13.  
 

  
Figur 13 Vakuumverktyg 
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3.2 Alternativ till gaffelverktyg 
3.2.1 En eller två gafflar med vakuumfunktion 
Ett gaffelverktyg som skapar vakuum ovan livsmedlet och håller fast produkten under 
transporten. När livsmedlet skall lämnas av i förpackning stängs vakuumpumpen av. 
Gaffeln/gafflarna gör en snabb rörelse från livsmedlet så att livsmedlet kan åka av och 
faller då ner i förpackning, se figur 14.   
 
 
 
 
Figur 14 Gaffelverktyg med vakuumfunktion 

 

3.2.2 En eller två gafflar med integrerad vakuumfunktion  
Gaffelverktyget har flera hål som luft kan passera genom. Dessa bidrar med ett vakuum 
under livsmedlet och håller fast det under transporten. När verktyget sedan ska släppa 
ner produkten blåses luften ur verktyget för att lättare få av skivorna, se figur 15.   
 
 
 
 

Figur 15 Gaffelverktyg med integrerad vakuumfunktion 

 

3.2.3 Två gafflar vakuumfunktion över och under  
Två gafflar som går mot produkten en ovanifrån och en underifrån båda drar till sig ost 
eller skinkskivorna med vakuum och håller fast de under färden. När verktyget ska 
placera släpper det undre vakuumet och rycker undan verktyget. Efter att det undre 
verktyget avlägsnat släpper det övre verktyget ner skivorna i förpackningen.  

3.2.4 Förändring av transportbana  
En möjlighet är att inte installera rundremmarna på längden av transportbanan utan på 
bredden vilket gör att verktyget kan komma åt från sidan. Roboten måste då 
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programmeras efter hastigheten på transportbanan. Anledning är att livsmedlet skall 
kunna plockas upp i exakt rätt tidpunkt då gafflarna är placerade mellan rundremmarna.  
Det skulle kunna installeras en ramp på transportbanan för att lyfta upp skivorna för att 
lättare kunna plocka dem, se figur 16.   
 
 
 
 
Figur 16 Gaffelverktyg med ombyggd transportbana 

 

3.2.5 Förändring av verktyget 
En förändring av verktyget för att få en mer exakt placering kompletteras gaffelverktyget 
med sidor som håller skivorna i position. Dessa kan vara i bestämd position eller vara 
konstruerade så att de kan öka och minska ytan för livsmedlet under transporten. 
 

3.2.6 Förbättring med fler gafflar 
En andra gaffel som håller i produkten under färden ovanifrån. När produkten skall 
placeras är det övre verktyget lite förflyttat till höger eller vänster. Gaffeln kan då gå 
emellan det lägre verktyget och dra av produkten. Verktyget kan också kontrollera med 
den övre gaffeln att skivorna är placerade korrekt i förpackningen.  

 
!

!

!

!

!

!

!
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3.3 Tabeller för- och nackdelar verktygs varianter 
I tabellerna 1 och 2 visas en sammanställning av fördelar och nackdelar för de olika 
verktygskonstruktionerna. Verktyget skall uppfylla alla grundkrav samt ha många 
fördelar och få nackdelar.  
 

Tabell 1: Översikt olika verktygsvarianters fördelar 
Tabellen visar vilka konstruktioner som har flest fördelar vid användandet av verktyget. 
Konstruktioner som kan uppnå flest delar i tabellen är att föredra men verktyget måste 
även uppfylla grundkraven, se kap 1. 
 

Fördelar Enkel 
konstruktion 

Enkel att 
Tvätta av 

Kort sträcka Lätt att få av 
livsmedlet 

Livsmedlet 
sitter fast 
under färden 

Enklare att 
plocka upp och 
släppa av 

En gaffel X X     
Två gafflar X X X X   
Två gafflar med 
platta ovan 

 X X X X  

En eller två gafflar med 
vakuum ovan 

   X X  

En eller två gafflar med 
vakuum under 

    X  

Flera L formade klor X X X X  X 

Flera L formade klor 
med platta ovan 

 X X X X  

Enbart vakuum X X X X  X 
Plocka från sidan  X X    
Förändring av bana   X   X 
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Tabell 2: Översikt olika varianters nackdelar 
Tabellen visar vilka konstruktioner som har flest nackdelar vid användandet av verktyget. 
De konstruktioner som uppnår flest delar i denna tabell är inte att föredra, men 
konstruktioner med många nackdelar kan klara av alla grundkrav, se kap 1. Vissa 
nackdelarna i tabellen för respektive verktygsvariant måste därför accepteras för att kunna 
uppfylla alla grundkrav. 
 

