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Sammanfattning 

Detta	projekt	är	avsett	att	ta	fram	en	lösning	för	att	autonomt	rekonditionera	en	
intermediate	bulk	container	med	hjälp	av	en	ABB	robot	och	ett	prototypverktyg.	Man	
utvärderade	möjligheten	att	bygga	ett	system	för	att	bokföra	data	om	varje	individuell	
container:	hur	många	gånger	den	tvättats	och	vilken	typ	av	container	det	är.	ABB	roboten	
programmerades	i	Robotstudio	och	prototypverktyget	utvärderades.	Existerande	
processer	studerades	för	att	se	möjligheten	att	scanna	ett	individnummer	på	en	container.	
Arbetet	har	resulterat	i	ett	tvättprogram	för	containern	med	olika	lägen	för	hård	eller	mjuk	
tvätt	och	det	har	också	konstaterats	att	RFID	som	är	ett	radiofrekvensidentifieringssystem	
som	använder	sig	av	en	läsare	och	olika	transpondrar	är	det	bäst	lämpade	systemet	för	
containeridentifiering.	Man	identifierade	vissa	kritiska	brister	på	prototypverktyget	vilka	
bör	åtgärdas	för	optimal	funktion. 

Nyckelord 
Robot,	Robotprogrammering,	Robotstudio,	Rapid,	Rekonditionering,	IBC‐container,	
Automation,	ABB,	streckkod,	RFID.
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Abstract 
This	project	is	intended	to	develop	a	solution	to	autonomously	recondition	an	Intermediate	
Bulk	Container	using	an	ABB	robot	and	a	prototype	tool.	The	possibilities	for	a	system	to	
keep	track	of	the	model	of	the	container	and	the	number	of	times	the	container	has	been	
washed	were	evaluated.	The	ABB	robot	was	programmed	in	Robotstudio	and	a	study	of	the	
tool	was	made	to	point	out	flaws.	Other	processes	were	studied	to	see	the	ability	to	scan	an	
individual	number	on	a	container.	This	work	has	resulted	in	a	wash	program	for	the	
container	with	different	modes	for	hard	or	soft	washing,	and	it	was	established	that	RFID	is	
the	best	suited	system	for	container	identification.	Some	critical	weak	points	of	the	tools	
were	identified	which	should	be	addressed	for	optimal	function.	
 
 
Key-words 
Robot,	Robot	programming,	Robotstudio,	Rapid,	Reconditioning,	IBC‐container,	
Automation,	ABB,	Barcode,	RFID.		
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Förord 
Detta examensarbete är en del av högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik med 

inriktning mot robotik och mekatronik på kth i Södertälje. Arbetet är utfört av Fredrik 

Silvennoinen och Emil Rasmusson på uppdrag av Robot Application center och 

AERobotics. 

För att tillgodogöra sig vissa delar av rapporten bör läsaren ha en teknisk bakgrund och 

förståelse för Robotstudio samt Rapid och hur Robotstudios upplägg ser ut i form av 

rörelse kommandon m.m., dock redovisas ingen rapidkod i denna rapport på grund av 

önskemål från företaget. 

Stort tack till Ingemar Reyier och Erik Hellström från Robot Application Center och även 

ett stort tack till Pär Esping Från AE-Robotics för deras hjälp och handledning genom 

projektet. 
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Ordlista 
CAD, Computer-aided design. Digitalt baserad design för skapande av tekniska ritningar 

i 3D för konstruktion. 

CAN, Controller Area Networking en standard för kommunikation mellan maskiner 

DeviceNet, En fältbuss som är inriktad på autonoma applikationer. Den kontrollerar 

datautbyte och automationssäkerhet m.m. 

D I/O, Digital input/output 

GUI, Graphical user interface 

G I/O, Group input/output 

IBC-container (IBC), intermediate bulk container, behållare för att transportera 

vätskor. 

I/O, Input/Output, för data signaler. 

Kran, Den ventil som används för att tömma vätska ut IBC containern, placerad längst 

ner på containerns framsida. 

MoveORI, En specialskriven förflyttningsfunktion som hanterar omorienteringar av 

punkter så att delar av ett verktyg hålls i en given plats när verktyget gör förflyttningar. 

Rapid, Programmeringsspråk för ABB robotar och i Robotstudio. 

RFID, Radio-frequency identification. Teknik för att läsa av information från chip och 

transpondrar. Kan göras på avstånd och chipen eller transpondrarna kallas då för 

taggar. 

Robotstudio, Programvara som bygger på ABB:s VirtualController. Verktyg för att göra 

realistiska simuleringar med riktiga robotprogram som direkt kan användas i en verklig 

robot. 

Robtarget, Registrerar en punkt i robotens koordinatsystem och hur roboten ska ställa 

sina axlar för att nå den punkten beroende på konfigurationen 

Streckkod, Sätt att skriva ut information med hjälp av olika breda streck baserade på 

morse språket. 

Streckkodsläsare, Ett verktyg för att läsa av en streckkod, oftast används en laser som 

skickas ut och en sensor som läser av vad som reflekteras (det vita emellan strecken) 

och vad som inte reflekteras (strecken). 

