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Sammanfattning 
Denna rapport är en förstudie inför en automatisering och effektivisering av metallsortering 
på en återvinningsanläggning. Återvinningsanläggningen får in bilar, kylskåp och dylikt som 
krossas till knytnävsstora bitar för att sedan sorteras upp efter material. En del i 
sorteringskedjan är att magnetiska och ickemagnetiska metaller separeras. Det händer dock 
att ickemagnetiska material såsom koppartrådar sitter fast i det magnetiska materialet och 
då sorteras fel. Idag åtgärdas felsorteringarna för hand av personal, men att automatisera 
denna process skulle kunna vara både effektivare och mer lönsamt. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om en automatisering av denna process kan öka 
effektiviteten och lönsamheten. För detta behövdes en layout för en robotcell, en 
programkod för roboten att följa och ett förslag på gripverktyg som skulle kunna greppa 
metallbitar av det slag som förekommer på återvinningsanläggningen. 
 
Ett lösningsförslag framställdes digitalt i form av en simulering i Robot Studio, där layouten 
och rörelsemönster programmerats för en IRB 1600-robot. Med hjälp av CAD och en 3D-
printer designades ett nytt verktyg. Verktyget testades både simulerat och fysiskt genom att 
prototyper i plast monterades på en robotarm för att plocka metallbitar från ett bord. I 
testerna kontrollerades robotcellens layout, programkoden, verktygets duglighet och 
lösningarnas realiseringsbarhet. 
 
Resultatet från de tester som gjordes pekar på att med den layout, programkod, gripverktyg 
och IRB 1600-robot som föreslagits, klarar en robot av att hålla samma effektivitet som två 
personer. Det visar också att det finns förbättringsmöjligheter att med mjukvara och två 
robotar kunna öka effektiviteten ytterligare. En implementering av denna lösning skulle kosta 
omkring 1,9 miljoner SEK. 
 
Den slutliga rekommendationen är att göra ytterligare tester i en mer verklig miljö med både 
robot och gripverktyg tillverkat i metall. Det bör också undersökas om IRB 1600-roboten kan 
ersättas av en IRG 360 då denna robot med stor sannolikhet skulle kunna arbeta både 
snabbare och smidigare. 
 
Nyckelord 
Robot Automatik Automatisering Metallsortering Sortering Sekundär metallisk råvara 
Gripdon Gripverktyg Verktyg Robotverktyg 
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Abstract 
This report is a pre-study in automation and efficiency improvements of metal sorting at a 
recycling facility. The recycling facility receives shipments of cars, refrigerators etc. that then 
get crushed to fist-sized pieces and sorted according to the properties of the materials. A 
specific part of the sorting procedure separates magnetic and non-magnetic materials. Some 
non-magnetic materials, like copper wires, get stuck in magnetic materials and will 
consequently be sorted incorrectly. Corrections of errors in the sorting procedure is handled 
manually, but automation is suggested to offer a more effective means of sorting and be 
more profitable.  
 
The purpose with this report is to examine if automation of this process can increase 
efficiency and at the same time lower the cost of the procedure. To address this the following 
was needed: a layout of a robotic cell, program code and grasping tool that would be able 
pick up bits of metal that are found at a recycling factory.   
 
A proposition of a solution was made through a simulation with Robot Studio, the layout and 
the moving pattern where coded for an IRB 1600-robot. We designed a useful tool with the 
help of CAD and 3D printing. The tool was tested both with simulation and a physical test 
containing the grasping tool and a robotic arm executing task of picking up and moving 
object on a table. During these tests, we controlled the robotic cells layout, program code, 
the tools performance and the feasibility of the solutions.   
 
The result of these tests showed that the layout, coding, grasping tool and IRB 1600-robot 
could perform as effectively as two persons. Improvements in software and an additional 
robot could improve the effectiveness even further. To implement this solution would be at a 
cost of 1,9 million SEK. 
 
The final recommendation is to make further tests in a more real environment with both the 
robot and the gripping tool made of metal. It should also be investigated if the IRB 1600 
robot can be replaced by an IRG 360 because there is a great probability that it could work 
both faster and more flexible. 
 
 
 
Key-words 
Robot Automation Metal Sorting Secondary Metallic Raw Material Grip Tools Tool 



 
 



Förord 
 
Detta examensarbete är en avslutande del av utbildningen Maskinteknik, Robotik och mekatronik på 
KTH i Södertälje. Det har skett på uppdrag från Robotdalen i samarbete med Kobolde & Partners AB.  

Vi vill tacka Rutger Gyllenram från Kobolde & Partners för att ha gett oss chansen att arbeta med detta 
arbete.  

Vi vill också tacka våra handledare Ingemar Reyier från robotdalen och Lars Johansson från KTH för 
all hjälp och vägledning i arbetet.  

Tack till Tom Björkman på Ragn-Sells AB i Västerås som visade oss runt på anläggningen. 

 

 

 



 

 



Begrepp och Definitioner 
 
Frag: 

CAD: 

Ferritiskt metall: 

 
Ferrit: 

 
Råmaterial: 

Liten frag: 

Stor frag: 

Byrålådseffekt: 

 
Cirkulär Ekonomi: 

Fragmenterad metall. 

Computer-aided design, alltså digital 3d-bild. 

Stål där den dominerande fasen är ferrit. Det är det som ger metallen sina 
magnetiska egenskaper.  

Är en modifikation av järn som har en kroppscentrerad kubisk (BCC) 
kristallstruktur. 

Material som inte är bearbetat.  

Fragstorlek mindre än 80 mm diameter 

Fragstorlek mellan 80 mm och 150 mm diameter 

Då ett objekt är tänkt ska glide i ett utrymme men hamnat något snett så att det 
kilas fast istället. Så som det ibland händer med byrålådor. 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter 
där cirkulära kretslopp i ett företag används snarare än linjära processer. 
Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte 
ska existera utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är 
lätta att återvinna. 

 

 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ferrit
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallstruktur#N.C3.A5gra_strukturtyper
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallstruktur#N.C3.A5gra_strukturtyper
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kretslopp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5vara
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85tervinna
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

Mängder av tvättmaskiner, kylskåp, bilar och andra metallprodukter hamnar till slut hos 
fragmenteringsverken. Det samlas in 2,5 miljoner ton metall varje år. Allt dumpas ned i en 
hammarkvarn och blir krossat till en blandning av stoppning från bilsäten, bitar av kylskåp, 
metallskrot och gamla kopparrör. Alla plaster och textiler sorteras bort och kvar finns mängder av 
olika metaller som man inte vet vad de innehåller. 

Konkurrensen kring materialåtervinning ökar och därmed kravet på minskade kostnader och 
effektivare arbete. För företagen handlar det om att kunna tillverka produkter av hög kvalité till en låg 
kostnad. På grund av bristen på information om legeringsämnen i stålskrotet finns en risk för 
oönskade legeringselement i stålsmältan såsom koppar, krom, nickel och mangan.  

I dagsläget är materialströmmarna till fragmenteringsverken ofta styrda för att åstadkomma en jämn 
materialkvalité. Om man istället styrde strömmarna så att något verk fick höga halter av 
legeringsämnen, så skulle de andra få lägre halter. Om det dessutom gick att sortera 
höglegeringsfragen i mindre högar med t.ex. nickellegeringar, ferritiskt rostfritt stål och andra 
värdefulla legeringsämnen så skulle dessa material kunna ge mer betalt än de gör idag. 

Det finns en strävan efter en så kallad cirkulär ekonomi, att företagen tar ansvar för sina produkter 
genom hela produktionskretsloppet, ”från vagga till vagga”. Intresset av att materialet i utrangerade 
produkter tas omhand på ett riktigt sätt kommer att öka och materialkunder kommer att bli mer 
angelägna om att legeringar återvinns i större utsträckning än vad som görs idag. 

 Problemdefinition 1.2

Efter fragmentering separeras allt magnetisk från den icke-magnetiska metallen. Den magnetiska 
metallen består av stål, olika legeringar samt eventuella felsorteringar. I dagsläget är det personal som 
plockar bort det oönskade materialet. Vi ska undersöka ifall det är möjligt att en robot löser denna 
uppgift. 

Robot  

 Är det möjligt att automatisera den manuella bortplockningsprocessen? 

 Hur effektiv skulle automatiseringen kunna bli? 

 Finns det någon ekonomisk vinning med att automatisera? 

 Vilka data behöver roboten för att kunna lösa uppgiften?  

 Var skall roboten stå i förhållande till transportbandet med frag? 

 Var skall roboten lägga upplockad frag? 

Gripverktyg 

 Hur skall robotens gripdon se ut? Skall den greppa, suga eller använda magnet?  

 Vilket material skall användas för att göra gripdonet? 

 Hur många olika gripdon behövs?  
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 Lösningsmetod 1.3

 Med hjälp av CAD-programmet CREO Parametric skall vi skapa ett passande gripverktyg 

 Med hjälp av en 3D-printer kommer vi att göra utskrifter av gripverktyget för fysiska tester 

 Utföra fysiska tester med en prototyp av gripverktyget, en robot samt frag. 

 Med hjälp av programmet RobotStudio kommer vi att skapa en simulering för att utforma 
robotcellen samt beräkna cykeltider 

 Med hjälp av RAPID, RobotStudios egna programspråk, kommer vi att skapa robotens rörelse 
för att plocka, lyfta och lämna frag.  

 Vi kommer att åka på studiebesök till en metallsorteringsanläggning för att se hur sorteringen 
sker idag 

 Avgränsningar 1.4

 Ingen undersökning skall göras av hur roboten får in- och utsignaler, utan det kommer att 
förutsättas att korrekta signaler når roboten. 

 I de fysiska testerna kommer det inte användas något transportband 
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2 Företaget 

 Robotdalen 2.1

Robotdalen är en organisation som arbetar med utveckling inom robotik och automation. 
Organisationen grundades i Västerås 2003. De arbetar främst mot industri, service samt vård och 
omsorg. Det finns stora intressenter i Robotdalen som bland annat ABB Robotics, Mälardalens 
högskola och Volvo Construction.    

 Kobolde & Partners 2.2

Kobolde & Partners grundades 1982 i Stockholm. Det är ett företag som bland annat jobbar med att 
utveckla hantering av råmaterial för industriföretag. De anpassar forskningsresultat från den 
akademiska världen till industriella tillämpningar. 
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3 Teori 

 Metallsortering  3.1

I en metallsorteringsanläggning sorteras metalliskt avfall i 6 olika kategorier. Dessa kategorier är järn, 
aluminium, koppar, NF, SLF och fines. NF står för ”non-ferro” och är en blandning av icke-magnetiska 
metaller, SLF står för ”Shredder light fraction” och består t.ex. av trä, gummi och textil, och fines är 
finkornigt material som består av övriga fraktioner samt grus och organiskt material. 