 

 
 

Nackdelar Långt 
verktyg 

Lång 
sträcka 

Svår 
avlämning 

Extra 
konstruktion 

Hög 
vikt  

Fungerar 
inte på 
högar 

Krock 
med 
patent 

Synkronisering 
med bana 

En gaffel X X X   X   

Två gafflar      X   

Två gafflar 
med platta 
ovan 

   X X  X  

En eller två 
gafflar med 
vakuum ovan 

  X X X  X  

En eller två 
gafflar med 
vakuum under 

  X X X X   

Flera L 
formade klor 

   X  X   

Flera L 
formade klor 
med platta 

   X     

Enbart vakuum      X   

Plocka från 
sidan 

   X    X 

Förändring av 
bana 

   X     
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3.4 Gripfunktioner gripverktyg 
!

3.4.1 Gripfunktion med motor 
Vid val av verktyg med roterande axel kan en motor användas för rotation runt axlarna. 
För att motorn eller motorerna ska kunna överföra rotationen på verktygets axlar används 
kugghjul eller remmar på huvudaxlarna i verktyget. Motorn kan också vara monterad 
direkt som axel för verktyget men då behövs det två motorer en för varje huvudaxel.  

3.4.2 Gripfunktion med pneumatik 
Verktyget skall kunna röra sig med kraft både från öppen position och från stängd 
position. En dubbelverkande pneumatisk cylinder har två lägen. Ett läge när kolven är i 
botten av cylindern och ett när kolven är i toppen av cylindern. Det finns många olika 
företag som kan leverera pneumatiska komponenter. Den leverantör som Graniten 
Engineering ofta väljer är Festo. De levererar dubbelverkande cylindrar som kunde köpas 
in och testas på verktyget. Kompressorn som används förser den pneumatiska service 
enheten med 6 bar. Den kraften kan regleras eftersom den kraft som behövs är betydligt 
mindre. 

3.4.3 Mekanisk gripfunktion 
Den motor som roterar robotarmens yttersta del på roboten kan påverka delar av 
verktyget så att den utför en rörelse. Rotationen i robotarmens yttersta del kan vara för 
öppning av verktyget med rotation åt det ena hållet och för stängning av verktyget vid 
rotation åt det andra hållet. Vid mekanisk vridning behövs inga extra komponenter 
utöver de mekaniska delarna på verktyget. För att verktyget ska kunna monteras på 
roboten måste de ha hålrum som matchar robotens ”tool”, se figur 17. 3D-modell av 
roboten kan laddas ner och 2D-ritningen visar diametrarna och positionerna som är 
nödvändiga att ha på nya robotverktyget[13]. 

!

Figur!17!Robotens!”tool” 
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3.5 Test av olika verktyg 
 
3.5.1 Test av vakuumverktyg 
Testas genom att koppla på en pump till ett aluminiumverktyg designat av Graniten. 
Detta verktyg har en plan yta och ett nät med hålrum så luften kan passera genom 
verktyget. Skivorna placeras på en testbana. När pumpen är igång kan verktyget manuellt 
placeras på skivorna som fastnar på verktyget undersida när pumpen är igång. Styrkan på 
pumpen regleras efter behov. Det syns tydligt hur mycket kraft som behövs för att hålla 
fast livsmedlet på vakuumverktyget. 

3.5.2 Test av gaffelverktyg 
Skivorna placeras på testbanan och lyfts manuellt med aluminiumpinnar. Med ett snabbt 
ryck bort från skivorna lämnas dessa av på önskad position. Det är väldigt manuellt test 
och men det ger en bild hur skivorna skulle kunna förflyttas med ett gaffelverktyg. För 
att stabilisera flytten läggs en aluminiumplatta ovanpå ostskivorna efter att de lyfts upp. 
Det syns då tydligt om det blir en förbättring. 

