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I 
 

Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes  i samarbete med  Johanssons Bageri  i Sala och grundadas på en  förstudie 
gjord våren 2010 i kursen Produktions‐, underhålls‐ och kvalitetsutveckling på 7,5 hp.  

Syftet  med  examensarbetet  var  att  finna  en  automationslösning  som  kunde  tillämpas  på  alla 
produkter vid kaffebrödslinjen samt, om möjligt, finna en  lösning för veteflätor och  lussekatter som 
tillverkades på  intilliggande  station. Målet med  lösningen  var att minska behovet av personal och 
reducera  företagets  personalkostnader.  Lösningen  skulle  även  vara  en  lönsam  investering  och  en 
pay‐off kalkyl skulle upprättas samt fungera med företagets befintliga utrustning och lokal.  

Syftet var också att se vilka problem företaget skulle ställas inför vid en implementering av robot då 
företaget i nuläget inte har någon robotlösning. Skulle det krävas utbildning av personal eller kunde 
det  lösas  med  en  så  lätthanterlig  interaktion  med  operatörerna  så  att  detta  inte  skulle  bli 
nödvändigt? 

Examensarbetets avgränsningar sattes vid att studera samtliga produkter med manuell hantering på 
kaffebrödslinjen  samt  de  två  vetebrödsprodukter  som  tillverkades  på  brödlinjen.  Transport  av 
ställningar  för bakplåtar skedde manuellt och  ingick  inte  i studien. Projektet har  inte behandlat de 
flaskhalsar, frysen och packningsavdelningen, som identifierats i förstudien. 

Tillverkningsprocessen vid kaffebrödslinjen var delvis automatiserad och  lösningen som  togs  fram  i 
förundersökningen  för  automatiskt  placerande  av  bullar  på  plåt  har  använts  i  examensarbetet.  
Denna  lösning  kunde  användas  rakt  av  även  till  vetelängder  samt  jordgubbs‐  och  pistageklipp. 
Butterkakor, vetekransar, flätor och  lussekatter krävde en annan  lösning som  involverade en robot. 
Ett problem i projektet var hur en robot skulle kunna hantera deg som är ett levande material, vilket 
sorts gripdon kunde hantera detta? 

Resultatet blev att flätor och  lussekatter uteslöts ur studien då cykeltiden för flätor blev alltför hög 
och företaget avslog förslag om stansning av  lussekatter. Två  lösningar togs fram där den första var 
automatisering utan robot och  innebar att butterkakor och vetekransar fortfarande måste tillverkas 
manuellt.  Den  andra  lösningen  innebar  en  implementering  av  robot  för  att  all  tillverkning  skulle 
kunna  automatiseras.  Ett  förslag  på HMI  sidor  (Human‐Machine  Interface)  för  interaktion mellan 
operatör  och  maskin  togs  fram  och  förslag  på  programstruktur  upprättades  för  robot  och  PLC 
(Programmable Logic Controller). Förslag på  lösning byggdes upp  i en 3D‐miljö och simulerades  för 
att möjliggöra uppskattning av nya cykeltider. Beräknad pay‐off för total automation blev tre år. 
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1 Förord 
Utförandet av C‐uppsatsen har skett vid Johanssons Bageri  i Sala under våren och sommaren 2010. 
Examensjobbet är på 15 högskolepoäng på grundnivå och  ingår  som avslutande del  i programmet 
Innovation,  Produktion &  Logistik  vid Mälardalens Högskola  i  Eskilstuna.  Efter  godkännande  leder 
uppsatsen till en högkoleingenjörsexamen med inriktning Industriautomation. 

Vi vill rikta ett stort TACK till Jonas Malmqvist vid Johanssons Bageri som varit en outsinlig källa till 
information,  samt övriga anställda vid  företaget  som visat  stort  tålamod och mycken vänlighet vid 
våra besök. Vi vill också TACKA vår handledare Erik Hellström vid Mälardalens Högskola  i Eskilstuna 
samt  Ingemar Reyier och  Johan Ernlund vid Automation Center  i Västerås som ställt upp på  frågor 
och  funderingar. Ett  sista TACK  riktar vi  till Rob Pol, Maintenance Engineer vid Scania  i Södertälje, 
som sena kvällar suttit och förklarat skillnader i olika programmering. 

Eskilstuna, oktober 2010 

Karin Colldén och Ann‐Sofi Johansson 
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2 Ordlista 
Bakplåtsbana    Transportbana för förflyttning av bakplåtar

 
CAD    Computer Aided Design, ett program för tredimensionell ritning 

 
CE‐märkning     Obligatoriskt anbringande av ett av EU antaget märke, CE‐märket, på produkter som 

uppfyller grundläggande hälso‐, miljö‐ eller säkerhetskrav 
 

CEN    Europeiska organisationen för standardisering 
 

Cenelec    Europeiska kommittén för elektronisk standardisering 
 

Cykeltid    Tiden det tar att utföra ett specifikt arbetsmoment 
 

Gripdon    Verktyg som monteras på robot
 

Gränssnitt    En väldefinierad kontaktyta mellan två system eller enheter
 

HMI    Human‐Machine Interface, interaktionen mellan operatörer och maskiner  
 

Interaktion    Samverkan, samspel; process där maskiner och människor genom sitt handlande ömsesidigt 
påverkar varandra.  
 

Pay‐off     Tiden det tar för en investering att återbetala sig själv 
 

PLC    Programmable Logic Controller, en digital dator som används för automatisering av 
elektromekaniska processer 
 

Rapid    ABB:s robotprogrammeringsspråk
 

Sensorer    Givare, anordning för omvandling av ett storhetsvärde till ett annat storhetsvärde 
exempelvis för mätning av kraft, tryck m.m. och givare för mätning av temperatur och flöde 
 

Set‐up tid    Tiden för omställning av maskiner för byte av produkt
 

Simulering    I en 3D‐miljö illustrera rörelser och beteenden hos maskiner/system  
 

Styrskåp    Hårdvara för styrning och kontroll av robot
 

Taktning av 
transportbana  

  Stanna/starta transportbanan, få den att röra sig stegvis framåt  
 
 

Trelägeshålldon 
 
 
 

  Vid manuell körning av robot måste hålldonet tryckas in till ett visst läge, vid för hårt eller
för löst tryck stannar roboten 
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3 Bakgrund 
Examensarbetet grundades på en förstudie gjord våren 2010  i kursen Produktions‐, underhålls‐ och 
kvalitetsutveckling på 7,5 hp (se bilaga 1). Förstudien och examensarbetet skedde i sammarbete med 
Johanssons Bageri i Sala.  Förstudien bestod av en nulägesanalys av kaffebrödslinjen och fakta såsom 
cykeltider, produktionsvolym och produktvariation. Till examensarbetet krävdes viss komplettering 
av materialet från förstudien kring de delar och variabler som låg utanför studiens avgränsning. 

Produktionen vid stationen var automatiserad för majoriteten av produkterna. Ett fåtal krävde dock 
manuell hantering som exempelvis kanelbullar, butterkakor och vetekransar. 

3.1 Företaget 
Johanssons Bageri är beläget i Sala och grundades 1920. Det är ett familjeföretag som nu drivs av den 
tredje  generationen.  Företaget  tillverkar  varierande  bageriprodukter  såsom  matbröd,  kaffebröd, 
kakor, bakelser och tårtor. 

Organisationen består av en tillverkningsanläggning och tre caféer, varav ett café är beläget i Avesta. 
Företaget har 60 anställda som arbetar heltid och deltid samt ett antal timanställda som plockas  in 
vid behov. De är fördelade inom försäljning, administration, tillverkning och leverans. Det finns också 
ett antal anställda som driver de olika caféerna. 

Johanssons Bageri är ett snabbt växande  företag som måste genomföra en del  förändringar  för att 
kunna  hantera  ökningen  av  kundordrar. Då  tillverkningsanläggningen  är  belägen  i  ett  villaområde 
finns det ett begränsat utrymme för utbyggnad. Företaget har redan utnyttjat all tillgänglig area på 
denna tomt och måste komma upp med nya  lösningar för expansion. Företaget kan antingen flytta 
hela  tillverkningen  till  nya  lokaler  eller  lösa  problemet  på  nuvarande  plats.  Vad  gäller  det  senare 
alternativet  har  Johanssons  Bageri  redan  inlett  diskussioner med  ett  norskt  företag  angående  att 
installera ett robotsystem som utnyttjar utrymmet i anslutning till innertaket. 
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4 Syfte och mål 
Syftet var att finna en automationslösning som kan tillämpas på alla produkter vid kaffebrödslinjen 
samt,  om  möjligt,  finna  en  lösning  för  veteflätor  och  lussekatter  som  tillverkas  på  intilliggande 
station. Detta skulle effektivisera produktionen och reducera personalkostnaderna. 