Det första steget i processen är att omvandla bilar och vitvaror till små bitar av metall. Skrotet åker 
ned i en stor hammarkvarn som roterar med en hastighet på 500 varv/min. Den stora 
hammarkvarnen slår sönder skrotet till hanterbara knytnävsstora bitar på några få sekunder. De 
knytnävsstora fragmenterade bitarna, som också kallas frag, åker vidare på ett transportband. Fragen 
kan tillhöra en av de 6 olika kategorier som nämns ovan, men den kan också utgöras av fluff. Fluff är 
frag som består av 2 eller flera olika kategorier. Det kan exempelvis vara små bitar av plast eller metall 
som fastnat i textiler när skrotet maldes ned. 

Nästa steg i processen handlar om att separera materialen från varandra. En cyklon (ett slags stor 
fläkt) suger upp de lättare fraktionerna från transportbandet.  Den suger framförallt upp SLF och 
fines. Efter fläkten kommer två stora magneter att separera det magnetiska från den icke-magnetiska 
metallen.  

Sista steget för den magnetiska metallen, innan det är helt utsorterat, är manuell sortering.  Den 
manuella sorteringen tar hand om annan metall som har kommit med samt fluff. Framförallt är det 
viktigt att separera kopparbitar från järnet, eftersom koppar är skadligt för dess kvalitet.  

 RobotStudio 3.2

Robot Studio är en programvara framtagen av ABB för att simulera och programmera ABB:s egna 
robotar. Programmet är uppbyggt kring ABB:s VirtualController som enligt ABB själva är ”en exakt 
kopia av den programvara som robotarna är försedda med”. Detta möjliggör att simuleringarna blir 
realistiska.  

Det är framförallt Robot Studio som använts för att programmera både den fysiska roboten och 
simuleringen av robotcellen. 

 Rapid 3.3

Rapid är ett programmeringsspråk som används för att programmera ABB-robotar. Det är ett 
högnivåspråk som påminner mycket om många Basic-språk. Roboten kör koden sekventiellt, vilket 
innebär att varje instruktion görs klart innan nästa påbörjas. I vissa fall är det dock möjlig att låta flera 
instruktioner köra parallellt.  

 Visual Studio 3.4

Visual Studio är en programvara utvecklad av Microsoft för programmering av 
programmeringsspråken C++ och C#, för att nämna några. Ett program skrevs i C# för att simulera de 
externa signaler som är tänkta att skickas till roboten då den är i arbete. Signalerna innehåller 
information om den frag på transportbandet som roboten skall plocka bort. Programmet användes till 
simuleringstesterna för att åstadkomma en mer realistisk körning av roboten.  
(Mer om signalsimuleringsprogrammet går att läsa i avsnitt 3.10 Signalsimulering)  
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 Robot IRB 1600 1.45m 6kg 3.5

IRB 1600 är en robot från ABB som har många användningsområden så som bågsvetsning, 
materialhantering, limning och slipning. Roboten är utrustad med en IRC5-kontroller, vilket är 
robotens ”hjärna”, där operativsystemet RobotWare är installerat. Operativsystemet styr varje aspekt 
av robotens system så som rörelsekontroll, kommunikation och körning av olika applikationer.  

Roboten är en klassisk armrobot. Den har 6 axlar som möjliggör att ett verktyg som roboten använder 
kan placeras på vilken punkt som helst i rymden med vilken orientering som helst. 

IRB 1600 1.45m 6kg når som längst 1.45m och kan lyfta en vikt på 6 kg. 
Robotens rörelsehastighet kan uppgå till 7 m/s.  

 

Figur 1 

 

 

Figur 2 

 

 

Figur 3 

 

 

Figur 4 

       
       
(Figurerna demonstrerar hur robetan kan röra sig) 

 Grundläggande tanke av robotcellens layout 3.6

Då robotcellen är uppbyggd och klar för arbete kommer systemet bestå av en eller flera robotar 
placerade invid ett transportband. Vid varje robot finns en behållare där frag är tänkt att slängas. I 
början av transportbandet är flertalet sensorer placerade för att samla in data om passerande frag. 
Datan skickas till en kontroller som tar beslut om vad varje robot ska göra med den passerande fragen. 
Sensorerna kommer vidare i rapporten benämnas ”fragsensorn” och kontrollerna kommer benämnas 
”huvudkontrollern” 

 

Figur 5 

(Figuren illustrerar hur den grundläggande layouten var tänkt.)  

Behållare  

Robot 

Fragsensor 

Huvudkontroller 



7 

 

 Robotens Orientering 3.7

Roboten är placerad så att frag till vänster om robotens bas har positivt Y-
värde och frag till höger om robotens bas har negativt Y-värde. 

X-värdet baseras på transportbandets placering. Origo är placerat så nära 
roboten det är möjligt, med bivillkoret att det fortfarande skall ligga på 
transportbandet. Ju högre X-värde desto längre bort från roboten hamnar 
fragen. 

Z-värdet håller sig alltid positivt, detta för att inte riskera att trycka roboten  
genom transportbandet. Ju högre Z-värde desto högre upp håller roboten 
sin  
arm. 

 Robotens arbetsrutin 3.8

Robotens arbetsrutin är som en arbetsbeskrivning som anger i vilken ordning arbetet ska utföras. Var, 
när och hur den ska plocka upp och slänga frag, vad gör den om den inte har något att plocka eller hur 
gör den då den missar en frag. Robotens arbetsrutin presenteras här: 

I. Då roboten inte längre har någon frag att plocka så flaggar den till huvudkontrollern att den 
är redo för en ny uppgift. Huvudkontrollern skickar tillbaka en signal innehållande data om 
kommande frag så som: 

i. Fragens position och orientering förhållande till transportbandet. 

ii. Tidpunkten då fragsensorn registrerade den aktuella fragen. 

iii. Fragens storleksklass. 

II. Roboten planerar sin rörelse för att plocka fragen. 

i. Det största y-värdet roboten klarar att sträcka sig baserat på fragens x-position på 
transportbandet beräknas.  

ii. Därefter beräknas positionen fragen och verktyget tidigast kan mötas.  

iii. En jämförelse mellan värdet II.i. och värdet II.ii. görs och det minsta värdet av de två 
sparas. 

iv. Om y-värdet skulle överstiga ett manuellt bestämt max-värde eller om robotens femte 
axel skulle få en vinkel som är större än 108 grader då armen intar denna position så 
begränsas Y-värdet till att passa dessa två krav. 

v. Ett test görs om roboten hinner plocka upp fragen innan den är för långt bort. 

 Falskt: Roboten meddelar huvudkontrollern att den aktuella fragen kommer 
att missas och flaggar sig ledig för nytt arbete. Programvarvet bryts här och 
börjar om från början. 

 Sant: rutinen fortsätter. 

vi. Roboten placerar verktyget på den position som till slut filtrerats fram. 

III. Då verktyget är på den planerade positionen väntar roboten på att fragen själv ska hamna på 

Figur 6 

(Figuren illustrerar 
robotens X- Y- och Z-led) 
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samma position. Tiden roboten väntar är baserat på tiden fragen passerade fragsensorn, 
transportbandets hastighet och ”nu tiden” då roboten räknar ut väntetiden. 

IV. När fragen infinner sig under verktyget följer roboten med fragen och plockar upp den. 

V. Därefter rör sig roboten kortaste vägen till en behållare och slänger den upplockade fragen. 

VI. När fragen är slängd flaggar roboten till huvudkontrollern att den är redo för nästa arbete. 

VII. Får inte roboten ett nytt jobb direkt så flyttas verktyget till mitten av transportbandet för att 
skaffa sig en bättre placering för att snabbare kunna plocka kommande frag. 

 

 Signalsimulering 3.9

För att åstadkomma en realistisk signalsimulering till roboten så skrevs ett program i språket C#. 
Programmet simulerar huvudkontrollern som analyserat värden som kommit från sensorerna. Den 
signal huvudkontrollern skickar till roboten innehåller data som anger fragens position, orientering, 
tid för positionen, storleksklass och transportbandets hastighet. 

Fragens position i X-led på transportbandet slumpas fram.  Y-led får samma värde som den plats 
sensorerna är placerade på. Orienteringen slumpas fram mellan 0–90 grader vridning i Z-led. Tiden 
sätts till då fragen är tänkt att passera sensorerna. Storleksklassen slumpas mellan 1 och 2 där 1 är 
värdet för liten frag och 2 är värdet för stor frag. Transportbandets hastighet är ett stabilt värde som i 
regel inte förändras under körning. 

 Simuleringsvisualisering 3.10

Den visuella simuleringen styrs av signaler som roboten skickar ut. Då roboten meddelar att en ny frag 
har skapats startar ett program. En frag placeras på transportbandet som rör sig framåt. Hinner 
roboten plocka upp fragen så fäster sig den visuella fragen på verktyget och följer med robotens 
rörelser då den lyfter upp fragen. I annat fall fortsätter fragen med transportbandet för att slutligen 
försvinna ur simuleringen. Vilken placering och orientering den visuella fragen får styrs av analoga 
signaler från roboten, och dessa analoga signaler baserar sitt värde på vad huvudkontrollern skickat 
till roboten. Dessa signaler finns endast med för att simuleringen ska fungera, robotens påverkas 
ingenting om dessa signaler tas bort.   
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 CREO Parametric  3.11

Creo Parametric är ett CAD-program, som används för att skapa virtuella 3D-modeller samt tekniska 
ritningar som används för konstruktion. 

I detta projekt har Creo Parametric använts till att: 

 Skapa en modell av gripverktyget för en virtuell visning i RobotStudio 

 Skapa flera modeller av gripverktyg för testning med robot 

 Skapa tekniska ritningar av verktyget 

 3D-skrivare 3.12

En 3D-printer gör det möjligt att snabbt och billigt skriva ut prototyper av verktyget. Den 
transformerar 3-dimensionella digitala ritningar av verktyget till fysiska objekt. Detta utförs genom att 
lägga lager på lager av valda plastmaterial. 

För att skapa prototyper av verktyget har 3D-printern Ultimaker2 använts. 

Ultimaker2: 

 Teknik: FFF (Fused Filament Fabrication). Den använder en rulle med plast som smälts med 
stark värme innan den trycks ut genom sprutan till printern.  