 
3.6 Design  
 
3.6.1 Val av design 
Delford har patent på tvåbladsprincipen. Det går därför inte att välja ett verktyg med två 
blad eftersom konstruktionen inte går att genomföra. Motordrivet verktyg skulle ha en 
högre kostnad en pneumatisk och det behövs inte så hög precision som en motor ger för 
att öppna och stänga verktyget. Vakuum får bra resultat i tabellerna för- och nackdelar, 
se kap 3.3. Men vakuum är inte heller ett bra alternativ eftersom verktyget inte kommer 
klara av att lyfta flera föremål som ligger i hög på varandra. Ett verktyg som är uppbyggd 
som gaffel eller klor uppfyller kraven för verktyget. Denna typ av konstruktion har inte 
lika många fördelar i tabellerna för- och nackdelar men nackdelarna kan accepteras, se 
kap 3.3 tabell 1 och 2. En mekanisk lösning där den roterande kraften från robotens arm 
används skulle vara lösning som är uppbyggd på ett liknande sätt som Delfords 
patenterade verktyg. Det är inget patentintrång för att fästa ett verktyg på robotens arm 
men funktionen hos mekaniken som är kopplat till robotens ”tool” är patenterat. För att 
inte krocka med patatent används inte en mekanisk lösning. Valet är därför en prototyp 
av ett gripverktyg med pneumatisk kraft. Festo är en av världens ledande företag inom 
automations teknologi och levererar pneumatiska cylindrar. Det är en leverantör som 
Graniten ofta använder med lyckade funktioner och hållbarhet. Det väljs därför 
dubbelverkande cylindrar från Festo för att skapa rörelsen av gripverktyget. Valda 
cylindrar har arbetstryck på 1,5-10 bar och är tillräckligt med kraft för att utföra den 
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rörelse som verktyget skall klara av. Eftersom roboten kommer förflytta sig i hög 
hastighet designas en skyddsplatta för att hålla fast produkten under transporten, se figur 
31.  

3.6.2 3D program 
En modell av robotverktyget ritades upp i 3D programmet Catia V5. För att verifiera 
funktionerna testades dessa i 3D-miljö. Catia V5 är ett program som skolan har för att 
lära studenter att göra modeller i 3D. Det hade varit betydligt svårare att tillverka och få 
verktyget att fungera utan ett 3D-program som kan visa att produkten fungerar på 
förhand. Genom att skissa och rita på förhand i 3D-programmet så minskade risken för 
misstag och förlorad tid.   
 

3.6.3 Test och design av gripverktyg 
Gripverktyget testades i Catia V5 där flera olika designer av ett verktyg togs fram. 
Metoden för att testa dessa görs genom att sätta regler i 3D programmet. Exempel på 
regler kan vara att klorna låses fast på ett bestämt koordinat men tillåts att rotera runt en 
axel. När tryckluften sträcker ut cylindrarna följer klorna som är monterade på verktyget 
med i rörelsen. Eftersom kraften överförs och roterar klorna runt huvudaxeln. Det går 
med denna metod se vilken slaglängd som passar för den pneumatiska cylindern. Det går 
också att se begränsningar i rotationen hur långt klorna kan rotera. Beroende på 
slaglängden på cylindern förändras också avstånden mellan klo-grupperna. Avståndet 
mellan klorna på varje sida bestäms efter diametern på cylindern. Eftersom de 
pneumatiska cylindrarna måste få plats att röra sig fritt emellan klorna, se figur 18 för 
översikt av stängd och öppen position.  

 
Figur!18!Pneumatisk!gripfunktion!Catia!V5!
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3.7 Testbana 
En testbana som roboten plockar från konstrueras med att sätta upp rundremmar längs 
en bana. Rundremmarna får inte vara för långt ifrån varandra för att skivorna ska falla 
ner emellan och det får inte vara för nära så att verktyget inte får plats när det ska plocka. 
Rundremmarna spänns fast för att inte röra på sig och fastna i verktyget under 
testkörningen.   

!