TCP, Tool center point. Den punkt som inte kommer att röra sig när roboten roterar sitt 

verktyg och som oftast är placerad i verktygets yttersta spets. Det är även den punkten 

som placeras vid en given koordinat när roboten ska göra en förflyttning. 
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Inledning 

Företaget 

AERobotics är ett företag som startades i slutet av 2012 och som är en spinn-off av 

företaget all-emballage JE AB som arbetar med Rekonditionering av IBC. AERobotics 

fokus ligger i framtagandet av en automationslösning för denna process. 

Projektdirektiv 

Målet med projektet är att leverera en färdig lösning för autonom tvätt av IBC genom att 

skapa rutiner och interface för en IRB 4600-45kg/2.05 robot. Lämpligheten för en 

teknisk implementering av streckkodsläsning eller RFID-läsning utvärderas så att 

roboten i framtiden kan läsa av och se hur många gånger containern har tvättats och 

även vilken modell den arbetar med. 

Uppdragsgivaren vill ha två tvättprogram för invändigt tvätt och ett program för 

utvändig tvätt av en stående IBC. Det skall vara lätt för operatören att byta program 

(t.ex. lätt-tvättat till svår-tvättat) uppdragsgivaren efterlyser också en utvärdering för 

möjligheten att implementera en egen GUI som hanterar dessa program. Man vill också 

utvärdera behovet av en panel PC istället för att använda flexpendant från roboten. 

För att prototypverktyget ska kunna användas krävs kommunikation mellan verktyg och 

robot och den går via DeviceNet som används för att styra verktyget med I/O. För att 

verktyget inte ska slå i kanterna när den är inne i en container ska en funktion för en 

dynamisk TCP göras så att verktyget alltid håller sig i öppningen av containern. Även en 

funktion för att styra verktygets munstycke ska skapas så att man kan skriva in ett 

gradtal som munstycket sedan rättar sig efter. 

Parametrar för beställning av en robotfot ska tas fram så att roboten kommer i rätt höjd 

för arbetet och designsvagheter i verktyget ska identifieras och utredas så att verktyget 

kan vidareutvecklas och bli mer anpassat till tvätt av IBC. 

 

 



2 
  

Avgränsningar 

Projektet är avgränsat till följande punkter: 

 Endast en robottyp kommer att användas. 

 Endast till en containertyp kommer en anpassad rutin att skapas. 

 Endast tre tvätt-program (hårt/mjuk invändig tvätt och utvändig tvätt) kommer 

att skrivas 

 Inga ändringar på verktyget kommer att ske. 

 Inga rutiner för hantering av information från streckkod eller RFID kommer att 

utvecklas 

 Arbetet presenteras i form av en teknisk rapport där målgruppen är personer 

med teknisk bakgrund eller som är insatta i processen.  

Bakgrund 

Företaget AERobotics arbetar med att ta fram en autonom lösning för att tvätta och 

återvinna 1000L intermediate bulk containers (IBC). De har via företaget Västerås 

Maskinbyggarcenter tagit fram ett prototypverktyg som just nu är under patentansökan 

och vill nu gå vidare i processen genom att utveckla programrutiner för tvätt. Detta för 

att slutprodukten ska bli en tvättenhet som skall kunna placeras ut hos de företag som 

vill få sina containrar tvättade. Detta för att spara på logistikkostnader och 

miljöpåverkan.    

Lösningsmetod 

För att ta reda på hur processen går till kommer en analys av gamla projekt ske, samt ett 

besök på företaget. Därefter kommer en virtuell cell upprättas i Robotstudio där roboten 

kommer programmeras med språket Rapid. Olika alternativ för streckkodsläsning som 

finns på marknaden kommer att jämföras för att se vilken som passar bäst in i denna 

miljö. 

IBC 

Intermediate bulk container(IBC) är en industriell container med en volym på en 

kubikmeter. Containern används främst för att transportera eller förvara olika vätskor 

som till exempel kemikalier, lim och vatten, men även icke vätskor kan förekomma 

såsom sand, salt eller olika spannmål. De mest vanliga containrarna är gjorda i plast och 
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sitter ofta i en stålram för att lätt kunna flyttas med gaffeltruck utan att ta skada. 

Fördelen med IBC är att deras kubisk form gör att de lätt kan staplas och transporteras 

utan att gå miste om utrymme såsom traditionella cylindriska vätskecontainrar gör. Se 

figur 1. 

  

Figur 1 IBC stående på en pall gjord av plast. 
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Rekonditionering av IBC 

Robotstudio 

Robotstudio är ett program skapat av ABB för att underlätta programmering och 

hantering av ABB robotar. Programmet är gjort så att både off-line och on-line 

programmering går att göra vilket betyder att man kan programmera en robot virtuellt 

på en PC (off-line) och även programmera en fysisk robot på plats (on-line). Detta gör att 

man först kan testa sitt program på en virtuell robot innan man för över det till en 

verklig robot. 

Programmet är utformat så att man kan programmera en robot genom att jogga roboten 

till olika punkter eller att skriva programmeringskod i språket rapid för att ge den 

kommandon att gå till en Robtarget som är en punkt i robotens koordinatsystem som 

också beskriver hur roboten ska ställa sina axlar för att nå den punkten, och beroende 

på konfigurationen på en Robtarget så kan axlarna stå i olika lägen. 