 Material: PLA (Polymjölksyra) 

 Tjocklek på lager: 0,20 mm 

 Sprutdiameter: 0,40 mm  

 Spruttemperatur: 220˚C  

 Temperatur på plattan: 60˚C 

 Mjukvara: Cura 

 Material 3.13

För att skapa ett verktyg som skall plocka frag behövs det ett eller flera material som uppfyller de krav 
som ställs på verktyget. (Kraven kan läsas i avsnitt 3.14.1 Gripverktyg) 

3.13.1 PLA-plast 

Det material som har använts till att skriva ut prototyper av verktyget är PLA (Polymjölksyra), en 
biologisk nedbrytbar, majsbaserad plast. Den ger en hård yta med hög friktion, och är fjädrande och 
stark. Den kan användas till snabba, miljövänliga och billiga utskrifter som kan användas för att göra 
tester. 

Materialspecifikationer: 

 Densitet: 1.25 g/cm3 

 Formbar vid 60˚C 

 E-modul: 3,500 GPa 

 Sträckgräns: 60 MPa 

PLA-plast används bara i testerna och inte i det slutliga verktyget. Då PLA är formbart vid 60˚C  kan 
verktyget inte lyfta upp varm frag. Plasten har inte tillräcklig hållfasthet och kan inte användas under 
realistiska förhållanden. 
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3.13.2 Aluminium (A380) 

Aluminium är en mjuk metall med låg vikt och hög hållfasthet. Det kan användas till de delar av 
verktyget som inte blir utsatta för mycket slitage. 

Materialspecifikationer: 

 Densitet: 2,71 g/cm3 

 Formbar vid 300˚C 

 E-modul: 70 GPa 

 Sträckgräns: 160 MPa  

3.13.3 Stål (A36) 

Stål är en stark metall med hög vikt och hög hållfasthet. Kan användas till de delar av verktyget som 
blir utsatta för mycket slitage.  

Materialspecifikationer: 

 Densitet: 7,8 g/cm3 

 Formbar vid 1100˚C 

 E-modul: 210 GPa 

 Sträckgräns: 250 MPa  

3.13.4 Fjäderstål 

Fjäderstål är ett stål som fjädrar tillbaka när man böjer det. Stålet har hög utmattningshållfasthet samt 
hög sträck- och brottgräns. Det kan användas till de delar av verktyget som blir utsatta för slitage och 
som behöver vara fjädrande. 

Materialspecifikationer: 

 Densitet: 7,85 g/cm3 

 Formbar vid 200°C 

 E-modul: 0,21 GPa 

 Sträckgräns: 530 MPa  

 Gripverktyg 3.14

3.14.1 Gripverktyg 

Gripdonets funktion är att greppa tag, lyfta upp, förflytta och släppa det som skall plockas bort från 
transportbandet.  
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De krav som ställs på gripverktyget är följande: 

 Greppa över frag som är 100 mm i höjd, bredd och tjocklek 

 Greppa tag i små sladdar 

 Lyfta 3kg 

 Greppa magnetisk och icke-magnetisk frag 

 Greppa varm frag (100˚C) 

 Greppa tag i fragen på mindre än 0,1 sec 

För att roboten skall kunna plocka frag av olika storlekar och geometri behövs ett flexibelt gripverktyg 
som kan ändra storlek på greppet beroende på vad den plockar. En större version av ett gripdon som 
ABB Robotics redan tagit fram testades. 

 

  Figur 7 

 

 

                       Figur 8 

 

(Figurerna illustrerar gripklon innan den skall greppa och när den greppar frag) 

 

*Del 6 och Del 7 = Klorna 
*Del 4 och del 5 = Ytterskalet 

 
Gripverktyget har fyra klor som är gjorda i ett fjädrande material. Gripverktyget fungerar så att när 
ytterskalet är uppe så står klorna ut och verktyget kan greppa över fragen. När ytterskalet trycks ned 
över klorna så trycks klorna ihop och gripverktyget greppar fragen. (Se Figur 7 och 8) 

 

 

Del 6 
 

Frag 

Del 7 
 

Del 5 
 

Del 4 

Del 3 

Del 2 
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Krav som ställs på gripfingrarna: 

 De skall göras i ett flexibelt material 

 De skall ha hög friktion på insidan (mot fragen) så att de kan lyfta tung frag 

 De skall ha låg friktion på utsidan (mot ytterskalet) för att det skall bli mindre slitage och 
mindre motstånd 

 De skall tillverkas i ett material som inte deformeras av fragen 

 De skall tåla höga temperaturer (100˚C) 

 De skall vara flexibelt i sidled så den kan forma sig efter den frag som skall plockas 

Klorna skruvas fast i gripverktygets del 1 (Se Figur 9). Klorna är böjda utåt från fästet, så att det ger en 
öppning som är större än 100 mm. I ändarna har klorna en liten böj inåt med en spets, för att lättare 
kunna få grepp under fragen. Klorna behöver vara tunna för att vara flexibla åt sidan men samtidig 
breda för att få en bra greppyta. Gripverktygets del 7 är lite längre än del 6 och klorna är monterade på 
var sin sida av gripverktygets del 1. Detta är för att klorna skall kunna stängas helt utan att deras 
spetsar krockar med varandra. 

 
 

(Figuren illustrerar hur klorna sitter på gripverktygets del 1) 

Två gripdon kan användas tillsammans för att lösa uppgiften. Ett stort verktyg som kan plocka frag i 
storlek medel till stor, och ett litet verktyg som kan plocka liten frag som blir för smått för det stora 
verktyget. De två verktygen kommer att vara av samma modell men av olika storlek och därför ha olika 
egenskaper. 

3.14.2 Pneumatisk cylinder 

En pneumatisk cylinder omvandlar komprimerad luft till mekanisk energi. Den mekaniska energin 
skapar en snabb och lätt kontrollerbar linjär rörelse. Cylindern består av ett cylinderrör, en kolv med 
en kolvstång samt två cylindergavlar. 

För att stänga och öppna gripverktyget används en cylinder av modell CP95SdB32-100.  

 

 

 

 

Del 7 

Del 6 

Del 1 

Figur 9 
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Specifikationer: 

 Dubbelverkande cylinder 

 Standard: ISO 15552 

 Slaglängd: 100 mm 

 Vikt:960 gram 

 

En dubbelverkande cylinder har pneumatisk kraft i båda ritningar. Det betyder att cylindern kommer 
ha lika stor dragkraft som tryckkraft.  

3.14.3 Gripverktyg i plast 

Vid de tester av verktyget som utförs med en robot kommer det användas ett gripverktyg i plast. 

Egenskaper hos gripdon 1:  

 Slaglängd: 175 mm 

 Material: PLA-plast 

 Vikt: 865 gram 

Egenskaper hos gripdon 2: 

 Slaglängd:120 mm 

 Material: PLA-plast 

 Vikt: 586 gram 

3.14.4 Gripverktyg i metall 

I produktionen behövs ett gripverktyg som är slitstarkt, har hög hållfasthet samt tål 100˚C. Roboten 
kan lyfta 6 kg, så verktyget borde inte väga mer än ca 2,1 kg  

Gripverktygets delar 6 och 7 är klorna till verktyget och är därför den del av verktyget som utsätts för 
den högsta belastningen. Det är de enda delar av verktyget som kommer i direkt kontakt med fragen. 
Där behövs ett material som är flexibelt, har en hård yta, hög hållfasthet samt tål temperaturer upp till 
100˚C. 

Gripverktygets del 5 är den del av verktyget som pressar klorna inåt och det behövs därför göras i ett 
material med hög hållfasthet. Denna del kommer inte i direkt kontakt med fragen men det ställs 
likaväl ett krav på att materialet skall klara 100˚C. För att denna del inte skall ta skada av klorna 
behövs ett material med en hård yta. 

De resterande delarna av gripverktyget skall också vara slitstarka, men det ställs inte samma 
hållfasthetskrav på dessa delar. Det är viktigt att göra verktyget så lätt som möjligt, då roboten kan 
arbeta snabbare med ett lättare verktyg. Här ställs också kravet att materialet skall motstå 100˚C. 
Gripverktygets del 3 måste också uppfylla kravet att kunna lyfta verktyget och frag som väger upp till                   
3 kg.  

För att uppfylla de krav som ställs på de olika delarna kommer gripverktygets delar 1, 2, 3 och 4 att 
bestå av aluminium. Gripverktygets del 5 kommer att bestå av stål, och gripverktygets delar 6 och 7 
kommer bestå av fjäderstål (Se tabell 1). 

kolvstång 

Figur 10 
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Tabell 1 

Gripdon 1 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 

Volym 
[cm3] 

74 104 68,5 390 37,5 4,5 4,6 

Material Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stål Fjäderstål Fjäderstål 

Densitet 
[g/cm3] 

2,71 2,71 2,71 2,71 7,8 7,8 7,8 

Vikt 
[gram] 

200,5 282 185,5 1057 292,5 35 36 

(Tabellen innehåller information om volym, material, densitet och vikt till de olika delarna av 

verktyget) 

Den sammanlagda vikten för verktyget blir 2,09 kg. 
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4 Genomförande 

 Studiebesöket 4.1

Ett studiebesök gjordes på återvinningsverket Ragn-Sells AB i Västerås. En guidad tur gjordes där, och 
det visades hela tvättmaskiner som dumpades ner i hammarkvarnen, att de fragmenterade bitarna 
sorterades upp med hjälp av olika maskiner, den manuella sorteringen av det magnetiska materialet 
och i slutändan där materialet samlades upp i sorterade högar. 

Fragen som används i testerna av verktyget kommer från denna anläggning. Det var olika material, 
storlekar, vikt och geometrier på fragen.  

 

Figur 11 

(Frag från ett metallåtervinningscenter samt andra delar som blev använt som frag) 

Transportbandet vid den manuella sorteringen rörde sig i 0.3 m/s. Den hade en bredd på 750 mm och 
transporterade ca 200 fragmenterade bitar per kvadratmeter. Det sorterades ut en frag per meter i 
snitt, alltså var 140’e frag plockades bort. Transportbandet transporterade mellan 80–100 ton skrot 
dagligen. Vanligen arbetade två personer samtidigt och sorterade ut felsorterat material.  

 Gripverktyg i plast 4.2

För att testa gripverktyget blev det monterat på en industrirobot IRB 1600 och olika frag med olika 
storlek och geometri blev utlagda på ett bord. Roboten skulle greppa fragen, lyfta upp den från bordet, 
frakta den till en behållare och släppa taget om fragen så att den landar i behållaren. 

4.2.1 Dimension på gripklor 

Två olika set med gripklor till det stora gripverktyget och ett set gripklor till det lilla verktyget testades. 
Klorna var 7 mm respektive 9 mm breda för det stora verktyget och 5 mm breda för det lilla.  

När klorna var bredare hade gripverktyget det lättare att få tag i fragen och lättare att hålla fast den. 
Den breda klorna hade också lättare att greppa liten frag så som sladdar, fjädrar och dylikt. 