Lösningen  skulle  vara  en  lönsam  investering  för  företaget  och  en  pay‐off  kalkyl  skulle  upprättas. 
Genom att bygga upp  lösningen  i en 3D‐miljö och simulera processen skulle en uppskatting av nya 
cykeltider, kapacitet med mera, kunna göras. Programstruktur skulle upprättas för robot och PLC. 

Syftet var också att  se vilka problem  företaget  skulle kunna  ställas  inför vid en  implementering av 
robot, med tillhörande utrustning för interaktion med operatör. Då företaget i nuläget inte har någon 
robotlösning behövde följande problem ses över: skulle det krävas utbildning av personal eller skulle 
det kunna lösas med en så lätthanterlig interaktion att detta inte skulle bli nödvändigt? 
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5 Projektdirektiv 
Att finna en lösning som tillåter användning av befintliga plåtar och ställningar för att undvika utbyte 
av dessa. 

Att finna en lösning som kan implementeras i befintliga lokaler och inte kräver mer plats än vad som 
finns tillgängligt. 

Att så långt det är möjligt automatisera all tillverkning av kaffebröd. 

Att finna en lösning som inte ställer krav på en lång utbildning av de anställda vad gäller användandet 
av  ny  utrustning  och  som  inte  heller  ställer  krav  på  en  djupare  kunskap  hos  de  anställda  inom 
området automation och robotik. Det var av vikt att lösningen skulle ses ur ett användarperspektiv. 

Att finna en lösning som skall kunna samspela med nuvarande automatisering. 
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6 Problemformulering 
Tillverkningsprocessen vid kaffebrödslinjen är automatiserad för alla produkter fram till den fas där 
degen kapats. Detta  innebar, för de produkter som hanterades manuellt, att kanelbullarna var redo 
för placering på plåt medan degen till butterkakor och vetekransar krävde ytterligare hantering. För 
butterkaka krävdes placering av 8‐10 bullar i en ring och olika sorters kransar krävde ett moment som 
skulle placera degen i form av en ring. 

En lösning togs fram i förundersökningen för automatiskt placerande av bullar på plåt (Narges Asadi, 
2010) Denna  lösning kunde användas rakt av även till vetelängder och  jordgubbs‐ och pistageklipp. 
Dock skulle det krävas ytterligare  tester  för att undersöka hanterandet av kransar och butterkakor 
vid automatisk placering på plåt. 

Veteflätor och  lussekatter  tillverkades på  intilliggande  linje,  kallad brödlinjen  (se  bild 1). Orsak  till 
detta var att denna deg var mer känslig än de andra kaffebrödens och därför inte kunde tillverkas vid 
samma  linje. På brödlinjen var tillverkningen automatiserad fram till det att degrullar kapats  i valda 
längder.  Efter  kapning  flätades  tre  rullar  manuellt  till  en  vetefläta  och  en  rulle  snurrades  till 
lussekattsform. Även här placerades  färdig produkt manuellt på plåt. Vid denna  station  fanns  inte 
tillgång till den delvis automatiserade lösning för plåtar som redan existerade vid kaffebrödslinjen. 

 

Bild 1: Nuvarande layout 
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7 Projektavgränsningar 
Avgränsning  för  projektet  sattes  vid  att  studera  samtliga  produkter  på  den  kaffebrödslinje  som 
studerats i förstudien samt de två vetebrödsprodukter som tillverkas på brödlinjen. 

Transport av ställningar för bakplåtar sker manuellt och kommer inte att ingå i studien. Dock kräver 
detta någon  form av  indikationssystem  för när  ställning  skall bytas vid  stationen.  I detta  läge  skall 
kaffebrödslinjen stå still tills dess att ny ställning finns på plats. 

Projektet kommer inte att behandla de flaskhalsar som identifierats i förstudien. Dessa flaskhalsar är 
frysen och packningsavdelningen. 

All programmering och uppbyggnad av  interaktion kommer  inte att upprättas  i någon programvara 
utan kommer bara att vara förslag på lösning. Då det finns många olika programvaror att välja mellan 
bör lösningen inte begränsa sig till en programvara. 

 

8 Risker i projektet 
En av riskerna i projektet var att alla delar inte skulle gå att lösa, exempelvis flätning av bulldeg. Om 
så  blev  fallet  beslutades  att  i  första  hand  konsultera  experter  för  att  finns  en  lösning,  annars  att 
exkludera produkten ur studien. 

En  annan  risk  var  att  de  gripdon  som  finns  på  marknaden  inte  skulle  kunna  greppa  deg,  med 
resultatet att en robot inte skulle kunna användas. Skulle det visa sig att problemet inte kunde lösas 
utan robot skulle undersökning göras gällande tillverkning av eget gripdon istället. 
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9 Lösningsmetoder 
Det finns inom Automation inga klara metoder eller verktyg. Den metodik som använts till lösningen 
av detta examensarbete baseras på konsultbolaget Prevas modell för produktionstekniska förstudier. 

En metod som använts vid utformandet av kommunikationen mellan operatör och maskin har varit 
att  följa  en  given  punktlista.  Vid  själva  uppbyggnaden  av  operatörspanelens  bilder  bör  följande 
beaktas (Harlin & Palo, 1998): 

• Vad är syftet med bilden?  
• Vem är mottagare? 
• Vad är den absolut nödvändigaste  informationen? Visa all relevant  information som behövs 

för att fatta ett beslut på samma bild.  
• När skall informationen presenteras?  
• Hur nås informationen? 
• Vilken information skall kvitteras? 
• Vilken information skall raderas/sparas? 
• Får operatören rätt  information från systemet angående produktionens status eller fel som 

uppstått? 
• Val av  färg, kontrast,  typsnitt,  teckenstorlek mm,  tydliga och konsekventa val som används 

på hela företaget.    
• Menyalternativ, gruppera menyerna logiskt och praktiskt, minimera knapptryckningar.  
• Larmhantering och  informationssignaler, visa vid  rätt  tillfälle,  tillstånd och  status på givare 

och signaler, förtydliga larmtexter, skapa eventuella undernivåer med förtydligande.  
• Återkoppling 

 
Hänsyn bör  tagas  till produktionsprocessen, människans  förutsättningar och de olika  användarnas 
arbetssätt,  uppgifter  och  önskemål.  De  olika  användarna  kan  variera  beroende  på  industri men 
vanligast är operatörer, underhållspersonal, arbetsledare och programmerare.  

Genom  att  utforma  gränssnittet  så  att  operatören  endast  erhåller  relevant  information  då  den 
behövs,  kan  arbetet  effektiviseras  och  risken  för misstag minskas. Hela  informationsmiljön måste 
anpassas till människans sätt att hantera information. Ju mer komplext produktionssystemet är desto 
större är behovet av ett välutformat gränssnitt.  

Även  forskning  som  pågår  kring  Lean  inom  Automation  har  använts.  Denna  forskning  sker  vid 
Mälardalens  Högskola  i  samarbete  med  Robotdalen.  Inblandade  företag  i  projektet  ”Lean 
Automation”  är  bland  annat  Volvo  CE,  ABB  Robotics,  SKB,  Solö  Mechanical  och  Westermo 
(Informationssektionen, 2010). 

För  att  anpassas  till  principer  och  praxis  för  Lean måste  nya  lösningar  utvecklas  för  robotceller. 
Lösningar som ger ökad tillgänglighet, reducerad set‐up tid, gör det enklare att omstrukturera och att 
skapa en informationsdesign som klart och tydligt presenterar en visuell information till operatörerna 
(Jackson, Hedelind, & Hellström, 2009). 
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I  en  fallstudie  gjord  vid  ett  företag  (Jackson,  Hedelind,  &  Hellström,  2009)  framkom  fyra 
nyckelområden  där  utveckling  är  nödvändig  för  att  säkra  att  automation med  robot  till  fullo  kan 
integreras i ett Lean‐system: 

• Enkelhet – Att samla  information från robotcellen och presentera det på ett förståeligt sätt 
för operatören. Detta  inkluderar också att  se  till att  robotprogrammet är uppbyggt på ett 
sådant sett att implementering av förändringar blir enkelt, exempelvis nya produkter. 

• Standardisering – Används för att säkerställa att alla robotceller  i ett produktionssystem är 
likartade. Detta för att ge operatörer möjlighet att känna igen systemet när de flyttas mellan 
olika celler. 