3.8 Programmering  
Roboten från ABB som heter IRB 140 [14] ska göra vissa bestämda rörelser och den 
behöver programmeras för detta[15]. Det görs i ABB:s egna program RobotStudio [16]. 
Det är ett program som kan göra realistiska simuleringar av robotens rörelser utan att 
störa produktionen, vilket ger många fördelar som kortare ställtider och snabbare 
igångkörning. Till roboten finns en handkontroll som också kan styra roboten. Denna 
kallas Flexpendant[17] och det går att programmera även från denna enhet, se figur 19. 
 

!

Figur!19!Flexpendant!ABB!handkontroll!
!

!

UEStudio användes för att skriva koden till roboten. Det är ett programmeringsverktyg 
som går att använda till roboten men det saknar möjligheten att simulera robotens 
rörelser i 3D, till skillnad från ABB’s egna program RobotStudio. Roboten skulle utföra 
två nästan identiska rörelser en för att plocka och en för att släppa. Det som utförs när 
roboten skall plocka utförs i motsatt ordning när roboten ska släppa. Eftersom 
funktionerna är lika så kunde två arbetsytor skapas för roboten. Det som roboten skall 
utföra i den första arbetsytan skall också ske i den andra arbetsytan vilket underlättar 
programmeringen. Vid positionering går det att utnyttja roboten så kallade ”tool” som är 
längst ut på roboten spets. Roboten vet vart denna punkts position är i förhållande till 
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robotens bas punkt. Detta gör att roboten kan räkna ut exakt vart denna punkt befinner 
sig. Det är denna punkt som roboten utgår från när den ska bestämma exakt var den ska 
placera sitt verktyg. Utifrån den informationen skapas en bana för roboten. Den rör sig 
då ifrån den första positionen ner till banan för att plocka skivor och bort till den andra 
positionen för att lämna skivor. Det skapades en arbetsyta på transportbanan och 
verktyget fick en startpunkt 100 mm ovanför transportbanan. Det görs genom att en 
offset anges ifrån den punkt som verktyget ska plocka ifrån. Roboten går direkt till ett 
läge 100 mm ovanför transportbanan innan den går rakt ner för att plocka.   
 

3.9 Val av material till verktyget 
!

De aktuella materialtyperna som kan användas för konstruktion av verktyget är plast, 
aluminium eller rostfritt. Rostfritt stål har hög densitet i förhållande till aluminium och 
är starkt. Aluminiumet har lägre densitet men kan göras starkare med olika typer av 
behandlingar. Aluminiumet är också lättare att bearbeta vid konstruktion och har en 
lägre vikt. Ett av kraven för verktyget är att verktyget skall ha en vikt som inte överstiger 
1.5 kg. Konstruktion som är designad i CatiaV5 innehåller för stora delar för att använda 
rostfritt. Plast är inte lika hållbart som aluminium och det är viktigt att verktyget också är 
hållbart, därför valdes aluminium framför plast till konstruktion av Granitens 
robotverktyg. 
!

3.10  Konstruktion av verktyg 
!

Strukturen i verktyget är av materialet aluminium. Det finns flera typer av 
ytbehandlingar av aluminium en vanlig metod är anodisering. Den förbättrar korrosions- 
och slitagemotståndet genom anodisering förstärks det naturliga oxidskiktet på ytan. 
Väljs lackering av aluminiumet måste lackeringen avlägsnas innan det kan återvinnas 
vilket är kostsamt. Vid beställning valdes ingen ytbehandling eftersom detta var en 
prototyp. Det behövdes inte för att se att verktyget fungerade. När verktyget ska säljas 
väljs en ytbehandling som är lämplig för den miljö de ska användas i. Aluminiumet skärs 
ut av en maskin med hjälp av en 2D ritning som är tagen från CAD- programmet. Vid 
återvinning smälts allt aluminium ner och återanvänds. Robotverktyget har Festo 
cylindrar på 35 mm slaglängd[18]. Rätt slaglängd kan också mätas fram för hand efter 
att montering av alla delar i aluminium är utfört. Det går då att se vilka längder som inte 
fungerar och vilka som fungerar.  Det är dubbelverkande för att kunna öppna och stänga 
”klorna” med kraft i båda riktningar. 
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3.11 Montering av verktyg 
!