 Robotstudio hanterar även olika in- och utsignaler för att kunna styra gripdon eller 

andra externa komponenter. 

Prototypverktyget för tvättning av IBC 

Verktyget som används i projektet är en högtryckstvätt med ett munstycke som går att 

vinkla 280 grader. För att vrida munstycket sitter det en motor som driver en kuggrem 

kopplad till munstycket. Denna motor styrs via DeviceNet med in och ut signaler från 

roboten. Se figur 2. 
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Figur 2 Högtryckstvätts verktyg med vinklingsbart munstycke. 

Dynamisk TCP/MoveORI 

Den dynamiska TCP ska fungera så att när verktyget rör sig i containern ska hela tiden 

TCP för verktyget ändras så att TCP håller sig i containerns öppning och på så sätt 

omorienterar roboten verktyget hela tiden då den rör sig i containern utan att förflytta 

den från containerns öppning. Detta visade sig var problematiskt då roboten inte kunde 

skilja på den TCP som tillhör munstycket och den dynamiska TCP som ska hålla 

verktyget i öppningen. 

Dynamiska TCP utvecklades då istället till funktionen MoveORI som fungerar så att 

beroende på vilken Robtarget roboten ska till så omorienterar funktionen dennes 

koordinater så att den riktar in sin z-axel mot en punkt vid hålet och på sätt riktar 

roboten in sig i samma vinkling som den Robtarget den ska till och då hålls verktyget 

ständigt i containerns öppning. 

Funktionen är skriven så att en Robtargets koordinater från en nollpunkt som är 

lokaliserad till hålet, blir sparade i variabler som sedan kan användas för att beräkna 

vilken vinkel axlarna ska vridas. Vinklarna som blir uträknade används i en funktion 

som kallas orientZYX som fungerar så att en Robtargets koordinater vrids först i Z-led 

sedan i Y-led och sedan i X-led. 
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Två snarlika funktioner vid namn moveORI2 och moveORI3 fungerar på samma sätt, 

men i moveORI2 är verktyget vridet 180 grader så att man kan använda andra sidan av 

verktyget, och i moveORI3 vrids en Robtarget i X och Y axlarna istället för Y och Z vilket 

gör att man kan arbeta från sidan med verktyget. Med dessa tre funktioner ges möjlighet 

att välja hur man ska vrida munstycket för bästa åtkomst till olika ytor. Se figur 7 för 

MoveORI och figur 8  för MoveORI3 i appendix. 

DeviceNet , Signaler,  AEGoToPosition 

DeviceNet är en fältbuss som är inriktad på autonoma applikationer. Den är baserad på 

CAN standarden som är en seriell kommunikationsstandard för olika maskiner så att de 

kan kommunicera med varandra. DeviceNet tillåter en att ansluta enkla sensorer eller 

ställdon med mer komplexa programmerbara kontrollers. DeviceNet arbetar med 

Datautbyte och I/O nätverk. 

Då verktyget inte är en del av roboten måste roboten kommunicera med verktyget, och 

detta sker med hjälp av I/O från roboten. Det finns ett antal sätt att använda signaler för 

att styra externa system i rapid. De som används i detta projekt är DI, DO, GI och GO. D 

I/O är en enkel etta eller nolla medan G I/O är en samlad grupp signaler där, beroende 

på antalet signaler i gruppen, olika höga värden kan sparas. Värden räknas binärt där 1 

signal ger ett värde i intervallet 0-1 och 8 signaler ger ett värde i intervallet 0-255. 

En specialskriven funktion som styr verktygets munstycke heter AEGoToPosition som 

får in ett gradtal i intervallet 38-317 där 180 är rakt ner och omvandlar värdet till ett 

motorlägesvärde. Sedan sätts GO (AESetTargetPos) till det värdet. En DO (AEGoToPos) 

pulseras vilket betyder att den snabbt går ett och sedan snabbt tillbaka till noll och på så 

sätt beordras verktyget att börja vinkla munstycket till det läge som angivits i 

AESetTargetPos. I en GI (AEactualPos) sätts ett värde som anger vilket motorvärdesläge 

munstycket har för tillfället och det jämförs med AESetTargetPos för att veta när 

munstycket nått sitt läge. Se figur 3 för I/O upplägget. 
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Figur 3 bilden föreställer själva upplägget för signalutbyte mellan robot och verktyg. Till vänster i varje ruta 

förs insignaler och till höger kommer utsignalerna. 

Flexpendant och GUI 

En flexpendant är en flexibel styr- och programmeringsenhet till ABB robotar. Den 

används för att ge operatörerna bättre kontroll vid styrning av ABB robotar, men även 

för att programmera och köra program. Flexpendaten har en pekskärm för 

programmering och val av menyer, knappar för att styra orientering och rörelsemönster 

samt en joystick för styrning av roboten.  

GUI används för att underlätta för användaren att interagera med roboten. GUI är 

skriven så att det kommer upp en meny på flexpendanten som väntar på att en operatör 

ska välja mellan 5 olika alternativ, se figur 4. Förutsatt att "auto" inte valts återgår 

skärmen till den ursprungliga menyn när ett program gått klart och är redo för nästa 

programval. Om "auto" valts körs roboten tills en stoppsignal ges. 
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Figur 4 Bilden föreställer GUI för flexpendaten där program väljs med knapptryck. 