• Stadiga processer – Systematiska metoder för hur underhåll ska skötas i avsikt att säkerställa 
hög  tillgänglighet  till produktionssystemet. Detta  inkluderar också metoder  för  att besluta 
vilka indikatorer på nyckelprestanda som skall övervakas för att erhålla korrekt återkoppling 
över hur väl systemet fungerar. 

• Visualisering – Sätt att redogöra för varje individ som är delaktig i produktionssystemet vad 
som för närvarande händer och varför. 
 

Enligt  Ingemar Reyier  vid Robotdalen  (Reyier,  2010) bygger  Lean Automation på  tre  viktiga delar, 
Enkelhet, Adaptivitet och Flexibilitet. 

9.1 Enkelhet 
Dagens  lösningar  för  automation  är  i  sin  uppbyggnad mycket  komplexa  och  det  kräver  fokus  på 
enkelhet  för  användarna.  Enligt Mats  Jackson  är  Lean  Automation  =  resurssnål  automation  och 
denna resurssnåla automation uppnås genom att göra det enklare  (Jackson, 2010).  Jackson ger  två 
exempel på hur enkelhet ska uppnås: 

• Stöd för projektering 
• Systemstöd för handhavande 

 
Ju  kraftfullare  programmen  blir,  desto  mer  hamnar  intelligenta  och  intuitivt  begripliga 
användargränssnitt med grafiskt  stöd  i  fokus. Skicklighet  i hur  information och val presenteras  för 
operatören  är  av  största  vikt. Målet  är  att  koncentrera  uppmärksamheten  på  det  viktiga  så  att 
användaren kan arbeta mer intuitivt, enklare och därmed snabbare och effektivare. 

9.2 Adaptivitet 
Adaptivitet  är  enligt  författaren  Bolmsjö  ”…förmåga  till  anpassning  till  de  förhållanden  och 
förändringar som sker över tiden” (Bolmsjö, 2007). 

Det behöver  inte bara vara anpassning över  tiden utan också en direkt anspassning efter  rådande 
omständigheter. Ett exempel är vid programmering av en robots verktyg till en viss position. Roboten 
kan ha en för hög hastighet och placera sig något vid sidan av korrekt punkt. Vid återkoppling ska då 
roboten  kunna  anpassa  sig  till  rätt  position  samt  anpassa  sin  hastighet  för  att  detta  inte  ska 
upprepas. Adaptivitet är anpassning av det verkliga utfallet till det ideala. 
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9.3 Flexibilitet 
Vid  uppslag  av  ordet  flexibilitet  står  ”förmåga  till  anpassning  till  skilda  situationer”  (Norstedts 
Svenska  Ordbok,  1990)  och  vid  kontroll  av  synonymer  finns  ”böjlighet,  smidighet,  rörlighet” 
(Stamberger, 2000). Då området  i detta examensarbete gällde automation kan författaren Bolmsjös 
förklaring  av  ordet  flexibilitet  vara  mer  passande.  Den  lyder  ”…förmåga  att  anpassa  sig  till 
förändringar i tillverkningsprocessen” (Bolmsjö, 2007). 

Böjlighet,  smidighet och  rörlighet  för  tankarna  till den mekaniska uppbyggnaden  av  roboten,  som 
enligt Bolmsjö handlar om mångsidighet och han  förklarar denna mångsidighet med att ”…roboten 
ska  ha  en  sådan mekanisk  uppbyggnad  att  den  kan  utföra  olika  uppgifter  och  eventuellt  samma 
uppgift på olika sätt” (Bolmsjö, 2007). Författaren skriver i samma stycke att det i praktiken innebär 
att man ska tänka på ”…om den ursprungliga tillverkningen ändras genom att produkterna förändras 
eller byts ut mot andra”. 

Författaren skriver även att mångsidighet och adaptivitet syftar på robotens flexibilitet och det kan 
därför anses att dessa  tre egenskaper går hand  i hand. Bolmsjö menar att  flexibiliteten gäller hela 
systemet,  och  han  delar  upp  flexibilitet  i  tre  varianter,  tillverknings‐,  produkt‐  och 
kapacitetsflexibilitet. Vid en närmare titt på tillverkningsflexibilitet kan man se att författaren anser 
att  roboten  förväntas  ”…användas  vid  tillverkning  av  ett  flertal  produkter  och  i  ett  flertal 
tillverkningsprocesser" (Bolmsjö, 2007). 

En annan  tolkning av  flexibilitet gäller ett  flexibelt  system och  läggs  fram av Hedelind och  Jackson 
(Hedelind & Jackson, 2007) som ”A system that has been designed  in accordance with the ability to 
deal  with  changes  effectively.  In  other  words,  this  definition  of  flexibility  does  not  mean  that 
development  or  change  of  the  actual  system  is  needed.”  Författarna  definierar  flexibilitet  som 
förmågan  att  handfast  hantera  kortsiktiga  förändringar  kvickt  och  till  en  låg  kostnad  inom 
existerande produktionssystem. 
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10 Tillämpad Lösningsmetodik 
Från förstudien behölls den lösning som tagits fram för att per automatik placera bullar på plåt. Det 
som undersöktes därnäst var vilka övriga produkter som kunde utnyttja samma lösning. Vetelängder 
kunde  lätt placeras  i korrekta positioner på plåten med  framtagen  lösning men  tester  krävdes  för 
butterkakor och kransar. Dessa tester utfördes på plats  i tillverkningslokalen vid Johanssons Bageri. 
Det har också under  studiens  gång  tillkommit  två nya produkter,  jordgubbsklipp och pistageklipp, 
vilka  behandlas  på  samma  sätt  som  vetelängder  varför  de  kan  utnyttja  samma  lösning  och  en 
närmare studie av dessa produkter gjordes ej. 

10.1 Utveckling av gripdon 
När  resultatet  av  testerna  var  klara  undersöktes  hur  bullar  skulle  förflyttas  för  att  bilda  en 
butterkaka, hur en ring skulle formas av degen för att bli en krans och hur en vetefläta skulle kunna 
flätas. Diskussioner fördes gällande vad som skulle kunna lyfta deg och förflytta det utan störningar, 
det  vill  säga  utan  att  degen  fastnade,  alternativt  tappades,  från  gripdonet.  Resultatet  blev  tre 
lösningar varav två verkade troliga. För att få ett hum om hur degen skulle reagera på lyft med dessa 
gripdon byggdes två olika varianter, av material som fanns tillgängligt hemma (se bild 2). 

 

Bild 2: Två av förslagen till gripdon 

Därefter blandades deg och  formades  till både bullar och  rullar. Försök gjordes att  fläta och  flytta 
bullar med  byggda  verktyg.  Resultatet  var  inte  tillfredsställande  och med  hjälp  av  ytterligare  ett 
hembygge gjordes försök att fösa ihop bullar till en butterkaka istället (se bild 3). 
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Bild 3: Olika verktyg för flätor och butterkaka 

Efter otaliga försök upptäcktes att det som fungerade bra för en produkt inte fungerade för nästa. En 
universal  lösning  eftersträvades  och  nya  diskussioner  startades.  Det  uppdagades  att  den  tredje 
lösningen  fallit  i glömska och ett nytt gripdon byggdes  (se bild 4). Ett Heureka‐ögonblick  infann sig 
när tester utfördes med detta gripdon och det visade sig att den fungerade för alla produkter. Beslut 
togs om att arbeta vidare med denna lösning. 

 

Bild 4: Första utförandet av nålgripdon 

Tester  utfördes  nu med  olika  varianter  av  valt  gripdon  och  diskussioner  fördes  gällande  för‐  och 
nackdelar. Första utförandet av nålgripdonet var för svag för bullar med russin i varför en kraftigare 
variant byggdes (se bild 5).  

 

Bild 5: Andra utförandet av nålgripdon 
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10.1.1 Förslag till gripdon 
Beslut  togs om  att  fortsätta  arbetet med den  kraftigare nåldynan och nu diskuterades hur denna 
skulle kunna användas på alla produkter. Ett gripdon med fyra block (se bild 6) skulle kunna lyfta en 
hel vetelängd om så skulle bli nödvändigt. En platta placerades vid varje block för att inte riskera att 
degen skulle fastna i taggarna och därmed öka cykeltiden. 

 
Bild 6: Gripdon med fyra nåldynor och plattor 

Dessa plattor trycker ned degbitarna på bandet och kan samtidigt platta till dem vid behov. För att 
minska risken att deg  fastnar på nålarna och gör rengöring nödvändig, har gummiringar placerats  i 
hålen (se bild 7). Nålarna är något konformade men gummit sluter åt om nålarna oavsett om plattan 
befinner sig i läge upp eller ned. 