4.2.2 Friktion på insidan av klorna 

Klorna testades med och utan gummibelägg på insidan (mot fragen). 

Klorna greppar bättre då insidan är täckt med gummi, men det gör också att klorna greppar några 
gånger fast i varandra och vill inte öppnas. 

4.2.3 Plock av liten frag 

I testerna för det stora verktyget hade inte verktyget något problem med att greppa, lyfta eller släppa 
liten frag. 
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I testerna för det lilla verktyget klarade verktyget att greppa, lyfta och släpa frag som var mellan 10 mm 
och 80 mm i diameter. Den kunde också greppa mindre frag men tappade fragen när den skulle lyftas. 

4.2.4 Plock av stor frag 

Bara det stora verktyget testades på stor frag. Det lilla gripverktyget har inte tillräcklig slaglängd för att 
greppa över stor frag. 

4.2.5 Två lägen för cylindern 

När cylindern är i läge ett (Figur 12) är cylindern helt inne och klorna öppna. När den är i läge två 
(Figur 14) är cylindern helt utpressad och klorna är stängda.  

När gripverktyget skulle greppa hög och stor frag töjdes gripklorna ut så mycket att de gick av. Det blev 
för hög spänning i plastklorna.   

4.2.6 Tre lägen för cylindern 

Efter resultat från tidigare tester skapades tre lägen för cylindern istället för två. Läge tre (Figur 7) är 
till för att plocka stor frag. Då trycks cylindern ut till hälften av max. Ytterskalet trycks ned så mycket 
att klornas spetsar precis möts. Verktyget får grepp under fragen, men klämmer inte så hårt att klorna 
går av. 

Försett med tre lägen kunde det stora verktyget greppa, lyfta och släppa stor frag utan att gripklorna 
bröts av. Det kunde också greppa, lyfta och släppa liten frag. 

 
 
 

 

Figur 12 

 

 

Figur 13 

 

 

Figur 14 

 
För att skapa de olika lägena tryckte cylindern ut i 50 milli sec (läge 3) (Figur 13) respektive 300 milli 
sec (läge 2) (Figur 14). 

4.2.7 Tre klor 

Det kontrollerades om verktyget kunde greppa fragen om en av de fyra klorna gick av. Avsikten var att 
se hur viktigt det var att ha fyra klor och om det är möjligt att fortsätta att plocka frag med bara tre.  

Nästan all frag tappades i testerna, och greppet var osäkert.  

4.2.8 Trångt med frag 

På transportbandet kan fragen ligga väldigt nära varandra. Därför undersöktes hur bra verktyget var 
på att plocka om det låg flera frag tätt inpå den frag som roboten skulle plocka. 

Det konstaterades inga problem med att plocka den frag som skulle plockas. Det kunde dock hända att 
den fick med sig omgivande frag. 

 

        Läge 1            Läge 3                Läge 2 
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4.2.9 Fästet mellan kolvstången och gripverktyg 

I testerna var cylindern fäst lite över mitten av den ena sidan av gripverktygets del 4 (se Figur 15). När 
cylindern trycktes ut helt och hållet och skulle dras in igen, så drog cylindern snett och fastnade. Det 
uppstod en ”byrålådseffekt”.  

 

 
 
 
 
 
För att undvika detta flyttades fästet till toppen av gripverktygets del 4. Det gjordes en förlängning av 
kolvstången, som fästes i botten på gripverktygets del 4 (se Figur 16). Sedan kolvstången fästs i toppen 
och i botten av gripverktygets del 4 drog kolvstången inte längre snett, och den fastnade inte i röret. 
 

 

           Figur 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(En äldre version av gripverktyg del 4) 

(Den nya versionen av gripverktyg del 4) 
 

Figur 15 
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4.2.10 Platt och fin yta 

Gripverktyget hade problem med att greppa frag med platt och fin yta (Se Figur 11). 

   

4.2.11 Hållfasthet 

Under testerna med verktyget av plastmaterial var det många klor som gick sönder och det blev snabbt 
slitage på verktyget. 

4.2.12 Perfekt grepp 

För att testa hur viktigt det är att gripverktyget greppar fragen på mitten så la vi fragen lite till sidan 
om det punkt som roboten fick order om att plocka ifrån. 

Gripverktyget hade svårt att lyfta tung frag om fragens tyngdpunkt inte låg mitt i greppet på klon. 

4.2.13 Frag med olika geometrier 

Klorna formar sig kring den aktuella fragen. Klon är adaptiv. 

 Gripverktyg i metall 4.3

Med Creo Parametrics simuleringsverktyg har vi skapat virtuella tester för belastningen på 
gripverktyget.  Vi testade detta för att se om de valda materialen klarar av de spänningar som kan 
uppstå i verktyget. 

4.3.1 Klo 

För att beräkna belastningen på klorna simulerades kraftpåverkan från ytterskalet samt kraftpåverkan 
från frag. 

4.3.1.1 Kraftpåverkan då gripverktyget är i läget 2 

I det första testet så undersökte vi hur stor spänning det blir i materialet om verktyget är i läge 2 (Se 

Figur 14) och inte greppar någon frag. Det sattes en punktkraft inåt på gripklon för att simulera 
kraftpåverkan från ytterskalet. Det blir ingen kraftpåverkan utåt då verktyget inte greppar någon frag.  

Bilden (Se Figur 18) från testet visar den maximala spänning som uppstår i materialet på olika platser 
på gripklon. Maxspänningen som uppstår i klon är 455 MPa. Resultatet bekräftar att valda material 
och dimensioner klarar av spänningen som uppstår.  

455 MPa < 530 MPa (sträckgräns)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17 
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Figur 18 

(Klon blir utsatt för en kraft (25 Newton) som pressar klon inåt. Kraften som pressar klon utåt är 

satt till 0 Newton. Färgerna på figuren motsvarar den maximala spänningen som uppstår i 

gripklon. Vad färgen betyder kan man läsa av färgspektret till höger för figuren) 

4.3.1.2 Kraftpåverkan då gripverktyget greppar stor frag 

I den andra testen undersökte vi hur stor spänning det blir i materialet om verktyget är i läget 3 (Se 

Figur 13) och greppar stor frag. Det sattes en punktkraft inåt på gripklon för att simulera 
kraftpåverkningen från ytterskalet och en punkbelastning inåt för att simulera kraftpåverkan från 
fragen. 

Bilden (Figur 19) från testet visar den maximala spänning som uppstår i materialet vid olka lägen på 
gripklon. Maxspänningen som uppstår i klon är 442 MPa. Resultatet bekräftar att det valda material 
och dimensioner klarar de spänningar som uppstår.  

442 MPa < 530 MPa (sträckgräns)  

 
 
 
 
 
 
 
 

25 N 

0 N 
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Figur 19 

(Klon blir utsatt för en kraft (60 Newton) som pressar klon inåt. Kraftpåverkan från ytterskalet är 

större i detta test då det är en kraftpåverkan från fragen som pressar utåt. Kraften som pressar klon 

utåt är satt till 25 Newton. Färgerna på figuren motsvarar den maximala spänningen som uppstår i 

gripklon. Vad färgen betyder kan man tyda genom att läsa av färgspektret till höger för figuren) 

4.3.2 Gripverktyg ”del 3” 
Gripverktygets del 3 testades för att avgöra om det kunde lyfta både verktyg och frag. För att avgöra 
detta undersöktes det hur stora spänningar som uppstår i materialet om gripverktyget lyfter en frag 
som väger 3000 gram. För att simulera detta sattes det en dragande kraft från mitten av gripverktyg 
del 3.  

Bilderna (Figur 20 och Figur 21) från testet visar den maximala spänning som uppstår i materialet de 
olika platserna på gripverktyg del 3. Maxspänningen som uppstår är 4,6 MPa. Resultat bekräftar att 
valda material och dimensioner klarar av de spänningar som uppstår. 

4,6 MPa < 160MPa (sträckgräns)  

 
 
 
 
 

25 N 

60 N 
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Figur 20 

                      

 

Figur 21 

 
(Gripverktyg del 3 blir utsatt för en kraft (50 Newton) neråt från mitten. Färgerna på figuren 

motsvarar den maximala spänning som uppstått i gripklon. Vad färgerna betyder kan man läsa av 

färgspektret till höger för figuren) 

50 N 
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 Robotsimulering 4.4

4.4.1 Förberedelser inför testerna 

4.4.1.1 Robotens arbetsrutin 

Robotens arbetsrutin skrevs i Robot Studio med språket Rapid och testades löpande i den simulerade 
miljön.  Först då grunden för robotens beteende var skriven laddades koden in i en riktig robot. Tyvärr 
kunde bara några få tester göras med den riktiga roboten pga. brist på utrymme och avsaknad av 
transportband. Därför kommer huvuddelen av resultaten av robottesterna från den simulerade miljön.  

4.4.1.2 Signal-simuleringsprogram 

Det program som skrevs för att simulera de signaler som är tänkta att skickas från huvudkontrollern 
testades bara i den simulerade miljön. Programmet skrevs i Visual Studio med språket C# och 
exekverades på samma PC som körde Robotsimuleringen.  

4.4.1.3 Visuell simuleringsmiljö 

För att lättare kunna konstatera om roboten arbetade på rätt sätt skapades också en mer detaljerad 
visuell simuleringsmiljö. Till detta använde vi Robot Studios simuleringsverktyg ”Smarta 
Komponenter”. 

4.4.2 Tester 

Hur roboten presterade testades med olika strategier och layouter.  

Detta undersöktes: 

 Olika höjd kan väljas till robotens basfundament. Vilken påverkan har robotens placering i 
höjdled? 

 Hur brett bör transportbandet vara, och hur långt ska roboten sträcka sig? 

 Vilken hastighet är lämplig för transportbandet? Vad hinner roboten med? 

 När roboten plockat upp frag, hur ska roboten gå till väga för att slänga fragen i en behållare 
på så kort tid som möjligt? 

 Vilken kapacitet att plocka frag har en robot. Ger det någon förbättring med två?  

 Hur snabbt kan man få roboten att arbeta utan att missa någon frag, vilken cykeltid ger detta? 

 Vilken layout och vilka inställningar gav denna cykeltid? 
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Alla testerna gjordes med grundinställningarna:  

Robot Speed [mm/s]: 
Hower Height [mm]: 
yDownDist [mm]: 
yFollowDist [mm]: 
 
yUpDist [mm]: 

Robotens rörelsehastighet 
Höjden ovanför fragen verktyget har innan fragen ska plockas 
Hur långt verktyget rör sig med och ner mot fragen när fragen ska plockas upp. 
Hur långt roboten följer med fragen horisontellt samtidigt som den greppar 
fragen. 
Hur långt roboten rör sig med och upp från transportbandet då frag plockats. 