Tvättprogrammet 

Tvättprogrammet för IBC fungerar så att en operatör väljer ett program från en meny 

som kommer upp på flexpendanten. Operatören kan välja mellan att tvätta hela 

containern och i så fall välja mellan två program (hård/mjuk tvätt) för insidan, eller välja 

mellan att enbart tvätta insidan eller utsidan. Roboten kan även ställas in på auto. Då 

tvättas hela containern med hård tvätt och när den är klar så väntar den på en ny 

container för att fortsätta tills den blir avbruten av en stoppsignal från flexpendanten. 

Om roboten ska tvätta insidan för roboten in verktyget i containern och när det väl är 

inne och ska börja arbeta, används MoveOri kommandot som hela tiden håller verktyget 

i containerns öppning. När roboten tvättat klart dras verktyget ur containern och 

roboten ställer sig i startläge. Detta startläge är ett ursprungsläge där alla axlar vridits 

tillbaka till det läge de stod i från början så att roboten kan påbörja en ny inre eller yttre 

tvätt. Startläget förhindrar att roboten lägger sig i sitt max utslag på någon av sina axlar 

och på så sätt låser sig när den ska försöka vrida axeln ytterligare.  

De två programmen för inre tvätt är skrivna så att vid hård tvätt sitter alla Robtargets 

nära ytan och de har ett kort avstånd mellan varje radbyte, detta för att roboten ska 

kunna täcka hela ytan så noggrant som möjligt (se figur 9 i appendix). Vid mjuk tvätt 

sitter alla Robtargets lägre ifrån ytan och har ett lite längre avstånd mellan varje radbyte 
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så att den mer sköljer av ytan (se figur 10 i appendix).  För yttre tvätt kör roboten med 

en fast hastighet och arbetar med ett fast avstånd till containern. Varje sida körs även för 

sig utan att IBC förflyttas på något vis. Inte ens rotation av IBC behövs. 

Pseudokod 

Pseudokod är ett sätt att beskriva algoritmer och funktioner i ett språk som inte är ett 

programmeringsspråk. Man kan då beskriva sina koder utan att behöva tänka på vilket 

programmeringsspråk man använt och på så sätt kan andra förstå algoritmer och 

funktioner. Se appendix för pseudokod för tvättprogrammet. 
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RFID och Streckkodsläsare 

RFID 

Radiofrekvensidentifiering är en teknik som bygger på att man med hjälp av en antenn 

och en läsare kan läsa av små märkbrickor, även kallade taggar, på avstånd. Avstånden 

varierar beroende på vilken typ av taggar man använder. Tekniken är relativt ung och 

utvecklingen går snabbt framåt. Den snabba ökningen av dess användning har resulterat 

i att priserna på produkterna sjunkit, vilket öppnar möjligheter för nya branscher och 

applikationer att utnyttja RFID där det tidigare inte setts som lönsamt. Även själva 

tekniken går ständigt framåt från att ha varit taggar med endast ett unikt id-nummer till 

att vara små inbyggda minnen som det både går att skriva på och läsa från. Tekniken 

påminner till viss del om streckkodsläsning men skillnaden är att radiovågor används 

som informationsbärare i stället för ljus (som i fallet streckkodsläsning). Detta gör att 

kravet på visuell kontakt försvinner och systemet blir inte längre känsligt för att smuts 

skulle komma i vägen, så som fallet kan vara i en smutsig industrimiljö. 

Transpondrar 

Passiva 

Transpondrarna eller taggarna som de också kallas är de kodbärare som man på något 

sätt placerar på det som skall kunna läsas av. En passiv tagg består av en liten antenn 

och ett mikrochip. Detta ligger i någon form av inkapsling som skydd, och utseendet kan 

variera kraftigt beroende på ändamål. 

Passiva RFID taggar kallas just passiva för att de inte har någon egen intern strömkälla. 

Den passiva taggen utnyttjar i stället den induktionsspänning som skapas av läsaren, och 

via antennen skapas en spänning i mikrochipet som aktiverar detsamma. När 

mikrochipet får spänning börjar det automatiskt sända ut sin information som oftast är 

ett unikt idnummer. Det vanligaste i dagsläget är de enkla taggarna som endast har ett 

unikt tiosiffrigt hexadecimalt idnummer som kan läsas. Detta gör dem enkla, billiga och 

säkra då det inte går att manipulera dessa nummer. 

Aktiva 

Aktiva RFID transpondrar är taggar som innehåller en egen strömkälla i form av ett 

batteri. Det inbyggda batteriet ger både för- och nackdelar. De fördelar som kommer av 

att ha ett inbyggt batteri är att man kan få en kraftigare och pålitligare utsändning av 
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informationen, som kan läsas på längre avstånd och genom tjockare material. De största 

nackdelarna är framförallt att det blir dyrare att tillverka och att taggen även blir större. 

Storleken tillåter dock att ett större minne får plats vilket i vissa fall kan vara önskvärt.  

Batterierna levereras i olika former och storlekar för att passa olika 

användningsområden, och normalt har man en beräknad batteritid på 10 år. 

Läsare 

Det finns grovt sett två olika typer av RFID läsare. Den ena är en handhållen variant som 

med sin inbyggda antenn är liten och smidig men som måste läsa på nära håll. Dessa 

finns även som handdatorer med inbyggda RFID läsare. 