 

Bild 7: Gummiringar runt nål (gulmarkerade) 

Idén till denna form av gripdon kom av en videosnutt som visade hur en fabrik plockade fiskpinnar 
från ett transportband för placering i låda. 
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Detta 4‐gripdon skulle också förkorta cykeltiden för automatisk hantering av butterkaka då fler bullar 
skulle kunna  förflyttas  samtidigt  (se bild 8). Ett 8‐gripdon  skulle kunna användas men  risken är att 
denna  skulle  bli  otymplig  och  tung.  Detta  gripdon  finns  inte  på  marknaden  men  samtal  med 
representant  för Almia vid besök på Tekniska Mässan gav  svaret att gripdonet  skulle  landa på ett 
approximativt pris på 40 000 ± 10 000 SEK, varför beräkningar för investering gjorts med 50000 SEK 
(se kapitel 11). Representanten var mycket noga med att poängtera att det var en gissning och att 
det endast vid beställning från tillverkande företag och uppvisande av CAD ritningar kan avgöras mer 
exakt.  

 

Bild 8: Tillverkningsprocess av butterkaka 

Nästa  steg  var  att  försöka  avgöra  hur  gripdonet  skulle  byggas. Det  finns många  restriktioner  vad 
gäller material som kommer i direkt kontakt med livsmedel. Samtal fördes med Livsmedelsverket för 
närmare  information  om  dessa  föreskrifter  (Livsmedelsverket,  2010).  Närmare  beskrivning  av 
gripdonet finns under rubrik Utrustning (se kapitel 15.1.2). 

10.2 Hantering av produkter 
Vad gäller de två kaffebröd som tillverkades på brödlinjen så bestämdes i ett tidigt skede att föreslå 
en stansning av lussekatter. En metod som används på de flesta större bagerier idag vad gäller detta 
speciella vetebröd. Istället fördes diskussioner angående hur man bäst skulle kunna automatisera en 
flätning. Egna  lösningsförslag som testades fungerade men vid jämförelse med nuvarande manuella 
hantering befanns lösningen ej vara befogad. Tidtagning av manuell flätning klockades till 6 sekunder 
(från det att tre rullar placerats bredvid varandra till det att flätan var färdig) medan en uppskattning 
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av  dessa  rörelser  i  automatiserad  version  beräknades  till  den  dubbla  tiden.  Även  lösningen  för 
lussekatter  togs  tillbaka  då  det  vid  samtal  med  företaget  framkom  att  denna  lösning  inte  var 
acceptabel då den inte anses producera lussekatter med tillräckligt bra kvalitet. 

Efter att ha  tagit bort  lussekatter och  flätor  från undersökningen  fördes diskussioner gällande vilka 
rörelser  roboten  skulle  göra  för  att  bäst  plocka  ihop  bullarna  till  butterkakor.  Även  kransen 
diskuterades och nya tester med hembakad deg utfördes  för att avgöra vilken av tre metoder som 
var den bästa. Kransen kunde formas genom att ta tag  i en ände och dra den  i en halvcirkel utefter 
transportbandet men detta skapade en något D‐formad cirkel. Nästa försök var att dra samma ände i 
halvcirkel men nu uppåt och mot den andra änden med  förhoppningen att deglängden skulle  falla 
snyggt nedåt och bilda en cirkel. Detta försök visade på ett sämre resultat än det första. Sist testades 
den variant som dessvärre skulle  innebära  fler steg  i programmeringen och därmed  längre cykeltid 
men  som  visade  sig  vara  den  bästa.  Gripdonet  tar  tag  i  ena  änden  och  för  den  återigen  utmed 
transportbanan i en halvcirkel men nu läggs inte änden på den andra änden utan rätt ut från längden. 
Därefter tar gripdonet tag i den andra änden och för den i en spegelvänd halvcirkel till samma punkt. 
En snygg krans hade nu bildats (se bild 9). 

 
Bild 9: Vetekrans 

För att  få  fram cykeltider användes Robotstudio där  rörelserna  för  liten  respektive stor butterkaka 
samt krans programmerades in. Följande ungefärliga tider uppmättes (se tabell 1): 

Produkt  Cykeltid (sekunder) 

Liten butterkaka  14 ‐15 

Stor butterkaka  19 ‐ 20 

Krans  8 ‐ 10 

Tabell 1: Uppmätta cykeltider i Robotstudio 
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10.3 Flyttbar robot 
Då det var önskvärt att roboten skulle kunna användas på fler stationer  inom bageriet var det dags 
att  fundera hur den bäst  skulle kunna  flyttas. Att  sätta den på en vagn kändes  självklart men hur 
skulle vagnen utformas? Då inte bara robotarna har blivit mindre och mindre utan även styrskåp och 
annan utrustning, utformades vagnen så att även nödvändig utrustning skulle få plats. 

Med designen klar för vagnen skulle förflyttning av densamma ses över. Det landade på två alternativ 
där det antingen kunde byggas in hjul direkt på vagnen eller att denna utformades så att den kunde 
flyttas med handtruck. Valet föll på det senare då risken för att hjulen skulle korkas igen av deg och 
annat som  ligger på golvet  i ett bageri var alltför stor. Botten på vagnen försågs med två urtag där 
gaffeln från en truck passar in (se bild 10). 

 
Bild 10: Urtag för truck 

För  kunskap  gällande  överföring  av  information,  kraft  och  luft  togs  hjälp  av  lärare  vid 
AutomationsCenter i Västerås (Reyier, 2010). Valet av verktygsväxlare föll på den enda som enligt Per 
Algren vid Robot System Products AB  (Algren, 2010) passar  till en  IRB 120 och det är deras minsta 
variant. Det  finns osäkerhet  kring huruvida överföring  av  el ut  till  gripdonet  kommer  att behövas 
varför beräkningar gjorts med det dyraste alternativet 7 650 + 4050 = 11 700 SEK (se tabell 2) för att 
inte göra en alltför positiv beräkning av pay‐off (se kapitel 11). 

 
Tabell 2: Kostnader för verktygsväxlare 



Examensarbete Industriautomation:  
Interaktion på litet företag 

 

15 
 

10.4 Implementering 
Den  sista  diskussionen  gällde  hur  lång  tid  som  skulle  beräknas  för  implementering  av  total 
automation.  Enligt  föreläsningar  på  kursen  Industriautomation  II:  Robotik  skall  planering  ske  i  tre 
steg: 

1. Förstudie  –  där  projektet  definieras  och  en  nulägesanalys  genomförs.  Förbättringsförslag 
läggs  fram  tillsammans  med  en  investeringsanalys.  Slutligen  dras  slutsatser  av  insamlad 
information och rekommendationer ges. Denna fas genomförs i samarbete mellan kund och 
förstudieutförare. 

2. Upphandling  –  där  förstudien  används  till  offertunderlag  och  cykeltider,  kravspecifikation 
och offertförfrågan färdigställs. Denna fas är kundens ansvar. 

3. Implementation  –  där  integratören  jobbar  med  att  uppfylla  kundens  kravspecifikation. 
Denna fas avslutas med  

o FAT  (Factory Acceptance Test) som  innebär  leverans och  installation på fabrik samt 
igångkörning och trimning. Detta tar cirka två månader i anspråk. 

o SAT (Site Acceptance Test) som resulterar  i att köpet slutförs och sista delbetalning 
görs. 

 

Steg 1 är redan genomförd i och med denna rapport och tidigare förstudie (Narges Asadi, 2010). Steg 
2 är kundens ansvar och tidsåtgång till denna fas kan bara estimeras. Då FAT tar cirka två månader 
att genomföra kan en gissning  för hela steg 3 vara  fyra till  fem månader. Total tid kvar  från denna 
rapports rekommendationer till en eventuell igångkörning beräknas därför till ett år. Detta är en grov 
approximation och bör behandlas därefter. 