2D ritningar från Catia skickades till produktion och aluminiumdelarna av verktyget 
skars ut. Delarna monterades ihop exakt efter 3D-modellen. Den övre plattan skruvades 
fast på siddelarna. Glidlagren monterades i hålrummen på klorna och axlarna träs genom 
glidlagren. Det är viktigt att huvudaxeln också går igenom de pneumatiska cylindrarna. 
Grupperna av klor fästs på siddelarna med vridaxeln som monteras genom hålen på 
klorna och genom hålen på siddelen. När verktyget blivit färdigmonterat skruvades de 
fast på roboten genom den övre plattans hålrum, se verktygsdelar i figur 20. 
!

!

Figur!20!Verktygsdelar!

 
3.12 Test av vald design 
När verktyget är färdigmonterat testas det genom att monteras på roboten och koppla 
upp aktuatorerna mot pneumatiken. Stegvis testas rörelserna hos roboten med hjälp av 
Flexpendant. Luften slås av och på manuellt för att se om aktuatorerna förflyttar de olika 
delarna i verktyget som designat. De ska utföra en griprörelse för upplockning och en 
rörelse för att lämna av. Programmet till roboten testades vid väldigt låg hastighet. 
Succesivt kunde hastigheten ökas och programmet uppdateras för att få bättre precision.  
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3.13 Robot för test av verktyg 
!

För att testa verktyget på en robot hyrde Graniten Engineering en robot av ABB. 
Modellen är en IRB 140. Det är en 6-axlig robot som klarar att lyfta 6 kg och har en 
räckvidd på 810 mm. 
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4 Resultat  
4.1 Sammanfattning Resultat 
Ett verktyg för upptagning och avlämning av livsmedelsprodukter. Verktyget är 
specialanpassat för att plocka skivor av skinka från ett transportband med rundremmar, 
se figur 21. 

!

Figur!21!Robotverktyg!monterad!på!robot!
 
Fakta verktyg: 
Vikt:   Ca 1.5 kg 
Material:   Aluminium 
Tillbehör:   2st skyddsplattor 
Innehåll:   2st pneumatiska cylindrar 
    12st glidlager 
    4st låsringar 
    6st M3 skruvar 
    8st M5 skruvar 
    4st luftslangar 
    2st strypventiler 
    4st pneumatiska kopplingar 
    10st aluminium cylindrar 
    6st gripklor i aluminium 
    2st sidofästen i aluminium  
    1st monteringsplatta 
    2st fästen för pneumatiska cylindrar!
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4.2 Uppbyggnad 
 
Verktyget har en övre platta med 4st hål som är anpassad för att kunna skruvas fast och 
fästas på ABB´s robotar. Ett av hålen på över plattan är till för en styrkloss som sitter 
längst ut på armen på ABB’s robot. Funktionen för styrklossen är att verktyget skal bli 
monterat i riktig position. Kanterna på plattan är gradade för att inte göra skada vid 
demontering när verktyget ska rengöras. Det är den övre plattan som håller samman hela 
verktyget. Sidorna för verktyget är också fastskruvade i den övre plattan, se figur 22. 

 
Figur!22!CAD!ritning!övre!platta!
!
!
Sidorna på verktyget har vertikalt gängade hål och är fastskruvade i den övre plattan. Det 
är de två yttersta hålen som axlarna för rotering av verktyget är fästa vid, se figur 23.  
 

 
!
Figur!23!CAD!ritning!sidofäste!
!
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4.3 Verktygets gripfunktion 
 
!
Verktyget är uppbyggt med 3st L-formade aluminiumdelar på ena sidan av verktyget och 
3st på den andra sidan av verktyget. Dessa 2 grupper fungerar som klor och är monterade 
spegelvänt mot varandra och roterar på var sin axel, vilket gör att de kan rotera mot 
varandra eller från varandra. De 2 grupperna med klor utför samma rörelse men på 
motsatt sida och skapar ett gripverktyg, se figur 24. 
 

!

Figur!24!Robotverktyg!roterande!axlar!

!