Den andra är den mer industriella som har en separat antenn och själva läsaren i ett 

skåp på säkert avstånd och skilt från den smutsiga industrimiljön. Detta gör att 

antennen kan vara stor och läsaren kraftfull och gör det möjligt att väsentligt öka 

läsavstånden, om så skulle önskas. 

Streckkodsläsning 

Streckkodssystemet är baserat på det gamla morsealfabetet. Systemet bygger på olika 

tjocka streck. 

En teknik som ständigt utvecklas bygger på att en ljusstråle sveps över streckkoden. Då 

kommer de svarta strecken att absorbera mer av ljuset än de vida mellanrummen. 

Läsningen sker hjälp av ett ljuskänsligt fotomotagarchip som läser av streckens och 

mellanrummens bredd och omvandlar dessa till en elektrisk signal. Koden består alltså 

av både mörka och ljusa kodelement. Denna signal skickas sedan till tolkning och 

utskrift. Streckkoder läses idag från upp till fem meters avstånd med bra läsare och bra 

förhållanden. 

Informationen i en streckkod kan både vara enbart numerisk eller alfanumerisk. 

Streckkoder finns nu grovt räknat i tre olika typer av koder: de så kallade äkta 

tvådimensionella matriskoderna, de stackade flerradiga tvådimensionella koderna samt 

de endimensionella koderna.  

Dock så kan streckkoden variera i utseende och olika standarder på streckkoder finns. 

De olika standarderna har växt fram inom olika typer av industrier för att passa in på 

just de aktuella kraven. Den mest använda standarden är EAN-13 (European Article 

Numbering) med 13 siffror som är en licenspliktig kod som används inom framförallt 
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konsumentvaruhandeln. Trots att namnet anger European 

används den över hela världen, se figur 5. 

Det som gör streckkoden så populär är att den utgör ett 

internationellt språk som fungerar över hela världen och 

gör den lämplig och väldigt användbar inom internationell 

handel liksom inom medicin där noggranna kontroller av olika 

produkter sker i flera steg för att inget ska gå fel. 

  

Figur 5 Exempel på streckkod. 
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Robotfot 
För att få upp roboten i rätt höjd så att den kan arbeta med en IBC uppifrån behövs en 

robotfot och då det inte fanns någon färdig sådan var det nödvändigt att lägga en 

beställning. Det som behövdes för beställningen var en CAD modell och parametrar för 

den så att roboten kommer i rätt läge för att nå alla hörn i containern, och dessutom nå 

hela utsidan. 

 En CAD-modell fanns redan, som dock inte var testad fullt ut, och på den gjordes ett 

antal räckviddstester där roboten joggades till sina extremlägen vid hörnen i containern 

och alla hörn på utsidan för att se vilken höjd foten skall ha, se figur 6. 

 

Figur 6 Robotfot som används i robotstudio. 
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Utvardering av verktyg 
Vid utvärdering av verktyget påträffades ett antal svagheter. Då verktyget mestadels 

kommer att arbeta inuti containern kommer verktyget att bli smutsigt och då verktygets 

munstycke drivs av en rem finns risk att remmen blir smutsig och det kan leda till 

överkuggning vilket i sin tur resulterar i att vinklingen får fel värde. Även styrenheten 

för munstycket sitter på verktyget och är då i riskzonen för att bli påverkad av smuts. 

För att säkerställa att detta inte händer så skulle ett skyddshölje för dessa vitala delar 

behövas. 

Vid körning med verktyg insågs att verktyget är instabilt och svängde fram och tillbaka 

vid rörelse. Detta för att konstruktionen är för klen och måste förstärkas. När verktygets 

ska tas i bruk kommer ett tryck på 350 bar att användas och risken finns att när vinkeln 

är 90° blir svajandet så pass kraftigt att verktyget kan utsättas för materialutmattning 

och slutligen vika sig. 

Motorn som driver remmen till munstycket sitter längst upp på verktyget, vilket kan 

skapa problem när man vill vinkla verktyget mot dess riktning, för vid för stor vinkling 

på verktyget kan motorn komma i kläm mellan roboten och verktyget och gå sönder. 

Detta gör att man inte kan använda robotens fulla utslag. 

Då munstycket är så pass långt som det är, kan verktyget inte användas för att tvätta 

runt hålet inuti containern, på grund av att verktyget har ändlägena i 38 grader och 318 

grader (med 180 grader rakt ner), vilket inte räcker för att komma åt området närmast 

hålet. För att kunna tvätta dessa områden måste munstycket kortas ner.  
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Företagsbesök 
För att se hur tvättprocessen av IBC ser ut idag så var ett besök på All Emballage J.E. AB 

inplanerat. Det som observerades var att det verktyg som den nuvarande roboten 

använder var väldigt smutsigt.  Även den remdrift som sitter relativt långt ovanför 

containern och som aldrig är inne i containern var väldigt smutsig och hade kraftiga 

beläggningar även på insidan där kuggarna sitter. Det var även omfattande beläggningar 

på själva verktyget som var nere i containern och tvättade, vilket gjorde att verktyget 

ibland hängde sig i utfällt läge inne i containern. Då detta händer måste taket på 

containern sågas sönder för att få ut roboten och en hel container måste kasseras. 