10.5 Interaktion 
Det gällde att få fram ett system som skulle vara lätthanterligt och lättförståeligt för de anställda. Här 
fördes  inga  diskussioner  då  valet  från  början  föll  på  Human‐Machine  Interface  (HMI).  Hur 
uppbyggnad av denna gjorts kan läsas under rubriken Utrustning (se kapitel 15.1.5). 
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10.6 Marknadsundersökning 
Då det huvudsakliga valet  för att  lösa automatisering  låg  i hur hantering av degen skulle ske så  låg 
fokus  på  val  av  gripdon. Hur  skulle  det  vara  utformat  för  att  lyfta  degen  utan  att  tappa  den  vid 
förflyttning?  Att  göra  en  korrekt  marknadsundersökning  gällande  vilka  gripdon  som  finns  på 
marknaden visade sig vara omöjligt. I stort sett alla företag har sin egen unika lösning och de företag 
som tillverkar och säljer verktyg tar fram en ny  lösning efter behov och förfrågan. Det finns endast 
några  enstaka  standardverktyg  till  påseende  och  försäljning.  Av  denna  orsak  har  en  korrekt 
marknadsundersökning av gripdon ej kunnat genomföras. 

Vad  gäller  förflyttning  av  robot har olika  lösningar hittats. Vanligaste metoderna  är  åkbana  (räls), 
flyttbar bas och mobil plattform (Henckel, 2010). ABB har presenterat en  lösning för en pc‐baserad 
industrirobot som ingår i ett program kallat Flexarc. Lösningen är en modul som kan flyttas runt med 
hjälp av en gaffeltruck (Abrahamsson, 2000).  

Robotar  har  den  senaste  tiden  utvecklats  snabbt  vad  gäller  storlek.  ABB  Robotics  har  nyss 
presenterat  en  IRB  120  som  väger  25  kg  och  har  en  lyftkapacitet  på  3  kg  (Produktguide).  KUKA 
Robotics lanserar en minirobot, LWR4+, på AUTOMATICA mässan den 27 okt – 3 nov 2010. Den väger 
16  kg  med  lyftkapacitet  7  kg  (KUKA  presenterar  ny  robotgeneration  på  AUTOMATICA  2010). 
Ytterligare företag har eller kommer att lansera minirobotar inom kort, exempelvis Motoman, Fanucs 
och Universal Robots (Hållén, 2010). Alla dessa robotar har sex axlar men det finns naturligtvis några 
skillnader  i användningsområde, montering med mera. Vikten på en minirobot  ligger mellan 15 kg 
och 30 kg och dess  lyftkapacitet skiftar från 3 kg till 7 kg.  Innan denna rapport är klar kommer det 
säkert att ha tillkommit fler varianter. 
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10.7 Säkerhet 

10.7.1 Riskfaktorer 
Det  finns många aspekter att ta hänsyn till när det kommer till säkerhet runt en robot. Till skillnad 
från vanliga arbetsstationer med maskiner som kräver en operatör så står en robot självständig och 
kräver ett annorlunda säkerhetstänkande. I normala arbetsförhållanden befinner sig inte en operatör 
inom robotens arbetsområde och av denna orsak är det desto viktigare att läsa av omgivningen runt 
roboten. Så fort en operatör eller annan personal kommer  innanför den säkerhetszon som satts ut 
skall  stopp  aktiveras.  I boken  Industriell Robotteknik  (Bolmsjö,  2007)  skriver  författaren om några 
särskilda riskfaktorer som måste tas hänsyn till vid installerandet av en robot: 

• Arbetsområde  –  Robotar  har  ett  stort  arbetsområde  och  i  tillägg  stor  utsträckning  i 
förhållande till sin bas på grund av sin rörlighet. Dessa rörelser gör det svårt att avgöra var 
gränserna för robotens arbetsområde går. 

• Programmering  och  underhåll  –  I  likhet med  ovanstående  punkt  är  det  svårt  att  avgöra 
robotens  exakta  arbetsområde  och  det  är  av  yttersta  vikt  att  ha  noggrann  kontroll  av 
robotens  rörelser  vid de  tillfällen det  krävs  en operatörs närvaro  inom  zonen. Orsaker  till 
denna närvaro är till exempel vid programmering, justering, kontroll och service. 

• Rörelser – Det är  svårt att avgöra  robotens  rörelsebana även  för personal  som är  insatta  i 
framtagen programmering. Rörelserna är tredimensionella och både linjära och cirkulära. 

• Styrning och logik – Det är svårt att avgöra robotens beteende även för den som är väl insatt 
i  styrprogrammets  uppbyggnad.  Olika  tillverkningsprocesser  på  ett  företag  gör  att  de 
program som körs inte kan vara kända i alla detaljer för all personal. 

• Felfunktioner – En felfunktion i programmet, en oväntad kombination av sensorsignaler eller 
en borttagen position i programmet kan ge oväntade rörelser. Det är svårt att gardera sig för 
alla  de  oförutsedda  situationer  som  kan  uppstå  när  sensorer  och  signaler  är  inblandade, 
liksom den mänskliga faktorn. 

10.7.2 Maskindirektiv 
Maskindirektivet  är  lagstadgat  och  nya  direktiv  är  på  gång  som  ska  vara  klara  i  november  2010. 
Resultatet av dessa nya direktiv kan komma att påverka vår  lösning av mobil  robot men hur dessa 
direktiv kommer att se ut är i dagsläget bara en gissning och får behandlas därefter. 

Med  EU’s  maskindirektiv  menas  medlemsstaternas  lagstiftning  om  maskiner.  Där  står  att 
maskinsektorn  är  en  viktig  del  av  verkstadsindustrin  och  en  stor  och  viktig  del  i  gemenskapens 
ekonomi. Syftet med direktivet är att uppställa grundläggande krav  för hälsa och  säkerhet när det 
gäller konstruktion och tillverkning. Detta för att öka säkerheten hos maskiner som släpps ut på den 
europeiska marknaden. 

För att minska det stora antalet olyckor som orsakas genom användning av maskiner, står i direktivet 
att  säkerheten  ska  tas  i  beaktande  redan  på  konstruktions‐  och  tillverkningsstadiet  samt  genom 
korrekt installation och underhåll av maskinerna. 

I direktivet läses att nationella hälso‐ och säkerhetsbestämmelser bör harmoniseras för att göra det 
möjligt till fri rörlighet för maskiner. Detta på grund av att  lagstiftning om förebyggande av olyckor 
kraftigt skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Dessa harmoniserade standarderna har utarbetats av 
erkänt behöriga privaträttsliga institutioner, Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och 
Europeiska kommittén för elektronisk standardisering (Cenelec). Med harmoniserad standard menas 
en teknisk specifikation (Europa standard eller harmoniseringsdokument) som antagits av någon eller 
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båda av dessa organisationer, enligt uppdrag från kommissionen samt enligt bestämmelserna i rådets 
direktiv. 

I direktivet  står att  innan en maskin  släpps ut på marknaden måste den uppfylla vissa krav. Bland 
annat  måste  maskinen  uppfylla  de  grundläggande  hälso‐  och  säkerhetskraven,  all  teknisk 
dokumentation måste vara tillgänglig, en EG‐försäkran om överenskommelsen ska ha upprättats och 
en CE‐märkning ska finnas. 

10.7.3 CEmärkning 
CE‐märkning  är  ett  krav  inom  EU  och  syftet  är  att  visa  att  grundläggande  hälso‐,  miljö‐,  och 
säkerhetskrav, som har föreskrivits i olika EU‐direktiv, uppfyllts. 

• En produkt som säljs inom EU måste vara CE‐märkt 
• Tanken bakom CE‐märkning är harmonisering och krav 
• Producenten  är  strikt  ansvarig  för  skada  på  person  eller  egendom  (strikt  innebär  oavsett 

handhavande) 
• Ansvarstagandet har ej någon tidsbegränsning utan gäller så länge produkten används 

10.7.4 Riskanalys av maskinsäkerhet 
Riskanalys kan delas in i tre faser och utförs vid anskaffning av ny produktionsutrustning (Henriksen, 
2009). 

• Fas 1 
Samla  information  om  utrustningen,  kan  till  exempel  vara  tidigare  erfarenhet  kring 
utrustningen 

• Fas 2 
På ett strukturerat sätt identifiera risker genom att exempelvis gå igenom alla moment som 
utförs i maskinen/maskinerna  

• Fas 3  
Upprätta en åtgärdslista för funna risker/brister 

10.7.5 Yttre skydd 
Vanliga yttre skydd är gränslägesbrytare, ljusbommar och ljusridåer, kontaktmattor och fysiska staket 
eller  galler.  Då  vald  lösning  innebär  att  roboten  kan  förflyttas  mellan  olika  stationer  kan  inte 
säkerheten byggas upp  runt  själva  stationerna.  Istället har  skyddsväggar, optiska  läsare med mera 
installerats på den vagn där roboten är placerad. På detta vis följer säkerheten med roboten till den 
arbetsstation där den skall operera härnäst. Det är inte känt hur detta överensstämmer med nya CE‐ 
och maskindirektiv (se kapitel 14.2). 