Klorna kan endast rotera inom ett visst område och det definieras av längden på de 
pneumatiska cylindrarna. Längre cylinder motsvarar en större öppen position. Med hjälp 
av 1st pneumatisk cylinder för den ena gruppen och 1st cylinder för den andra gruppen 
öppnas och stängs verktyget. För att öppna verktyget används tryckluft som leds till de 
pneumatiska cylindrarna som drar en grupp av klor utåt. För att stänga gripverktyget 
används tryckluft på en annan ingång på cylindern vilket trycker klorna tillbaka till deras 
utgångs position. De dubbelverkande cylindrarna används på verktyget så att tryckluft 
kan styra både för att öppna och för att stänga verktyget. Enkelverkande cylindrar har 
endast en luftingång och kan därför endast styra med tryckluft en väg. Det utförs en 
griprörelse med dessa 2 sidor av gripverktyget när tryckluften leds tills de dubbelverkande 
cylindrarna.  
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De är av lika storlek och är tillverkade av aluminium. Cylindrarna är fästa under ”taket” 
av verktyget för att de ska utföra uppgift utan att det syns eller märks allt för mycket, se 
”öppen” position av verktyget i figur 25.  
 

!

Figur!25!Cylindrar!monterade!under!överplatta!öppen!position!

 
Varje klo på verktyget har 4st hål för runda aluminium axlar som håller verktyget 
samman. Axlarna har inte någon pneumatisk funktion utan är monterade genom hålen 
på klorna. De reagerar och roterar efter de pneumatiska cylindrarnas rörelse. I det översta 
hålet på klorna är det monterat en axel och anledningen till att axeln är placerad just där 
är för att de pneumatiska cylindrarna ska kunna monteras på dem. Axeln behöver ett 
visst avstånd från huvudaxeln som vrider verktyget, se figur 26. De pneumatiska 
cylindrarna är därför placerad en bit ifrån huvudaxeln. För att axlarna ska kunna rotera 
lätt används igus iglidur glidlager[19]. Deras modell A500 är specialiserad för 
livsmedelsprodukter men har inte mått som passar för denna prototyp. Standard 
glidlager med formen ”F” installerades därför på denna prototyp. Glidlager installeras på 
axeln som roterar klorna från öppen position av verktyget till stängd position. 
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!

Figur!26!CAD!ritning!på!verktygets!gripklor!
!

Aluminiumaxlarna monteras genom hålen på gripklorna. Huvudaxeln har anpassad 
storlek för att glidlager och cylinder skal få plats. Axeln för pneumatiska cylindrarna har 
också plats för glidlager som gör att axeln kan roterar lättare. De nedre hålen på 
gripklorna är av mindre storlek. Deras funktion är endast att hålla ihop klorna på rätt 
avstånd från varandra. De är fastskruvade horisontellt genom gripklorna, se figur 27. 

!

Figur!27!Fäste!av!aluminium!cylindrar!

!
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Eftersom luftslangarna och de pneumatiska kopplingarna tar en viss plats är huvudaxeln 
delad i två delar. De är på detta sätt inte i vägen eller i det område där skivorna plockas. 
Slangarna håller sig alltid på detta sätt ovanför verktyget och stör inte arbetsytan. Det är 
2st huvudslangar inkopplade för tryckluft till varje aktuator en för att öka längden på 
aktuatorerna och en för att minska längden.  
För att inte axlarna skall ”åka ur” under tiden de roterar så är det monterat låsringar på 
de yttre ändarna av axlarna med glidlager. Axlarna har ett utskuret spår för montering av 
låsringar, se figur 28.   
Under verktyget är det monterat 2st hållare för att kunna hålla emot de pneumatiska 
aktuatorerna när tryckluften trycker de utåt. Fästet är fastskruvat i den övre plattan. 
Höljet på den pneumatiska aktuatorn förflyttar sig medan den inre kolvens ände behåller 
sin utgångs position. Cylindern i fästet roteras och följer rörelsen när verktyget öppnas 
och stängs, se figur 28. 

!

Figur!28!Låsringar!för!roterande!cylindrar!och!fäste!för!pneumatiska!cylindrar!