Där fanns även väldigt många olika typer av containrar och containrar som var av 

samma märke och typ kunde skilja sig från varandra vad gäller material på pall och olika 

ventiler som kranen. Det fanns även ett stort antal olika kranar som fungerade på olika 

sätt och var olika utformade. Även pallarna skiljde sig kraftigt från varandra, framförallt 

i material men även genom att de hade olika höjd. 

När det gäller att identifiera containrarna så existerar det inte någon metod för 

närvarande. Det som finns i dagsläget är en plåt som är gjord för att sätta etiketter på 

men på denna plåt sitter både etiketter för klassning som måste sitta kvar och gamla 

etiketter för innehåll som måste tas bort. Dessa har dock inte någon speciell plats utan 

är manuellt ditklistrade och positionen kunde variera kraftigt. Det finns dock ingen 

etikett eller liknande som informerar om containerns fabrikat eller typ. Det kan i vissa 

fall sitta kvar etiketter från den tidigare ägaren som kan tala om vad som varit i den, och 

som måste tas bort innan vidare försäljning. Detta gjordes manuellt med hjälp av ett 

ångverktyg som med hjälp av varm vattenånga löste upp klistret så att etiketten därefter 

kunde skrapas bort med en metallskrapa. 

När den manuella tvätten skedde var hastigheten på rörelserna förvånansvärt hög. 

Däremot var avståndet mellan munstycket och plasten väldigt varierande och inte i 

fokus för den som tvättade. 
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Resultat och Analys 

Programmet 
Resultatet av programmeringen av IRB 4600-45kg/2.05 roboten och prototypverktyget 

blev ett färdigt tvättprogram för IBC med vissa begränsningar vid tvätt runt hålet på 

grund av verktygets utformning och brister. Programmet i sig har även en del punkter 

som kräver hänsyn om en vidarutveckling på detta program ska göras. 

MoveORI funktionen som bestämmer hur en Robtarget ska ha sin orientering för att 

verktyget ska hållas rätt, har en del krav för att fungera. När roboten ska gå till en ny 

Robtarget med verktyget måste denna Robtarget ligga inom ett visst avstånd från den 

föregående, då ett för långt avstånd emellan dem medför att roboten gör en 

felbedömning av hur roboten ska vrida sina axlar när den går mellan de två Robtargets. 

Då roboten enbart känner till hur axlarna ska vara vid den Robtarget den står på och vid 

den Robtarget den ska till men inte hur de ska stå när den är emellan dem så resulterar 

felbedömningen i att roboten gör en bågrörelse med verktyget vid öppningen för att 

kunna gå linjärt ner i containern mellan de två Robtargets. Detta gör att verktyget inte 

håller sig i öppningen på containern vid förflyttningen. 

Roboten gör denna bedömning på grund av att alla Robtargets har en konfiguration som 

bestämmer hur roboten ska ställa sina axlar för att nå en Robtarget. Ett större avstånd 

mellan två Robtargets resulterar i en större förändring i konfigurationen och roboten 

har ett förinställt sätt att hantera större skillnader mellan konfigurationer vilket är 

denna bågrörelse. Men det förinställda sättet fungerar inte i denna process utan 

konfigurations skillnader måste hållas så små som möjligt. 

En annan restriktion är hastigheten på munstyckets vinkling. Eftersom varje Robtarget 

har en egen vinkling för munstycket måste en hastighet kalibreras fram med hjälp av en 

fysisk robot så att munstycket hinner ställa sig i rätt läge för varje Robtarget, innan 

roboten hinner byta till nästa. Detta har inte kunnat göras då en robotfot för vårt 

ändamål inte funnits tillgänglig, men beställts först i ett senare skede i projektet, vilket 

har lett till att i detta skede i programmet väntar roboten på att munstycket ska ställa sig 

i rätt läge innan den går till en ny Robtarget, för att inte utgöra en säkerhetsrisk genom 

att munstycket inte hinner med. 
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Programmets två lägen för inre tvätt var från början samma program och det som 

skiljde mjuk från hård tvätt var hastigheten i robotens rörelser, men det visade sig inte 

fungera då robotens högsta hastighet var begränsad av dess orienteringshastighet, som 

var 500mm/s, vilket var för långsamt för att roboten skulle kunna utföra en sköljtvätt. 

Det ledde till att två olika tvättprogram krävdes för insidan.  

IBC:n har en märkningsplåt som det sitter en del märkningar på, där några måste tas 

bort, medan andra inte får tas bort. Därför har inget fokus lagts på att tvätta bort några 

av dessa märkningar utan enbart en sköljtvätt över märkningen har programmerats, för 

att ta bort smutsen. På All-emballage där en liknade process sker, ångar de bort de 

märkningarna som ska tas bort med ett specialverktyg då en hård tvätt med vatten inte 

alltid får bort allt klister. 

Verktyget och Robotfoten 

Utvärderingen av verktyget gav vid handen att verktyget har en del brister som måste 

åtgärdas för att lämpa sig för denna process, då dessa brister kan leda till stopp på linan 

eller förstöra IBC:n om munstycket inte vinklas rätt. Det skulle även kunna utgöra en 

säkerhetsrisk om verktyget skulle gå sönder, när ett tryck på 350 bar används. 