10.7.6 Inre skydd 
Då  inre  skydd  i  första  hand  handlar  om  att  säkra  arbetsmiljön  för  de  operatörer  som  ska  utföra 
service, kontroll och programmering så är utbildning bästa möjliga säkerhetsförebyggande.  I  tillägg 
skall  naturligtvis  reducerad  hastighet  aktiveras  och  trelägeshålldon  användas.  Säkerhetstänkandet 
runt  inre skydd krävde  inget särskilt tillägg på grund av vald  lösning. Det var detsamma vare sig en 
fast eller mobil lösning valdes. 
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10.7.7 Stopp 
Det finns tre sorters stopp med olika funktioner: 

• Produktions‐ eller programstopp – fortsätter i bana tills det är maskinsäkert att stanna. 
• Skyddsstopp – aktiveras via yttre skydd (se rubrik 14.5) och stannar i sekvens, vilket innebär 

att det fortsätter i bana när det stannar upp och att det efter kvittens fortsätter från samma 
ställe där stopp skedde.  

• Nödstopp  –  aktiveras med  avsikt  genom  ett  tryck  på  nödstoppsknappen  och  det  bryter 
strömmen  för  alla  farliga  delar.  Även  detta  stopp  kräver  kvittens men  här  är  det  oftast 
nödvändigt att starta om från början då det stannar upp i tangentens riktning. Ibland kan det 
till och med krävas omstart av hela cellen. 
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11 Resultat 
Då  företaget  avvisade  stansade  lussekatter  och  flätning  av  veteflätan  gick  fortare  vid  manuell 
hantering än beräknad cykeltid för roboten, exkluderades brödlinjen där dessa produkter tillverkas, 
ur lösningen. 

11.1 Utrustning 
Nedan syns utrustningen i sin miljö (se bild 11). 

 
Bild 11: Kaffebrödslinjen 

11.1.1 Robot 
Val av robot föll på ABB:s IRB 120 som är en sexaxlad robot med en lyftkapacitet på 3 kg (se bild 12). 
Ingående data för IRB 120 (se bilaga 2). 

 
Bild 12: IRB 120 
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Denna robot väger 25 kg och har en lyftkapacitet i handleden på 3 kg. Val av denna robot gjordes på 
grund av den  tillgång  till programvaror och kunskap som  fanns  tillgänglig under genomförandet av 
examensarbetet.  Kunskap  fanns  också  i  programmeringsspråket  Rapid  då  de  kurser  som  föregått 
examensarbetet grundade sig på ett samarbete mellan Mälardalens Högskola, Robotdalen och ABB 
Robotics. 

Skulle det visa sig att gripdon och utrustning överstiger maxvikt måste antingen storlek på robot ökas 
till IRB 140 eller val av annat märke göras (se kapitel 12). 

11.1.2 Gripdon 

11.1.2.1 Beskrivning 
Gripdonet består av fyra block som är sammansatta till en lång rektangel. Varje block har en nåldyna 
och en rörlig platta (se bild 13). 

 

Bild 13: Utvecklat gripdon till vald lösning 

Nålarna är till för att lyfta degen och plattan ska skjuta av degen på angiven plats. Plattorna kan röra 
sig oberoende av varandra men bara i riktning ut och hem. 

Valet  föll  på  denna  lösning  av  gripdon  då  utförda  tester  visat  att  deg  greppats  bäst med  denna 
nålmetod, mer information hittas under rubrik Tillämpad lösningsmetodik (se kapitel 10). 

11.1.2.2 Material 
För att göra gripdonet så  lätt som möjligt bör aluminium användas till själva blocken. Enligt samtal 
med representant för Livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2010) är det endast den del av gripdonet 
som  kommer  i  kontakt med  livsmedel  som  kräver  speciella material. Detta  gör  att  tillverkning  av 
plattor och nålar måste följa de restriktioner som finns  i Livsmedelsverkets Föreskrifter om material 
och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel; LIVSFS 2003:2 (se bilaga 3). Detta är ett 
komplext område och  representanten  för Livsmedelsverket hänvisade  till det  företag som kommer 
att bygga gripdonet. De har exakta  instruktioner vad som ska användas  i olika tillverkningsmetoder 
inom  livsmedelsindustrin. Av denna orsak har vi valt att  lämna det exakta valet av material öppet 
men plattan på blocket måste vara tillverkat av någon av de plaster som nämns i direktivet. 
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11.1.3 Plattform robot 
En modern robot har lång livstid. Detta medför att den överlever de produkter den initialt tillverkade. 
För  att  kunna utnyttja  roboten  till  fullo bör  lösningar  finnas  som möjliggör  användande  till  andra 
projekt och produkter (Hedelind & Jackson, 2007). 

Vid  framtagning av  lösning  lades här  fokus på möjligheterna  för  företaget att använda  roboten vid 
fler stationer än kaffebrödslinjen. Hänsyn togs också till att mer invecklade produkter kan komma att 
tillverkas, exempelvis kringlor, eller att en bulle kan förändras i sitt utseende. 

Lösningen blev att sätta roboten på en flyttbar vagn (se bild 14) med möjlighet att docka in vid olika 
stationer. 
 

 
Bild 14: Flyttbar plattform med urtag för handtruck 

I den flyttbara plattformen skall finnas plats för styrskåp till robot samt övrig nödvändig utrustning. 
Dockningskontakten  skall placeras en bit ovan mark  för att  i möjligaste mån undvika ansamling av 
degrester, mjöl och annan smuts. Extra säkerhet för att undvika detta är en öppningsbar skyddskåpa 
som placeras över kontakten. 
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Att val föll på en flyttbar plattform istället för en vagn med hjul beror på att det även här föreligger 
risk  för  att deg och  smuts  kan  fastna  i hjulen. Att  roboten  är monterad på plattformen  försvårar 
underhåll och rengöring av dessa hjul varför förflyttning med hjälp av en handtruck är att föredra (se 
bild 15). 

 
Bild 15: Handtruck 

Ett  sätt  att  lösa  överföring  av  information,  kraft  och  luft  till  dockningsstationen  kan  vara  via 
verktygsväxlare. Valet av verktygsväxlare blev den variant som passar till ABB:s robot IRB 120 (se bild 
16). Skulle byte till större robot bli nödvändig kommer det att krävas att även verktygsväxlaren ökar i 
storlek. 

 
Bild 16: Verktygsväxlare 

Då lösningen är en mobil robot och företaget har begränsat med utrymme i tillverkningslokalen kan 
en ny  sorts  robotsäkerhet nämnas, SafeMove  (SafeMove: Nästa generations  robotsäkerhet). Enligt 
hemsidan  lyder  föklaringen  ”Systemet  är  ett  elektronik‐  och  programbaserat  säkerhetssystem, 
utvecklat för att uppfylla gällande internationella säkerhetsstandarder och ge säkra och förutsägbara 
robotrörelser.  Detta  möjliggör  smidigare,  mer  ekonomisk  och  mer  flexibel  drift.”  Nyttan  av 
användande kan vara: 

• Underlätta  samarbetet  mellan  människa  och  maskin  –  Hastighets‐  och  geometriska 
begränsningar  utnyttjas  samtidigt  som  automatisk  drift  bibehålls.  Robotens  precision  och 
styrka kombineras med den flexibilitet som en operatörs rörelser ger. 

• Spara plats  i robotcellerna – Behov av golvyta minskas om man begränsar robotrörelserna 
och läggs hastighetsbegränsningar in kan säkerhetsavstånden minskas. 
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• Minskade  kostnader  för  säkerhetsutrustning  –  Systemet minskar  behovet  av  exempelvis 
ljusridåer och skyddsgaller. Detta minskar i sin tur kostnaden för installation och underhåll. 

 
För  att  säkerheten  skall  följa  med  roboten  har  ett  förslag  tagits  fram  på  hur  plattformen  kan 
utformas med grindar. Om en sexkantig design används kan gallret  lätt placeras enligt önskemål då 
rörlighet  i varje kant  tillåts  (se bild 17). Det underlättar när plattform och  robot skall användas vid 
flera olika stationer där utformandet av den ena stationen inte är den andra lik. 
 

 
Bild 17: Förslag på skyddsgaller 

11.1.4 Sensorer 
För att säkerställa att det finns deg på transportbandet för roboten att plocka kan antingen laser eller 
visionsystem  användas.  Sensorer  placeras  på  lämplig  plats  efter  giljotin  och  vändning  och 
programmering görs som stannar transportbandet efter angivet antal räknade bullar eller längder. 
 