Robot Speed[mm/s]:  7000 
Hower Height[mm]:   100 
yDownDist[mm]:  200 
yFollowDist[mm]: 100 
yUpDist[mm]:     100 
 
Robotens initierande värden förändrades aldrig under testerna. 
(Se ”Signalsimuleringsprogram Manual” i Appendix för fler detaljer och beskrivningar)  

4.4.2.1 Robotplacering 

Robotens arm är placerad några cm ovanför robotens bas och gripklon hänger några cm ner från 
armen (Se Figur 22). Med dessa längder i beräkningen användes Pythagoras sats för att räkna ut 
vilken maximal längd roboten kan sträcka sig, beroende på vilken höjdskillnad det var mellan robotens 
bas och transportbandet. 

 

Figur 22 

(Beskrivningen på robotens mått) 

Variabler som används i uträkningarna: 

Y [mm]: 
HowerHeight [mm]: 
HöjdArm [mm]: 
HöjdKlo [mm]: 
LängdArm [mm]: 
 
MaxLängd [mm]: 
 
 
BasHöjdExtra [mm]: 

Verktygets placering i Y- led i förhållande till roboten. 
Höjden ovanför fragen verktyget kommer ha strax innan fragen plockas upp. 
Höjden på armens axel som är fäst i robotbasen, i förhållande till robotbasen. 
Längden på verktyget i Z-led, hur långt ner verktyget hänger. 
Hur långt roboten når som längst då armen är helt sträckt, verktyget pekandes 
neråt. 
Hur långt roboten kan nå med verktyg. Målet är att MaxLängd är så nära LängdArm 
som möjligt. Om MaxLängd = LängdArm så innebär det att roboten kan sträcka sig 
maximalt långt. 
Avståndet mellan robotens bas och transportbandet i höjdled. 

För att räkna ut längden på en vektor, vilken här utgick från robotens bas fram till verktygets spets, 
användes Pythagoras sats i tre dimensioner, 2 + 2 + 2 = 2.  

Detta ger oss:  
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= √ 2 − 2 − 2 

 = MaxLängd 
= LängdArm 
 =  
 = 𝐻ö − 𝐻ö 𝐴 + 𝐻 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ    

 
”HöjdKlo - HöjdArm”: 
”HowerHeight”: 

Beräkna hur högt verktyget måste vara för att verktyget inte skall gå genom bordet. 
Det avstånden gripverktyget är över fragen innan den plockar. Roboten behöver alltid 
komma ovanifrån för att plocka frag. 

Y[mm]  
HowerHeight[mm] 
HöjdArm[mm] 
HöjdKlo[mm]  
LängdArm[mm] 

=0 (För att förenkla beräkningen så får roboten sträcker sig rakt fram) 
=100 
=480 
=630 
=1450 

ä 𝑔 =  √ 2 − 2 − ( − + )2 = √ 2 − + 2 ≈   
Skillnaden mellan MaxLängd (1428) och LängdArm (1450) är 22. Stävan är att få värdet så nära 0 som 
möjligt.  

 𝐻ö 𝐾 − 𝐻ö 𝐴  ger hur mycket för långt verktyget hamnar genom transportbander om armen  
skulle sträcker sig rakt ut horisontellt, så om robotens bas höjs med lika mycket så kommer verktygets 
spets placeras mitt på transportbandet.  

BasHöjdExtra  = 150 = (𝐻ö 𝐾 − 𝐻ö 𝐴 + 𝐻ö 𝐸𝑥 𝑎 ) + 𝐻 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ  

ä 𝑔 =  √ 2 − 2 − ( − ) + 2 = √ 2 − 2 ≈  

ä 𝑔 =   mm om robotens bas är 150 mm högre än transportbandet. 
 

  

Figur 23  Figur 24 

(Exempler på hur höjden på basen påverkar hur långt roboten kan sträcka sig) 

4.4.2.2 Robotens arbetsrutin 

Robotens arbetsrutin bestod av löpande mindre tester då roboten programmerades. Resultaten 
uppkom slumpmässigt pga. buggar, felsökningar och slutsatser från tidigare körningar.  

I. Var är fragen? 
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Baserat på den tid som gått sen fragen passerat sensorerna och den hastighet transportbandet har, 
fastställdes fragens y-position i aktuellt ögonblick. 

Ynu [mm]: 
Ysensor [mm]: 
Tidnu [s]: 
Tidpos [s]: 
VTrans [m/s]: 

Fragens position i ögonblicket 
Avståndet mellan roboten och sensorerna 
Tiden i ögonblicket 
Tiden då fragen passerade sensorerna 
Hastigheten på transportbandet = 𝑒 − (𝑇 − 𝑇 ) ∗ 𝑉𝑇 𝑎   

 
II. På vilken position kan roboten plocka fragen? 

Roboten har en gräns för hur långt den kan sträcka sig. 
 

a) Om fragen är utom räckhåll och inte passerat roboten 

Om fragen är utom räckhåll och inte passerat roboten, sträcker den sig så långt den kan mot fragen 
baserat på fragens position i x-led med hjälp av Pythagoras sats. Här väntar roboten tills fragen är i 
höjd med verktyget 

Yverktyg [mm]: 
Xfrag [mm]: 
LängdArm [mm]: 
 

Verktygets placering i y- led i förhållande till roboten. 
Fragens x-position. 
Hur långt roboten når som längst då armen är helt sträckt, verktyget 
pekandes neråt. 

Då fragen är utom räckhåll för roboten, förbereder sig roboten genom att ta sig till samma position 
som fragen i x-led och så nära som möjligt till fragen i y-led. Baserat på fragens x-position räknar 
roboten ut den y-position som är närmast fragen. Detta med hjälp av Pythagoras sats i två 
dimensioner, 2 + 2 = 2.  
 
Detta ger oss: =  √ 2 − 2  
a = Yverktyg 
c = ä 𝑔 𝐴  

b = Xfrag 

[Yverktyg ,  Xfrag] är positionen på transportbandet verktyget kommer placera sig på.  

 Om fragen är inom räckhåll b)

Om fragen är inom räckhåll räknar roboten ut vid vilken position som fragen och verktyget kommer att 
mötas. Med en algoritm testar roboten sig fram till rätt svar med ”brute force”.  

Y [mm]: 
 
X [mm]: 
A [mm]: 
C [mm/s]: 
R [mm/s]: 

Avståndet mellan robotens basposition och punkten där frag och verktyg 
kommer att mötas 
Avståndet mellan fragen och robotens basposition i X-led 
Avståndet mellan fragen och robotens basposition i Y-led 
Transportbandets rörelsehastighet 
Robotens rörelsehastighet 
 

Roboten kontrollerar ifall fragen kommer hinna passera roboten innan verktyget har hunnit komma 
fram till fragen. Villkoret som används:  
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≥ 𝑅 

Uttrycken ger vilken tid det tar för de berörda objekten (här fragen och verktyget) att ta sig till den 
punkt där objektens rörelsebanor korsas (Se Figur 25). Säg att fragen är 1000 mm från roboten i både 
X- och Y-led. Transportbandet rör sig med en hastighet på 1000 mm/s och roboten rör sig i en 
hastighet av 1500 mm/s. Då testas  1000/1000 >= 1000/1500. Detta är samma sak som 1 >= 0.666 
vilket säger  att det tar 1 s för fragen att ta sig till den önskade punkten medans det bara tar 0.666 s för 
verktyget att ta sig till samma punkt. Verktyget kommer alltså hinna möta upp fragen innan fragen 
tagit sig förbi roboten. 

 

Figur 25 

(Demonstrations av testet) 

 
Då detta är fallet testar roboten var någonstans som fragen och verktyget tidigast kan mötas genom 
villkoret: − ≥ √ 2 + 2𝑅  

 Y startar på noll och ökar med 1 tills villkoret uppfylls. 

Villkoret är mycket likt det tidigare men skillnaden att den punkt som tiderna testas mot flyttas till 
vänster om roboten för varje nytt test. Testet körs tills fragen och roboten når samma punkt vid 
samma tidpunkt (Se Figur 26). 
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Figur 26 

(Figur på när roboten har räknat ut var den skall möta fragen om fragen är till vänster för roboten) 

Om det tidigare testet skulle ge att fragen hinner förbi roboten så testas villkoret: + ≥ √ 2 + 2𝑅  

Skillnaden här är att den punkt som tiderna testas mot flyttas till höger om roboten för varje nytt test. 
När villkoret uppfylls så multipliceras y-värdet med -1 för att representera rätt sida av roboten. 
Positiva y-värden är till vänster om roboten och negativa y-värden är höger om roboten. 

 

Figur 27 

(Figur på när roboten har beräknad var den skall möta fragen om fragen är till höger för roboten) 

 
III. Hinner roboten till fragen? 

När roboten har räknat ut vilken position den skall gå till för att plocka fragen, kontrolleras om den 
hinner plocka innan fragen lämnar robotens arbetsområde. Verktyget behöver röra sig 400 mm  med 
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fragen innan den har plockat den. Det betyder att positionen där den möter fragen måste vara 400 mm 
innanför arbetsområdet i Y-led. 

Robotens rutin för att plocka upp frag från transportbandet består av att verktyget placerar sig ovanför 
den frag som ska plockas, för att därefter närma sig fragen med en diagonal rörelse med en horisontell 
hastighet som är samma som transportbandets. När verktyget har nått fragen så följer verktyget med 
fragen en bit samtidigt som den greppar med klon. När fragen är greppad lyfter verktyget ut fragen 
från transportbandet med en diagonal rörelse, liknande den första rörelsen. 

Rörelserna tillsammans resulterade i en sträcka på 400 mm extra för att plocka fragen. Detta innebär 
att den position verktyget behöver ta sig till för att hinna plocka frag också måste vara minst 400 mm 
innan den gräns där roboten inte längre når. 

 

Figur 28 

(Figur på när roboten missat fragen) 

Kontrollen: 

Yplock [mm]: 
Xplock [mm]: 
Lplock [mm]: 
Ymin [s]: 

Upplockningspositionens y-värde 
Upplockningspositionens x-värde 
Sträckan verktyget behöver för att plocka upp fragen 
Det minsta y-värdet roboten når till då x-värdet är lika med Xplock 

𝑐 − 𝑐 ≥ 𝑖  

Ymin får sitt värde från samma uträkning som i avsnitt ” II. På vilken position kan roboten plocka 
fragen” och underrubriken ”b) Om fragen är inom räckhåll” bara att uträkningen baseras på Xplock och 
resultatet sätts negativt. Uppfylls inte kravet meddelar roboten att den missar fragen, annars fortsätter 
den att plocka frag som planerat. 
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IV. Kan armen sträcka sig till positionen 

Då robotens femte axel har en vinkel större än 108 grader (Se Figur 29) till den yttre armen så stöter 
delar av utrustningen emot roboten, och säkerhetsystemet löser ut. För att undvika detta kontrollerar 
roboten de obekanta positioner som kalkylerats att uppfylla kravet att kunna ta sig till positionen. 
Uppfylls inte kravet förflyttas positionen lite och testas på nytt. Med ”brute force” hittar roboten till 
slut en tillåten position eller markerar fragen som missad.  