Testerna på robotfoten gav att höjden som behövs på foten, för att göra alla punkter 

tillgängliga, ska vara en meter vilket är den minsta höjd som fungerar bra. En för hög fot 

skulle ställa till problem om robotcellen skulle flyttas med container. 

Streckkod och RFID-läsning 

För att utvärdera möjligheterna att läsa av någon typ av kod eller beteckning på IBC- 

containrarna för att i framtiden hålla reda på hur många gånger den tvättats och vilken 

specifik typ av container det är så gjordes en undersökning av vilka olika alternativ som 

finns, och de ställdes också mot varandra för att sa vad som skulle lämpa sig bäst. De 

olika alternativen som jämfördes var streckkodsläsare, RFID läsare och en 

kombinationskamera som både kan klara av streckkodsläsning och fungera som ett 

vision system. 

Det som skiljer streckkodsläsarna från varandra är framförallt läshastigheten och 

antalet lasrar, men även hur själva läsningen med chip och lins sker, kan variera t.ex. på 

moderna läsare finns det linser med autofokus för att lättare kunna göra avläsningar. 
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Kraven på läsarna har ökat med tiden, dels på snabbare läsning, dels på att kunna läsa 

från mobiltelefoner och dataskärmar. Med streckkodsläsare av klassisk typ med en laser  

kan det i detta fall bli ett problem att få roboten att hitta den specifika streckkoden då 

det inte finns någon standard som anger var den ska sitta och i de flesta fall bara slarvigt 

klistrats dit av en person.  

Detta problem skulle relativt enkelt kunna lösas på två olika sätt. Det ena (och lättaste) 

sättet vore att använda sig av streckkodsläsare med flera lasrar som skannar ett mycket 

större område och i flera vinklar. Streckkodsläsaren skulle antingen kunna fästas på 

roboten eller sitta monterad så den skannar containern när den passerar förbi på linan 

på väg fram till roboten. Problemet som uppstår då är att det oftast är svårt att backa en 

lina om det skulle vara så att läsaren inte lyckas skanna streckkoden. Det andra 

alternativet är att på roboten montera en kombinationskamera som fungerar som både 

vision system och som streckkodsläsare. Med hjälp av denna skulle roboten kunna leta 

upp den aktuella streckkoden och därefter skanna den. Detta är dock både dyrare teknik 

och mycket dyrare att implementera. Den stora nackdelen med att använda sig av 

streckkodsläsare över lag är stor känslighet för smuts vilket är ett vanligt problem inom 

industrin och speciellt i detta fall. 

Därför kan RFID läsning vara ett bra alternativ då smuts och vatten inte innebär ett 

problem för radiovågorna. Väljer man en RFID läsare för industribruk med själva 

läsaren separerad från antennen, vilket inte är fallet i en vanlig handhållen läsare, så kan 

man med stor fördel låta en mindre antenn sitta nära handleden på roboten och ha 

läsaren i ett skåp på behörigt avstånd från smuts och vatten. Detta gör också att roboten 

kan ha antennen placerad där permanent utan att vara i vägen eller behöva använda en 

verktygsväxlare för att läsa av taggen på containern för att sedan hämta upp 

tvättverktyget. 

Om roboten ska stå längs en lina där containrarna kommer åkandes kan även en större, 

fast monterad, antenn användas för att redan i förväg ha skannat IBC taggen och talat 

om för roboten vad den ska göra med just denna container. Detta skulle spara ytterligare 

tid då roboten själv inte skulle behöva ha rutin för att komma rätt och skanna taggen. 
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Slutsatser 

Slutsats 
Med den lösning som beskrivs in denna rapport går det att med viss begränsning, som 

att roboten i dagsläget inte kommer åt området närmast runt hålet i taket på containern, 

att göra en komplett rekonditionering av en stående IBC. Verktyget som används för 

processen fungerar för ändamålet men bör förstärkas upp och kapslas in för att inte ta 

skada av det höga vattentrycket och den smuts som stänker vid tvätt. 

Utvärderingen av implementationen av RFID eller Streckkod visar att detta kan 

implementeras på en lina. Detta skulle emellertid vara aktuellt endast om en färdig cell 

ska placeras hos ett företag som vill internt tvätta sina egna IBC:er istället för att köpa in 

nya eller tvättade IBC:er. 

 

Rekommendationer 

RFID mot Streckkod 

RFID är ett bättre alternativ än för streckkod, då det inte påverkas av nedsmutsning. Vi 

rekommenderar RFID trots att streckkodsläsning fortfarande är dominerade på 

marknaden när det gäller industriell verksamhet och rekommenderas starkt av 

återförsäljare. 

Vi rekommenderar en fast industriell RFID läsare som sitter längs linan före roboten och 

läser av passiva transpondrar på IBC:n så att roboten slipper ha en rutin för läsningen. 

T.ex. skulle en Intermec IF2 kunna fungera för vår process. 

I appendix finns en sammanställning av de produkter som vi blivit rekommenderade av 

återförsäljare som vi har haft kontakt med, dessa modeller är alla anpassade för 

industriell miljö. De är dock inte testade eller utvärderade av oss utan är endast 

rekommenderade på grund av sin användning i liknade processer. 