Ett alternativ är att  låta  transportbandet  röra  sig  i  låg hastighet  samtidigt  som bullar eller  längder 
plockas, men  om  detta  fungerar  beror  på  bullarnas  positionering.  Tester  skulle  behöva  utföras  i 
verklig miljö för att avgöra om detta alternativ är möjligt. 

11.1.5 HumanMachine Interface (HMI) 
I  nuläget  har  företaget  ingen  erfarenhet  eller  kompetens  kring  liknande  robotinstallationer  eller 
programmering.   För att underlätta användningen av  roboten  för operatörerna, är kontrollpanelen 
och  programmeringen  uppbyggd  så  den  skall  kunna  hanteras  utan  fördjupade  kunskaper  inom 
ämnet. Förslaget grundar sig  i att robot,  transportband, bakplåtsbana och signaler sammankopplas 
och styrs via PLC och att interaktionen med operatören sker via en kontrollpanel. När plåtställningen 
är  full  eller om  en plåt  fastnat  ska  ett medelande med den  informationen  visas på panelen  samt 
signalera att produktionen stannat via exempelvis en blinkande  lampa. Detsamma gäller när det är 
slut på deg som med hjälp av en laserräknare (se kapitel 15.1.4) indikerar att deg behöver fyllas på, 
eller att det är fel på signalen då den inte fått utslag inom ett lämpligt tidsintervall. Ett exempel kan 
vara att om  laserstrålen  inte brutits på  två sekunder så stannar produktionen och ett meddelande 
skickas till operatören.  
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Nedan (se bild 18) visas ett förslag på hur första sidan skulle kunna se ut. Till vänster finns en knapp 
för varje typ av produkt. Det är dock bara kransar och butterkakor som roboten kommer att hantera, 
de övriga produkterna kan hanteras enbart med hjälp av att takta bakplåtbanan.  Till höger finns flera 
knappar där rengöring av gripdon och  förflyttningsläge är olika positioner  för roboten. Då knappen 
för test av gripdon väljs genomförs ett test av gripdonets alla  funktioner  för att kontrollera att det 
fungerar  som  det  ska.  Den  sista  knappen  är  till  för  att  visa  olika  data  som  företaget  anser 
andvändbara som exempelvis antal tillverkade produkter eller antal fyllda plåtar. 

 

Bild 18: Förstasida HMI 

När  knappen  för  butterkakor  aktiveras  byter  displayen  sida  och  visar  då  de  olika  varianterna  av 
butterkakor som produceras  (se bild 19). Operatören måste nu välja om stor eller  liten butterkaka 
skall tillverkas. 

 

Bild 19: sida 2 butterkakor 
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När ett produktval gjorts kommer displayen visa alternativ för kalibrering (se bild 20). Kalibreringen 
är uppbyggd så att koordinatsystemet för arbetsobjektet flyttas x mm i vald riktning när operatören 
trycker på någon av knapparna. Detta görs för att säkerställa att gripdonet ska kunna plocka bullarna 
även om de hamnar på olika positioner, något som kan ske då rullar och bana ställs om mellan de 
olika produkterna. 

 

Bild 20: kaplibering 1 

Kalibreringen sker i två steg och det måste finnas två olika koordinatsystem, ett för den högra raden 
med  bullar  (se  bild  21)  och  ett  för  den  vänstra  raden.  Kalibrering  1  flyttar  koordinatsystemet  för 
bullarna på höger sida. När det är klart visar displayen nästa sida som ser ut på samma sätt som bild 
21 men med rubriken kalibrering 2 samt att roboten flyttar sig till en position över den vänstra raden 
bullar. 

 

Bild 21: Kalibreringspositioner 
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När  kalibreringen  är  klar  visar  displayen  nästa  sida  (se  bild  22)  där  operatören  kan  starta 
produktionen. Denna  sida  kommer  sedan  att  visas  under  produktionen  tills  operatören  väljer  att 
stoppa för val av ny produkt eller den stannar på grund av felsignal. 

 

Bild 22: Sida för produktionsstart 
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12 Programmering 

12.1 Systemuppbyggnad 
Systemet  är  uppbyggt  så  att  de  olika  delarna  kommunicerar  via  en  PLC  Programmable  Logic 
Controller. Exempel på detta är att operatören väljer vilken produkt  som  skall produceras via HMI 
som  då  per  automatik  skickar  signal  till  PLC.  PLC  i  sin  tur  skickar  signal  till  roboten  att  starta 
produktionen. När roboten är klar och indikation säger att bullar finns, går en signal från roboten via 
PLC till taktningen av transportbanan att den skall stanna (se figur 3). 

 

 
Figur 1: Systemuppbyggnad 

12.2 PLC 
Den  PLC  programmerbara  kontrollenheten  är  en  digital  dator  som  används  för  automatisering  av 
elektromekaniska processer, som exempelvis kontroll av maskiner. Det finns flera olika tillverkare av 
PLC system och de vanligaste i Sverige är Siemens, Mitsubishi, Allen Bradley och ABB. 

För de produkter som  inte kräver robot kommer PLC programmet endast att hantera taktningen av 
bakplåtsbanan. För butterkakor och vetekransar kommer PLC programmet även att hantera signaler 
från transportbanan och signaler till och från roboten. 
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En  sekvensprogrammering  för  produkter  som  kräver  robot  skulle  kunna  byggas  upp  enligt 
nedanstående figur (se figur 4). 

 
Figur 2: PLC programmering 
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12.3 Robotprogrammering 
Nedan följer förslag till programmering för de tre produkterna Butterkaka liten respektive stor samt 
Vetekrans.  För  visuell  simulering  av  liten  butterkaka  se  bifogad  film 
(butterkaka_liten_examensarbete.wmv). 

12.3.1 Butterkaka liten 
 

MODULE Module1 
 CONST robtarget pHome_butter_small; 
 CONST robtarget pStart1_butter_small; 
 CONST robtarget pDown_start1_butter_small; 
 CONST robtarget pUp_start1_butter_small; 
 CONST robtarget pBulle1_1; 
 CONST robtarget pDown_bulle1_1; 
 CONST robtarget pBulle1_2; 
 CONST robtarget pBulle1_3; 
 CONST robtarget pBulle1_4; 
 CONST robtarget pUp_end1_butter_small; 
 CONST robtarget pStart2_butter_small; 
 CONST robtarget pDown_start2_butter_small; 
 CONST robtarget pUp_start2_butter_small; 
 CONST robtarget pBulle2_1; 
 CONST robtarget pDown_bulle2_1; 
 CONST robtarget pBulle2_2; 
 CONST robtarget pBulle2_3; 
 CONST robtarget pBulle2_4; 
 CONST robtarget pUp_end2_butter_small; 
PROC main() 
 Path_butter_small; 
ENDPROC 
 
 
PROC Path_butter_small() 
 MoveJ pHome_butter_small,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
 Wait DI,DI_bullar_finns 
 !Roboten avvaktar signal att bullar finns innan förflyttning 
 MoveJ pStart1_butter_small,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går från hemposition till startposition 
 MoveL pDown_start1_butter_small,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 MoveL pUp_start1_butter_small,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går ned och tar med sig fyra bullar upp 
 MoveL pBulle1_1,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Går till första positionen 
 
 MoveL pDown_bulle1_1,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går ned till lägre position för att släppa av bullar 
 SetDO, do_platta1_1_ner, 1; 
 !Gripdonets första platta går ned och trycker av första bullen 

WaitTime 0.5; 
!Plattan väntar en halv sekund innan den går till hemposition 
SetDO, do_platta1_1_home, 0; 
!Första plattan går till hemläge 
 

 MoveL pBulle1_2,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet flyttar till position för släpp av andra bullen 

SetDO, do_platta1_2_ner, 1; 
!Gripdonets andra platta går ned och trycker av andra bullen 
WaitTime 0.5; 
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!Plattan väntar en halv sekund innan den går till hemposition 
SetDO, do_platta1_2_home, 0; 
!Andra plattan går till hemläge 

  
 MoveL pBulle1_3,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet flyttar till position för släpp av tredje bullen 

SetDO, do_platta1_3_ner, 1; 
!Gripdonets tredje platta går ned och trycker av tredje bullen 
WaitTime 0.5; 
!Plattan väntar en halv sekund innan den går till hemposition 
SetDO, do_platta1_3_home, 0; 
!Tredje plattan går till hemläge 

  
 MoveL pBulle1_4,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet flyttar till position för släpp av fjärde bullen 