 

Figur 29 

(Figuren visar maxvinklen mellan robot och gripverktyg) 

4.4.2.3 Transportbandhastighet 

Transportbandets hastighet simulerades genom att låta frag åka på transportbandet en och en i olika 
hastigheter. Simuleringen har ingen sensor som känner av om roboten missar frag utan detta fick 
kontrolleras visuellt av en person. 

Hastigheten begränsades till max 2 m/s. Även om roboten har möjlighet att röra sig 7 m/s kan den inte 
att accelerera upp till denna hastighet på den korta sträcka den hade på sig att plocka fragen. 
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4.4.2.4 Transportbandets bredd 

 
Detta test inkluderade två frågor:  

 Skall roboten arbeta med fullt utsträckt arm? 

 Skall roboten ha en eller flera behållare att slänga i? 
 

Grundantagandet var att roboten bör kunna arbeta snabbare ju kortare verktyget behöver röra sig.  

Roboten har en räckvidd på 1,45 m (Svarta linjen på Figur 30). 
Fragen färdas endast på transportbandet, så robotens 
arbetsområde begränsas till detta (Orange linjen). Ju längre bort 
från soptunnan fragen plockas upp desto längre tid tar det för 
roboten att slänga den (Grön-Gul-Röd-graderad). 

(Figuren visar roboten med endast en soptunna tillgänglig, rakt 

framför sig)  

Figur 30 

 

Att placera ut soptunnor längst hela transportbandet (Se Figur 31) 

möjliggör för roboten att ta en kortare väg för att slänga det den 
plockat upp. 

 

 

(Figuren visar roboten med flera soptunnor framför sig) 

 
 

 

Figur 31 

 

Att också placera soptunnor på andra sidan av transportbandet (Se 

Figur 32) gör det möjligt för roboten att välja den tunna som är 
närmast, och då halveras transportsträckan. För att roboten ska 
kunna nå till soptunnorna måste dock transportbandet göras 
smalare. 

(Figuren visar roboten med flera soptunnor på bägge sidor om 

transportbandet) 

 
 

 

Figur 32 

  
Med layouten där transportbandet var 600 mm brett, och roboten arbetade utsträckt i hela sin längd, 
och endast en behållare fanns tillgänglig, hade roboten svårt att hinna med och kunde då inte lösa 
uppgiften. Inga vidare tester gjordes på denna layout.  

 
Resultatet från testerna då transportbandet var 600 mm brett och behållare var placerade längst 

hela transportbandet finns i Appendix Tabell 3. Roboten arbetar med hela sin längd. 
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Resultatet från testerna där transportbandet var 400 mm brett och behållare var placerade på båda 

sidor längs hela transportbandet finns i Appendix Tabell 4, 5 och 6. Roboten arbetar med halva sin 

längd. 

4.4.2.5 Cykeltid 

Det undersöktes hur robotens cykeltid påverkas av avståndet mellan robot och sensor, tidsintervallet 
mellan registreringarna av frag, och transportbandets hastighet. Testet gjordes i den simulerade 
miljön genom att sätta ett fast avstånd mellan sensorerna och roboten, ett fast värde på 
transportbandets hastighet och sedan variera tidstätheten när fragen skulle skickas. Då roboten 
började missa frag för att de kom för tätt avbröts testomgången. Transportbandets hastighet ökades 
och tidstätheten fick sitt ursprungliga startvärde. Testet började om på samma sätt. Då testomgången 
avbrutits och transportbandets hastighet har nått sitt maxvärde minskades avståndet mellan 
sensorerna och roboten. Transportbandets hastighet och tidstätheten mellan fragarna sattes till sina 
ursprungsvärden och testet började om på samma sätt igen. 

Tabellerna för detta test hittas i Appendix Tabell 4, 5 och 6. 

4.4.2.6 Andel av fragen som kan plockas bort 

Baserat på resultatet från testet ”Cykeltid” och data från studiebesöket, beräknades den största möjliga 
andel av fragen som skulle kunna plockas bort från flödet. 

Genom att multiplicera transportbandets hastighet, transportbandets bredd och det genomsnittliga 
antalet frag per kvadratmeter som passerade det verkliga transportbandet beräknades hur många frag 
per sekund som skulle passera roboten. Genom att beräkna antalet frag per sekund dividerat med 
robotens cykeltid erhölls den största möjliga andelen frag som skulle kunna plockas bort från flödet. 

Tabellen för detta test hittas i Appendix Tabell 7. 
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5 Diskussion 

 Gripverktyg 5.1

5.1.1 Resultat av plastverktyg 

5.1.1.1 Ett gripverktyg 

Utifrån testerna rekommenderar vi att bara det stora gripverktyget används. Anledningen är att det 
stora verktyget var bättre än det lilla på att greppa alla sorts frag, samt att det blir billigare med endast 
en typ av verktyg. 

5.1.1.2 Gripklor 

Till det stora verktyget rekommenderar vi användning av 9 mm klor. 9 mm klorna klarade plocka allt 
som 7 mm klorna kunde och mer. Den bredare ytan ger den dels en större friktionsyta, dels mer yta att 
greppa under fragen med. När gripverktyget skulle greppa små sladdar och dylikt som är svårt att ”få 
tag” i från sidan, var detta en stor fördel.  

5.1.1.3 Lägen för cylindern 

Det var en stor skillnad i resultatet med tre lägen på cylindern jämfört med två. Med två lägen på 
cylindern var det många klor som gick av när de skulle plocka stor frag. Med tre lägen på cylindern var 
inte detta längre ett problem. Den slutliga cylindern kommer därför att ha 3 lägen.  

5.1.1.4 Fästet mellan kolvstången och gripverktyg 

För att undvika att verktyget fastnar i läge två, använder vi en förlängningsstång till kolvstången som 
är fäst till toppen och botten av verktygets del 4. Då kommer det inte längre vara ett problem med att 
den fastnar och vi undviker att få så stort slitage mellan gripverktygens delar 2 och 4.  

5.1.1.5 Gummibelägg på klorna 

När vi testade att lägga ett gummibelägg på insidan av klorna var det lättare för gripverktyget att 
greppa fragen. Avstånden mellan gripverktygens delar 6 och 7 blev kortare, och det var en märkbart 
högre friktion på ytan som gjorde att klorna kunde fastna i varandra. En ändring som kan göras för att 
vara säker på att klorna inte fastnar i varandra, är att reglera avstånden mellan gripverktygets delar 6 
och 7 med hänsyn till hur tjockt lager med gummi som anbringats på klorna.  

5.1.1.6 Hal och platt frag 

Verktyget har problem med att plocka hal och/eller platt frag. Vi anser inte detta vara något större 
problem, då det inte kommer att vara någon ”snygg frag” (hal och platt) som kommer på 
transportbandet.  

5.1.1.7 Trångt med frag 

När det låg mycket frag på bandet så hände det att verktyget plockade mer än den önskade fragen. 
Detta ser vi dock inte som ett problem då det är så litet som tas bort i förhållande till mängden metall 
på bandet. 

5.1.2 Metallverktyg 

Utifrån resultatet från testerna ser vi att valda material och dimensioner är mer än bra nog för att klara 
den belastning som gripverktyget utsätts för. Inga flera tester blev genomförda med det simulerade 
metallverktyget. Den största skillnaden mellan ett plastverktyg och ett metallverktyg är klorna. Inget 
test har visat att dimensioneringen av klorna skulle vara optimal för detta verktyg, men vi vet att de är 
starka nog för att klara av belastningen.  

De problem vi haft med plastklorna hoppas vi skall lösas med metallklor. Plastklorna går snabbt 
sönder framförallt därför att cylindern förtsätter att trycka efter det att klorna fått tag i fragen. 
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Cylindern pressade mot klorna så att de gick av. Vi tror att fjäderstål kommer att hålla bättre. 
Fjäderstål har nästan 9 gånger så lång sträckgräns som PLA-plast, så det skall mycket mer till för att 
metallklorna skall gå sönder.  

Plastklorna hade också lätt för att fastna i varandra om det var ett gummibelägg på insidan av klorna 
(mot fragen). Vi tror inte att detta blir något problem när klorna görs i fjäderstål, då detta kommer att 
medföra att klorna får en mycket större fjädrande kraft utåt när ytterskalet går upp.  

Det hände också att fragen (speciellt sladdar) fastnade i klorna när verktyget försökte att släppa 
fragen. När klorna är i fjäderstål kommer de att fjädra utåt mycket snabbare och med större kraft än 
om de är gjorda i PLA-plast. Vi tror att mycket av fragen som har fastnat vid våra tester inte skulle ha 
gjort det om klorna hade varit gjorda i fjäderstål.  

5.1.3 Rekommenderade ändringar av verktygets konstruktion 

5.1.3.1 Fästet mellan gripverktyg och robot 

Vår robot håller cylindern som i sin tur håller gripverktyget. Gripverktyget plus cylindern blir 
sammanlagt 540 mm lång. Om roboten håller verktyget istället för cylindern, och cylindern är placerad 
bredvid roboten kommer avstånden mellan robot och änden på gripverktyget var mycket kortare. 

5.1.3.2 En Klo 

Vårt verktyg har två olika slags klor (Gripverktygets del 6 och del 7). Vi tror att det underlättar om man 
ändrar designen på klon så att alla klor har en och samma design. Då blir det lättare att byta ut klor om 
det behövs. 

5.1.3.3 Dela verktyget i två 

Om klorna går sönder måste hela verktyget  skruva isär för att byta dem. Om det hade gått att dela 
ytterskalet i två halvor, skulle det vara den enda delen som behövde skruvas isär för att byta klor.  

5.1.4 Rekommenderade sensorer 

5.1.4.1 Lägessensor 

För att gripverktyget skall gå i läge 3 trycker cylindern en viss tid, och om den skall gå i läge två trycks 
den en lite längre tid. Om man istället använder en lägessensor som känner av hur långt cylindern rört 
sig är det lättare att styra cylinderns läge. 