Panelpc mot flexpendant 

Då vi har valt att skapa en GUI för att låta operatören välja bland de olika 

tvättprogrammen, har vi valt att göra detta på en flexpendant. Detta medför att en panel 

PC inte kommer att användas. Vi har valt detta alternativ också därför att vi inte ser 

något behov av att använda en panel PC för att kunna kommunicera med annan 
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utrustning, som till exempel ett vridbord för containern, då detta behov inte finns då 

roboten kan tvätta runt containern. Arbetet för operatören kommer även att kunna bli 

lite friare med en flexpendant då man kan bära den med sig och operatören då lätt kan 

gå runt för att titta på containern innan denne väljer tvättprogram. 

Vidarutveckling 

Om ett fel uppstår skulle man behöva en rutin för att få ut robotens verktyg ur 

containern på ett säkert sätt, för att slippa jogga ut den när den inte hittar ut själv, utan 

att riskera att skada verktyget och IBC:n. 

Om robotcellen ska kunna stå i en 20 fots container så måste man skriva en rutin för att 

vika ihop roboten, så att den får plats när den står på en meterhög fot. En 20 fots 

container är endast 2.39 meter hög. Denna container måste kunna öppnas, för då 

roboten körs behöver den mer utrymme. 

En lösning för att kunna hantera olika modeller av IBC skulle kunna vara att man 

använder en sensor som man låter gå ner i IBC och läsa av den invändiga formen, och 

sedan sätta Robtargets utifrån formen. 
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Appendix 

 

Pseudokod för tvättprogrammet 
If Auto is chosen 

 Run same program 

Else  

 Show GUI manu with program  

 Choose program  

Endif 

Set speed for tool 

Depending on program 

If Program = chosen program 

 Set speed for robot 

 Start chosen program 

 Run paths for program 

  If chosen program= fast clean 

    use paths for fast clean  

  Else  

    Use normal paths  

 When robot is inside the container 

 Function moveori is used 

Endif 
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Function moveORI(get target to move to from path, angle for tool); 

Put coordinates in variables 

If  x coordinate > 0 

 Use equation for right side of container from robot 

 Put angle for y in a variable 

 Put angle for z in a variable 

If x coordinate <0  

 Use equation for left side of container from robot 

  Put angle for y in a variable 

 Put angle for z in a variable 

Endif 

Start rotation for target  

Move to target 

Rotate the target back to its original orientation 

Depending on value of angle for tool 

Start function AEGoToPosition(degrees-angleY) 

Function AEGoToPosition (degree) 

  Transform tool degrees to motor position  

  Set i/o AESetTargetPos to motor position 

  Go to position 
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Figurer 

 

Figur 7 Verktyg styrt med MoveORI(). Verktyget hålls rakt.

 

Figur 8 Verktyg styrt med MoveORI3() Verktyget blir vinklas för att komma åt från sidan på utböjningen. 
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Figur 9 Tvätt i hårt läge från höger till vänster sedan radbyte . Här ser man skillnaden i avstånd vid nytt radbyte för 
noggrann tvätt.  

 

Figur 10 Tvätt med mjukt läge från höger till vänster sedan radbyte. Här ser man den ökade skillnaden i avstånd vid nytt 
radbyte för sköljtvätt. 
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Streckkodsläsare och RFIDläsare 
 

  Streckkodsläsare   

Fabrikat Modell Utmärkande 

Cognex 
 

  

  DataMan Industrial ID All hårdvara intergrerad i litet format 

  DataMan 50/60 Liten och helt utan rörliga delar 

  DataMan 100/200 Läser 2D koder och ska klara även skadade koder 

  DataMan 300 Anpassar automatiskt både fokus och läshastighet 

  DataMan Industrial imager Liten, kraftfull och läser alla typer av streckkoder 

  DataMan 500 Kombinerat vison-system och streckkodsläsare  

Datalogic 
 

  

  Gryphon GSF4100 Klarar dåliga streckkoder och från skeva vinklar 

  DS4800 Anpassar läshastighet och fokus utifrån läsavstånd  

  Matrix 210 Inbyggt Ethernet för snabb överföring av läst data 

  SC4000 Designad för att klara att arbeta med de flesta fältbussar 

  Matrix 410 Flexibel läsare med 2.0 megapixel sensor 

Opticon 
 

  

  NLV1001 Billig och läser bara 1D streckkoder 

  NFT2100 Gjord för korta läsavstånd med låg läshastighet 

  F31 Autofokus och klarar att läsa från bildskärmar 

  RLB1000 Fuktskyddad och läser streckkoder i rörelse 

Redline 
 

  

  Mini Series 3.0 megapixel sensor och kan läsa flera streckkoder per läsning 

  Mini Hawk Liten och väldigt snabb avkodning  

  QX Hawk Plug-and-play som gör den väldigt enkel att installera  

 

  RFID Läsare   

Fabrikat Modell Utmärkande 

Intermac 
 

  

  IF2 Låg kostnad per läsning och enkel installation till nätverk 

  IF61 Funktioner för att se till att data aldrig försvinner 

Motorola 
 

  

  FX7400 Liten och kompakt för trånga utrymmen 

  FX9500 Industriklassad och skapad för stora mängder läsningar 

 