 
4.4 Pneumatik 
 
För att griprörelsen skall kunna utföras mjukt finns nålventiler på luftslangarna vilket gör 
att tryckluften från kompressorn kan regleras. När luftflödet begränsas pressar inte 
cylindrarna med full kraft. Lufttillförseln stryps och cylindrarna rör sig i en mjuk rörelse 
för att gripa livsmedlen. Inställningarna på nålventilen avgör vilken hastighet verktyget 
stängs och öppnas. Robotprogrammet kan inte välja hur mycket luft som skall gå till 
cylindern. Det kan endast välja vilken luftslang som skall få ha luft på eller luft av. 
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Nålventilerna regleras manuellt genom att skruva på den, vilket minskar den area där 
luften flödar genom ventilen, se figur 29. 
 

!

Figur!29!Festo!strypventil!

!

Cylindrarna är pneumatiska vilket betyder att de blir försedda med tryckluft. För att 
ansluta tryckluften kopplas det på 2st luftslangar på varje cylinder. När luften i den ena 
slangen når cylindern trycks pneumatiska cylindern utåt och när luften når den andre 
pressas den ihop beroende på i vilken ände av aktuatorn tryckluften går in genom. På de 
pneumatiska cylindrarna är det skruvat fast kopplingar för att kunna ansluta luftslangarna 
till ingången på cylindern, se figur 30. 
 
 

!

!!

Figur!30!Dubbelverkande!cylinder!från!Festo! ! ! !

!

! ! !

!

Anslutningsingångar!för!tryckluft!
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4.5 Styrsystem 
!

IRC5 robot kontroller kopplas upp för styrning av ABB´s robot IRB 140 [20].  Den 
innehåller de funktioner som krävs för att kunna styra och förflytta roboten till önskade 
positioner. Det finns en drivenhet och en kontrollenhet[21]. Drivenheten förser 
robotens motorer med ström. Kontrollenheten innehåller all elektronik för att styra 
roboten här finns även robotens dator, minnen och I/O kort, se figur 31.  

!

Figur!31!ABB!robot!styrsystem!

 
4.6 Programmering 
!

Koden för roboten är skriven i UEstudio. Programmet får först roboten att röra sig till 
transportbandet som förflyttar nya skivor av skinka och ost in till Smartpackermaskinen. 
Tryckluft aktiveras till cylindrarna som öppnar klorna och verktyget sänks ned mot 
livsmedelsprodukten. När klorna omringar livsmedelsprodukten stängs tryckluften som 
komprimerar cylindrarna av och tryckluft aktiveras för att expandera cylindrarna vilket 
gör att klorna stängs. Verktyget återgår till startposition och då följer 
livsmedelsprodukten med. Samma procedur utförs på transportbandet där 
livsmedelsprodukten lämnas av. Skillnaden är att istället för att klorna stängs så öppnas 
de för att lämna av produkten. Se flödesdiagram figur 32. 
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Figur!32!Flödesdiagram!av!robotens!rörelsesekvens!

 
 
4.7 Uppnådda krav 
!
Roboten har ett program som gör att den rör sig i önskad bana. Verktyget kan gripa och 
plocka upp olika föremål och placera dessa i önskad position. Hastigheten på 
plockningen kan regleras med flexpendant eller programmeras så att roboten rör sig i en 
hastighet på 1 plock/s. Verktygets vikt överstiger inte mer än 1.5 kg. Det är inga 
problem att plocka av verktyget och rengöra det. Eftersom verktyget också finns i 3D 
modell är kraven för verktyget uppfyllda.!!
!
!
!
!
!
!
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!
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!

Flytta till 
transportbana 2 
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5 Slutsats & diskussion  
 