5.1.4.2 Fragsensor 

För närvarande finns ingen sensor som känner om gripverktyget har släppt fragen eller inte. Sladdar 
och fjädrar kan fastna och skada gripverktyget. Om vi sätter in en sensor som känner om gripverktyget 
fortfarande håller fragen kan vi skapa ett program för roboten som löser problemet. 

5.1.5 Metoddiskussion 

När det görs tester är det bäst att göra det i en miljö som motsvarar den miljö som verktyget kommer 
att arbeta i. Det betyder att vi borde ha haft ett transportband med frag, och verktyget borde ha varit av 
metall och sitta på en robot. 

Under testerna låg fragen som skulle plockas på ett bord. Fragen ligger helt still och vi vet den exakta 
positionen. Verktyget kommer att plocka fragen rakt ovanifrån varje gång. Om fragen hade legat på ett 
transportband som rör sig med en hastighet på t.ex. 1 m/s är det inte säkert att gripverktyget hade 
greppat rakt ovanifrån varje gång. Fragen som ligger på bandet kommer också att vara i rörelse (den 
kommer att skaka lite).   
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För att testa verktyget användes ett verktyg i plast. Plastverktyget hade nästan samma funktioner som 
metallverktyget men det kommer att vara skillnader mellan dem. Vi kan inte säga 100% säkert hur bra 
ett verktyg i metall kommer fungera. Det vi vet utifrån testerna av plastverktyget talar för att 
metallverktyget kommer att fungera.  

Verktyget satt på en robot under testerna så vi fick praktiska erfarenheter av hur verktyg och robot 
kommer att arbeta tillsammans. 

 Roboten 5.2

5.2.1 Robotplacering 

Det finns inte mycket att vinna på att finjustera robotens höjd. Placeras robotens bas i höjd med 
transportbandet kommer roboten sannolikt att fungera lika bra som om den hade placerats 15 cm 
ovanför. Rekommendationen blir då att placera roboten i höjd med transportbandet. Skulle verktygets 
storlek förändras är det intressant att kontrollera vinsten av en höjning eller sänkning men så är det 
inte för närvarande. 

5.2.2 Robotens arbetsrutin 

Alla åtgärder angående robotens arbetsrutin har syftat till att få ner cykeltiden eller att få en säkrare 
körning. Inga detaljerade tester har gjorts för att optimera arbetsrutinen, utan den har ansetts vara 
tillräckligt bra. Vi tror inte att detta är något som man bör lägga kraft på för att utveckla arbetet vidare, 
utan det bör vara i ett senare skede då optimering börjar bli intressant. 

5.2.3 Transportbandhastighet och bredd 

Det är absolut möjligt att skriva en rutin för att få roboten att kunna plocka frag som rör sig snabbare 
på transportbandet t.ex. att roboten börja accelerera tidigare så att verktyget rör sig snabbare då det är 
dags att plocka upp fragen. Dock är det sannolikt enklare att öka mängden frag per kvadratmeter 
istället. Gripklon hade inga problem att plocka frag ur täta högar. Vi rekommenderar att prioritera 
andra delar av roboten och layouten för att förbättra effektiviteten på sorteringen.  Det kan bli aktuellt 
i ett senare skede då optimering börjar bli intressant. 

5.2.4 Transportbandets bredd 

Vår hypotes, att ju kortare verktyget behöver röra sig desto snabbare går sorteringen, stämde bra. 
Testerna visade tydligt att det mest effektiva är att ha behållare på bägge sidor om transportbandet och 
med det ett smalare transportband. Mängden frag som samtidigt kan passera roboten minskar men 
ökar möjliga andelen frag som kan plockas bort. Att ha ett stort flöde frag som sorteras dåligt anser vi 
sämre än ett mindre flöde som sorteras bra.  

5.2.5 Cykeltid 

Cykeltiden blir allt mindre ju närmare roboten sensorn är placerad. Med tanke på den mycket lilla 
skillnaden så beror resultatet säkerligen på att den första fragen tar allt längre tid på sig att nå roboten 
ju längre bort sensorn är.  Något förvånande dock så lyckades roboten bättre att plocka frag som 
matades fram med ett tidsmellanrum på 2,8 sekunder ju närmare sensorerna var roboten. Detta 
testades 5 gånger och gav samma resultat så det var inte helt slumpmässigt. Dock är skillnaden 
fortfarande för liten för att göra någon märkbar skillnad i slutresultatet. 

Cykeltiden blir allt mindre ju snabbare transportbandet rör sig. Anledningen är sannolikt att roboten 
plockar upp fragen snabbare då den måste röra sig snabbare. Roboten behöver röra sig 400 mm för att 
plocka upp fragen. Skillnaden mellan om transportbandet går i 2 m/s eller 1 m/s är att roboten plockar 
upp varje frag på 0.2 s respektive 0.4 s. Under en lång period så kan detta göra en skillnad, men risken 
för misslyckade upplock och andra problem ökar med ökad hastighet. Vi tror det är mer effektivt att 
öka fragtätheten istället.    
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Cykeltiden blir allt mindre ju tätare fragen kommer, vilket inte förvånar. Fast resultatet visar att 
roboten inte hinner plocka snabbare än en fragtäthet på 2,8 sekunder, så är detta också missvisande. I 
simuleringen matades 50 st frag med 2,8 sekunder mellanrum, vilket i verkligheten vore en osannolik 
händelse. Roboten skulle troligen klara att plocka några frag med tätheten 2 sekunder om det följdes 
av några som var på 4 sekunder.  

En miss i detta test är att avståndet mellan varje skickad frag baseras på tid och inte avstånd. Detta är 
anledningen varför cykeltiderna är mycket lika varandra trots att alla andra parametrar skiljer sig. 

5.2.6 Andel av frag som ska plockas bort 

Resultaten jämfördes med hur det var på det verk där vi gjorde studiebesök. På deras transportband 
passerade det 50 frag per sekund och vart 140:e frag behövde sorteras bort. Dessa värden baseras på 
en 24 sekunder lång film och några fotografier vi själva tagit. Felkällan är stor men vi tror att siffrorna 
ger en tillräckligt bra fingervisning om var roboten ligger i förhållande till den manuella plockningen. 

Enligt resultatet kan en robot vara lika effektiv som två människor. Detta säger att en robot kan 
prestera minst lika bra som en människa. I och med att det finns många förbättringspunkter för 
roboten också så ser det positivt ut för vidare arbete.  

5.2.7 Layout 

Att använda sig av två robotar möjliggör inte bara dubbel kapacitet. Om huvudkontrollern 
programmeras med en smart strategi skulle man kunna få robotarna att hjälpa varandra och med det 
öka kapaciteten ytterligare. En enskild robot kan arbeta 100%, och två robotar klarar då av 200% men 
tillsammans är det möjligt att de klarar av mer genom att hjälpa varandra. Med denna strategi så 
behöver inte varje robot kunna plocka 100% av fragen, som vi utgått från i testerna, utan man skulle 
exempelvis kunna låta transportbandet gå lite fortare. Om en av robotarna missar en frag så kan 
nästkommande robot hinna plocka upp den. Med detta sagt rekommenderar vi arbete med att 
sammankoppla flera robotar, och skapa en strategi för vad robotarna ska prioritera att plocka bort. 

 Kostnad 5.3

Med den layout vi har kommit fram till som den bästa har vi gjort en kostnadskalkyl (Tabell 2). 
Sensorn vi har använt i vår simulering finns inte i verkligheten. Vi har därför gjort en uppskattning av 
vad en sån sensor kan komma till att kosta. 

Tabell 2 

 Kostnad 

Robot x2 750 000 kr 

Gripdon x2 100 000 kr 

Sensor 500 000 kr 

Transportband 20 000 kr 

Styrning 30 000 kr 

Installation 500 000 kr 

 (Tabellen visar vad de olika komponenterna samt installationen kommer att kosta) 

Resultatet från vår kalkyl är att vår layout kommer att kosta kring 1,9 miljoner SEK.  
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6 Slutsats 

Baserat på resultaten från testerna och diskussionen så är rapportens frågeställningar besvarade enligt 
följande. 

Är det möjligt att automatisera den manuella bortplockningsprocessen? 

Vi har visat att det är möjligt. 

Hur effektiv skulle automatiseringen kunna bli? 

Baserat på våra resultat ser vi att det är möjligt att dubblera mängden skrot som passerar systemet 
utan någon försämring av sorteringen. 

Finns det någon ekonomisk vinning med att automatisera? 

Vi skulle kunna visa att det är möjligt. Det behövs fler undersökningar för att kunna kvantifiera. 

Vilka data behöver roboten för att kunna lösa uppgiften?  

Roboten behöver data om fragens position, tid för positionen, fragens orientering, fragens storlek samt 
transportbandets hastighet. 

Var skall roboten stå i förhållande till transportbandet med frag? 

Transporbandets långsida ska vara placerat rakt framför roboten.  

Var skall roboten lägga upplockad frag? 

På vardera sidan av transportbandet ska flera behållare vara placerade där fragen släps ner. 

Hur skall robotens gripdon se ut? Skall den greppa, suga eller använda magnet?  

Gripdonet kommer att greppa fragen med hjälp av fyra gripklor. Gripverktyget kommer att använda en 
pneumatisk cylinder för att stänga och öppna klorna.  

Vilket material skall användas för att göra gripdonet? 

Gripverktyget skall bestå av aluminium, stål och fjäderstål. 

Hur många olika gripdon behövs?  

En modell av ett gripverktyg behövs. 

 

 Rekommendation 6.1

Vi rekommenderar minst två robotar ståendes på var sin sida av transportbandet. Robotarnas bas bör 
vara i höjd med eller något högre än transportbandet. Transportbandet ska vara 400 mm brett med 
behållare längst med bägge sidor av transportbandet, så att roboten har kortare väg att lämna ifrån sig 
plockad frag. Sensorerna ska placeras på minst 2,5 meters avstånd från första roboten.  

Transportbandets hastighet ska hålla sig mellan 1 – 1,25 m/s. Med denna rekommendation kommer 
robotarna kunna plocka minst dubbelt så mycket som fyra personer gör manuellt idag. 
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          Figur 33 

 
           

 

          Figur 34 

Vi rekommenderar att båda robotarna använder var sitt stort verktyg gjord av metall. Klorna till 
verktyget skall vara 9 mm breda och ha ett gummibelägg på insidan. Verktyget skall ha tre lägen. Ett 
för öppen klo, ett för stor frag och ett för liten frag.   

För utveckling av detta arbete rekommenderar vi att framför allt att undersöka utveckling av 
fragsensorn och huvudkontrollern. 

Vad gäller robotdelen rekommenderar vi vidare arbete med både gripverktyget och roboten. 
Gripverktyget måste testas då det är gjort av metall och testerna behöver göras i en verklig miljö, 
rörligt transportband, varm frag och fler upplockningar. Vi tror att roboten IRB 360 skulle lösa 
uppgiften både snabbare och smidigare än den nuvarandra roboten gör så detta bör undersökas innan 
mer arbete läggs på att utveckla roboten. 

För att ta del av källkoden till programmen och CAD-filerna till verktyget så kontakta Robotdalen och 
hänvisa till detta arbete.
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Förklaring av tabellerna: 

Distans: 
m/s: 
Delay: 
Antal: 
Tid: 
cykeltid st/min: 
Halva: 
Hela: 

Gul: 
 
Vit: 
Grön: 

Avståndet mellan fragsensorn och roboten [mm] 
Transportbandets hastighet [m/s] 
Avståndet mellan fragarna i tid [ds] 
Antalet frag som plockades under testet 
Hur lång tid det tog att plocka antalet frag 
Hur många frag per minut roboten lyckas plocka. 
Frag kom upp till och med hälften av transportbandets bredd 
Frag kom upp till och med hela transportbandets bredd 

Klarade bara frag som kom upp till och med hälften av transportbandets 
bredd. 
Klarade frag som kom upp till och med hela transportbandets bredd. 
Snabbaste cykeltiden och klarade frag som kom upp till och med hela 
transportbandets bredd. 

 

Tabell 3 

Distan m/s Delay Antal Tid cykeltid st/min Halva Hela 

2000 2 60       JA NEJ 

  
      

  

2500 2 58 100 835,5 7,181328546 JA JA 

2500 2 56       JA NEJ 

  
      

  

3500 2 53 100 764,5 7,848266841 JA JA 

3500 2 52       JA NEJ 

  
      

  

4500 2 49 100 705,5 8,504606662 JA JA 

4500 2 48       JA NEJ 

  
      

  

4750 2 38 300 1648,5 10,91901729 JA JA 

4750 2 37       JA NEJ 

  
      

  

5500 2 37       JA NEJ 

  
      

  

3500 1,5 38 100 548,5 10,93892434 JA JA 

3500 1,5 37       JA NEJ 

  
      

  

4500 1,5 38 100 549,5 10,91901729 JA JA 

4500 1,5 37       JA NEJ 

        

(Tabellen visar resultaten från testerna då transportbandet var 600 mm brett och behållare var 

placerade längst hela transportbandet.)
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Förklaring av tabellerna: 

Distans: 
m/s: 
Delay: 
Antal: 
Tid: 
cykeltid st/min: 

Gul: 
Vit: 
Grön: 

Avståndet mellan fragsensorn och roboten [mm] 
Transportbandets hastighet [m/s] 
Avståndet mellan fragarna i tid [ds] 
Antalet frag som plockades under testet 
Hur lång tid det tog att plocka antalet frag 
Hur många frag per minut roboten lyckas plocka. 

Klarade inte plocka 100% av fragen men med en liten förbättre skulle roboten klara det. 
100% av fragen plockades. 
Bästa cykeltiderna då 100% av fragen plockades. 

 
2500 3500 4500 

  Tabell 4 

Distan m/s Delay Antal Tid cykeltid st/min 

2500 2 28 50 144,45 21,51308713 

2500 2 29 50 149,472 20,76526939 

      
2500 1,75 28 50 144,672 21,47889341 

2500 1,75 29 50 149,426 20,77188318 

      
2500 1,5 29 50 149,648 20,74000332 

      
      

2500 1,25 29 50 149,68 20,73541609 

      

      
 

Tabell 5 

Distan m/s Delay Antal Tid cykeltid st/min 

3500 2 29 50 149,714 20,73054438 

      

      

3500 1,75 29 50 150 20,68965517 

      

      

3500 1,5 29 50 150,27 20,65120121 

      

      

3500 1,25 29 50 150,6 20,6043956 

      

      
 

Tabell 6 

Distan m/s Delay Antal Tid cykeltid st/min 

4500 2 28 80 
  

4500 2 29 50 150 20,68965517 

 
    

 
4500 1,75 28 35 

  
4500 1,75 29 50 150,412 20,63103458 

     
 

4500 1,5 28 31 
  

4500 1,5 29 50 150,48 20,62139126 

 
    

 
4500 1,25 28 40 

  
4500 1,25 29 50 151,32 20,50300711 

       

(Tabellerna visar resultat från testerna där transportbandet var 400 mm brett och behållare var placerade på båda sidor längs hela transportbandet.) 
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DistSensor: 
VConv: 
BConv: 
Frag per m^2: 
Frag per s: 
Plock per min: 
Plock/Frag %: 

Grå: 
Blå: 

Avståndet mellan sensorerna och roboten [mm] 
Transportbandets hastighet [m/s] 
Bredden på transportbandet [mm] 
Antalet frag, i snitt, som en kvadratmeter transportband innehåller 
Hur många frag som passerar roboten per sekund 
Hur mycket frag roboten hinner plocka på en minut 
Maximal procent av flödet som får vara bortplockningsfrag 

De värden som ska jämföras med varandra till att börja med. 
De värden som användes på sorteringsverkter studiebesöket var på 

 

Tabell 7 

DistSensor Vconv Bconv Frag per m^2 Frag per s Plock per min Plock/Frag [%] 

4500 2000 400 200 160 20,69 0,22 

  1750 400 200 140 20,63 0,25 

  1500 400 200 120 20,62 0,29 

  1250 400 200 100 20,5 0,34 

  1000 400 200 80 20,41 0,43 

  750 400 200 60 19,58 0,54 

  500 400 200 40 18,07 0,75 

              

3500 2000 400 200 160 20,73 0,22 

  1750 400 200 140 20,69 0,25 

  1500 400 200 120 20,65 0,29 

  1250 400 200 100 20,6 0,34 

              

2500 2000 400 200 160 21,51 0,22 

  1750 400 200 140 21,48 0,26 

  1500 400 200 120 21,44 0,3 

  1250 400 200 100 21,41 0,36 

       

Verklig 333 750 200 50 21,6 0,72 

 

(Tabellen visar vilken fördelning mellan bortplockningsfrag och annan frag som är tillåten för att roboten ska 

hinna plocka bort 100% av bortplockningsfragen.)
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Sammankopplingen mellan robot och övriga grund-drivfunktioner 
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Sammankopplingen i funktionsblocket ”FragSim”. 

o Detta funktionsblock driver den visuella delen där frag transporteras på transportbandet 

  



 

Simuleringsvisualisering  

6 
 

  



 

Simuleringsvisualisering  

7 
 

 
Sammankopplingen i funktionsblocket . 

o Detta funktionsblock driver den visuella delen där frag plockas upp och släpps av roboten. 

o  
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Kom igång med simulering 
1. Koppla ihop programmet med roboten 

a. Starta simulering av roboten i Robot Studio 
b. Starta simuleringsprogrammet 
c. Markera den robotkontroller som programmet ska kopplas till 
d. Tryck på Connect 
e. Markera Auto 
f. Skriv in hur lång tid det ska vara mellan fragarnas uppkomst 
g. Tryck på start 

 Simuleringen är nu igång. c)
 Den första fragen skickas 5 sekunder efter Stratknappen blivit nertryckt. d)
  e)

a) d) 

 

 

e) f) g) 
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Här väljer användaren vilken robot som simuleringen ska 
skicka signalen till. När ”Connect” klickas så får 
simuleringsprogrammet tillgång till robotens signaler och 
variabler och kan manipulera dessa. 

 

Med denna panel så styr användaren när frag ska skickas till 
roboten. 
I Auto-mode så låter användaren programmet skapa och 
skicka alla frag som är tänkta för testet.  

xPos blir fragens x-position i milimeter på transportbandet. 
zOri blir fragens vridning i grader. 
Size blir fragens storleksklass. 
Delay Per Frag [ds] är det tidsintervall i tiondelar det tar för 
nästkommande frag att passera sensorn. 

Det manuella modet låter användaren styra över fragen, 
vilka egenskaper den ska ha och när den ska skickas. 

 

Denna panel låter användaren sätta vilka egenskaper 
roboten ska ha. 

Distans To Sensor är avståndet i milimeter det är mellan 
sensor och robot. 
Speed Conveyor är hastigheten på transportbandet, 
beskrivet både i m/s och s/m. 
Clock är robotens systemclocka, kan inte ändras. 
Robot Speed är vilken hastighet roboten rör sig i. 
Hower Height är höjden i milimeter verktyget placeras 
ovanför fragen innan den plockas upp. 
yDownDist är hur långt verktyget rör sig med och ner mot 
fragen när fragen ska plockas upp. 
yFollowDist är hur långt roboten följer med fragen 
horisontellt samtidigt som den greppar fragen. 
yUpDist är hur långt roboten rör sig med och upp från 
transportbandet då frag plockats. 
Set-knappen sätter variablerna värderna är kopplade till. 

BUSY/READY visar statusen på roboten. 
LOST visar om roboten missar en skickad frag. 
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Den undre panelen visar info om den automatiska simuleringen. 

StopWatch visar hur länge simuleringen pågått i verklig tid. 
Stop Time visar när simuleringen stopades baserat på robotens systemklocka. 
Start Time visar när simuleringen startades baserat på robotens systemklocka. 
Resultat Time visar skillnaden mellan Start -och Stop Time 
Antal Frag visar hur många frag som passerat sensorn. 

 

 

Auto-mode 

Efter användaren anslutit signalsimulatorn till målroboten, aktiverat AUTO-mode och startat 
simuleringen så skapar programmet ett förbestämt antal tider då fragarna är tänkta att passera 
robotens sensorer. Den första fragens tid blir satt till vad robotens systemklocka är då fragen skapas. 
För varje ny frag så ökar tiden med så många tiondelar som står i fältet Delay Per Frag [ds]. 

När tiderna är skapade så trycker programmet på knappen Send Frag då robotens systemklocka är 
eller har passerat tiden då nästa frag är tänkt passera sensorerna och roboten signalerat redo. 

När funktionen för Send Frag körs slumpas fragens x-kordinat, z-vridning och storleksklass fram. 
Tiden då knappen trycktes ner baserat på robotens systemklocka sparas också som startatid i fältet 
Start Time. 

Programmet fortsätter trycka på knappen då kravet uppfylls ända till antingen roboten signalerar att 
den missat en frag, fragen tagit slut eller användaren avbryter simuleringen. 

Fältet Antal Frag visar under körningen hur många frag som passerat sensorerna. 

När simuleringen stopas så sparas tiden för robotens systemklocka i fältet Stop Time. 

Resultat Time visar hur lång tid simuleringen höll på. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ritningar 
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