Målet var att verktyget inte skulle väga över 1.5 kg kravet för vikt på verktyget är därmed 
uppnått. Den roboten som verktyget testades med IRB 140 klarar mer vikt än IRB 120 
och IRB 360 men dessa klarar också av kravet på 1.5 kg. Verktyget ska kunna plocka 40 
skivor per sekund men roboten klarar av att köra i högre hastigheter. Om roboten ska 
köra i högre hastigheter innebär de att verktyget måste ha hjälp av plattor som klämmer 
ihop ost och skinkskivorna ovanifrån och håller dessa fast så att skivorna inte faller av i 
hög hastighet. Funktionen kan arbetas vidare med för att optimera rörelserna. Det är 
enkelt att rengöra robotverktyget eftersom det går att torka av aluminium strukturen. 
Verktyget är också designat i 3D vilket ger det CAD underlag som var krav hos kunden. 
Det patent som existerar för Delfords verktyg hindrar Graniten Engineering från att ta 
fram ett verktyg som kan glida på banan och på ett smidigt sätt kana in under produkten 
som ska plockas. I delfords patent behöver roboten enbart röra sig i ett begränsat antal 
riktningar samt någon vridning. Det används ingen extra pneumatik för öppning och 
stängning av verktyget som annars hade krävt underhåll. Utan endast vridningen från 
robotarmen. Det som blev en utmaning var att ta fram något som kan hålla fast 
produkten under transporten utan att göra en liknande lösning som Delford har tagit 
fram. Där ett deformerbart element trycks ner mot den övre ytan av produkten som ska 
flyttas. En liknande lösning behövde utvecklas så att produkten inte åkte av under 
färden. Delford har också utvecklat ett element som på ett självrengörande sätt kan 
skrapa av bladen och rengöra dem. Att dessa element även kan hålla fast produkter som 
är staplade i flera högar gör att den blir ett verktyg som kan klara av många olika 
produkter. Mindre bra med detta verktyg är att de kommer i kontakt med banan vilket 
sliter på transportbandet. Vid andra lösningar kan Graniten Engineering undvika detta. 
För att skivorna av ost och skinka inte ska åka av verktyget under transporten är det 
möjligt att montera två skyddsplattor. Det monteras på nedersta axeln och vrids ner mot 
livsmedlet när verktyget öppnas och stängs, Se skyddsplatta monterat på verktyg i figur 
34. Dessa kan hålla skivorna på plats under färden. Men det krävs då fler cylindrar eller 
en fjäder som pressar plattorna ner mot skivorna, se figur 33 och 34.  
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Figur!33!Skyddsplatta!Catia!V5!
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Figur!34!Skyddsplattor!monterade!på!verktyg!
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%%% !
  VERSION:1 !
  LANGUAGE:ENGLISH !
%%% !
 !
MODULE KABI1 !
  !Robtarget !
  CONST robtarget pHämta:=[[60.8,21.2,-
151.63],[0.001737,0.067159,0.997711,0.007816],[-2,0,-!
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; !
  CONST robtarget pLämna:=[[170.01,376.11,-
173.76],[0.001082,0.067136,0.997716,0.007443],[-1,0,-!
1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; !
  !Tooldata   
PERS tooldata !
tEget:=[TRUE,[[0,0,100],[1,0,0,0]],[5,[85,0,85],[1,0,0,0],0.012,0.012,0.
01!
2]]; !
  !Workobject !
  PERS wobjdata ob_get:=[FALSE,TRUE,"",[[-335.44,-!
556.768,336.366],[0.706896,0.000474,0.00073,0.707317]],[[0,0,0],[1,0,0,0
]]]; !
  PERS wobjdata ob_leave:=[FALSE,TRUE,"",[[-335.44,-!
556.768,336.366],[0.706896,0.000474,0.00073,0.707317]],[[0,0,0],[1,0,0,0
]]]; !
 !
  PROC Main() !
    Reset doGrip; !
    Set doRelease; !
     !
    WHILE TRUE DO !
      Hämta; !
      Lämna; !
    ENDWHILE !
  ENDPROC !
 !
  PROC Hämta() !
    MoveJ Offs(pHämta,0,0,100),v1000,z50,tEget\WObj:=ob_get; !
    MoveL pHämta,v100,fine,tEget\WObj:=ob_get; !
    Reset doRelease; !
    Set doGrip; !
    WaitTime 0.5; !
    MoveL Offs(pHämta,0,0,100),v1000,z50,tEget\WObj:=ob_get; !
  ENDPROC !
 !
  PROC Lämna() !
    MoveJ Offs(pLämna,0,0,100),v1000,z50,tEget\WObj:=ob_leave; !
    MoveL pLämna,v100,fine,tEget\WObj:=ob_leave; !
    Reset doGrip; !
    Set doRelease; !
    WaitTime 0.5; !
    MoveL Offs(pLämna,0,0,100),v1000,z50,tEget\WObj:=ob_leave; !
  ENDPROC !
ENDMODULE !!!!
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