SetDO, do_platta1_4_ner, 1; 
!Gripdonets fjärde platta går ned och trycker av fjärde bullen 
WaitTime 0.5; 
!Plattan väntar en halv sekund innan den går till hemposition 
SetDO, do_platta1_4_home, 0; 
!Fjärde plattan går till hemläge 

  
 MoveL pUp_end1_butter_small,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går upp till flytthöjd 

Wait DI,DI_bullar_finns 
 !Roboten avvaktar signal att bullar finns innan förflyttning 
 
 MoveL pStart2_butter_small,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går till position för hämtning av fyra nya bullar 
 MoveL pDown_start2_butter_small,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 MoveL pUp_start2_butter_small,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
 MoveL pBulle2_1,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går till femte positionen 
 
 MoveL pDown_bulle2_1,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går ned till lägre position för att släppa av bullar 
 SetDO, do_platta2_1_ner, 1; 
 !Gripdonets första platta går ned och trycker av femte bullen 

WaitTime 0.5; 
!Plattan väntar en halv sekund innan den går till hemposition 
SetDO, do_platta2_1_home 0; 
!Första plattan går till hemläge 
 

 MoveL pBulle2_2,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet flyttar till position för släpp av sjätte bullen 

SetDO, do_platta2_2_ner, 1; 
!Gripdonets andra platta går ned och trycker av sjätte bullen 
WaitTime 0.5; 
!Plattan väntar en halv sekund innan den går till hemposition 
SetDO, do_platta2_2_home 0; 
!Andra plattan går till hemläge 

 
 
 MoveL pBulle2_3,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet flyttar till position för släpp av sjunde bullen 

SetDO, do_platta2_3_ner, 1; 
!Gripdonets tredje platta går ned och trycker av sjunde bullen 
WaitTime 0.5; 
!Plattan väntar en halv sekund innan den går till hemposition 
SetDO, do_platta2_3_home 0; 
!Tredje plattan går till hemläge 
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 MoveL pBulle2_4,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet flyttar till position för släpp av åttonde bullen 

SetDO, do_platta2_4_ner, 1; 
!Gripdonets fjärde platta går ned och trycker av åttonde bullen 
WaitTime 0.5; 
!Plattan väntar en halv sekund innan den går till hemposition 
SetDO, do_platta2_4_home 0; 
!Fjärde plattan går till hemläge 
 

 
 MoveL pUp_end2_butter_small,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går upp till flytthöjd 
 

(Wait DO,DO_deg_slut; 
!Efter att två butterkakor byggts klart skickas signal ut om att 
degen är slut och att transportbandet skall starta igen) 
 

 MoveJ pHome_butter_small,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går till hemposition 
 
ENDPROC 
 

12.3.2 Butterkaka stor 
 

PROC Path_butter_big() 
 MoveJ pHome_butter_big,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 

Wait DI,DI_bullar_finns 
 
 MoveJ pStart1_butter_big,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
 MoveL pDown_start1_butter_big,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 MoveL pUp_start1_butter_big,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 MoveL pBulle_big_1_1,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 
 MoveL pDown_bulle_big_1_1,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 SetDO, do_platta_1_ner, 1; 

WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_1_home, 0; 
 

 MoveL pBulle_big_1_2,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_2_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_2_home, 0; 

  
 MoveL pBulle_big_1_3,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 

SetDO, do_platta_3_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_3_home, 0; 

  
 MoveL pBulle_big_1_4,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 

SetDO, do_platta_4_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_4_home, 0; 

  
 MoveL pUp_end1_butter_big,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 

Wait DI,DI_bullar_finns 
 
 MoveL pStart2_butter_big,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 



Examensarbete Industriautomation:  
Interaktion på litet företag 

 

33 
 

 MoveL pDown_start2_butter_big,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 MoveL pUp_start2_butter_big,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
 MoveL pBulle_big_2_1,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 
 MoveL pDown_bulle_big_2_1,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 SetDO, do_platta_1_ner, 1; 

WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_1_home, 0; 
 

 MoveL pBulle_big_2_2,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_2_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_2_home, 0; 

 
 MoveL pBulle_big_2_3,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 

SetDO, do_platta_3_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_3_home, 0; 

 
 MoveL pBulle_big_2_4,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 

SetDO, do_platta_4_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_4_home, 0; 

 
 MoveL pUp_end2_butter_big,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 Wait DI,DI_bullar_finns 
 

MoveL pStart3_butter_big,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
MoveL pDown_start3_butter_big,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
MoveL pUp_start3_butter_big,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
MoveL pBulle_big_3_1,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 
MoveL pDown_bulle_big_3_1,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 

 SetDO, do_platta_1_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_1_home, 0; 
 
MoveL pBulle_big_3_2,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_2_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_2_home, 0; 
 
!Efter nedsläpp av bulle 3_2 är första butterkakan klar och 
gripdonet går till position för att påbörja ny butterkaka med 
resterande två bullar 
 
MoveL pBulle_big_3_3,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_3_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_3_home, 0; 
 
MoveL pBulle_big_3_4,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_4_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_4_home, 0; 
 
MoveL pUp_end3_butter_big,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
Wait DI,DI_bullar_finns 
 
MoveL pStart4_butter_big,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
MoveL pDown_start4_butter_big,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
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MoveL pUp_start4_butter_big,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
MoveL pBulle_big_4_1,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 
MoveL pDown_bulle_big_4_1,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 

 SetDO, do_platta_1_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_1_home, 0; 
 
MoveL pBulle_big_4_2,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_2_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_2_home, 0; 
 
MoveL pBulle_big_4_3,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_3_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_3_home, 0; 
 
MoveL pBulle_big_4_4,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_4_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_4_home, 0; 
 
MoveL pUp_end4_butter_big,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
Wait DI,DI_bullar_finns 
 
MoveL pStart5_butter_big,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
MoveL pDown_start5_butter_big,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
MoveL pUp_start5_butter_big,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
MoveL pBulle_big_5_1,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 
MoveL pDown_bulle_big_5_1,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 

 SetDO, do_platta_1_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_1_home, 0; 
 
MoveL pBulle_big_5_2,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_2_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_2_home, 0; 
 
MoveL pBulle_big_5_3,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_3_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_3_home, 0; 
 
MoveL pBulle_big_5_4,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
SetDO, do_platta_4_ner, 1; 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta_4_home, 0; 
 
MoveL pUp_end5_butter_big,v200,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 
Wait DO,DO_deg_slut; 

 
 MoveJ pHome_butter_big,v500,z50,tSpike\WObj:=wobj0; 
 
ENDPROC 
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12.3.3 Krans 
 

PROC Path_krans() 
 
 MoveJ pHome_krans,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 

Wait DI,DI_längder_finns 
!Roboten avvaktar signal att längder finns innan förflyttning 
 

 MoveJ pStart1_krans,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet till position ovan kransens ena ände 
 
 MoveL pDown_start1_krans,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet ned för att penetrera degen 
 MoveL pUp_start1_krans,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet upp med ena änden 
 
 MoveC pMid_krans_1,pEnd_krans_1,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet flyttar sig i en halvcirkel 
 SetDO, do_platta1_1_ner, 1; 
 !Gripdonets första platta går ned och trycker av kransänden 

WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta1_1_home, 0; 
!Första plattan går till hemläge 
 
MoveL pStart2_krans,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
!Gripdonet till position ovan kransens andra ände 
 
MoveL pDown_start2_krans,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
!Gripdonet ned för att penetrera degen 
MoveL pUp_start2_krans,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
!Gripdonet upp med andra änden 
 
MoveC pMid_krans_2,pEnd_krans_2,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
!Gripdonet flyttar sig i en halvcirkel spegelvänt mot förra 
SetDO, do_platta1_1_ner, 1; 

 !Gripdonets första platta går ned och trycker av kransänden 
WaitTime 0.5; 
SetDO, do_platta1_1_home, 0; 
!Första plattan går till hemläge 

 
 MoveL pUp_end_krans,v500,fine,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går upp till samma höjd som pStart1 för att undvika
 kransen 
 MoveJ pHome_krans,v500,z30,tSpike\WObj:=wobj0; 
 !Gripdonet går till hemposition 
 
ENDPROC 
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12.3.4 Översikt över höjden 
För att få en förståelse för hur gripdonet kommer att förflytta sig över transportbanan vid hämtning 
av bullar har följande figur ritats (se figur 5) 
 

 
Figur 3: Översikt över höjden 

   

Hämtningshöjd 

Förflyttningshöjd

Starthöjd 1 

Platta ut och hem 

Starthöjd 2
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13 Analys 

13.1 Utnyttjande av robot 
Beräkning gjordes av den procentuella tid som en automatisering respektive en  implementering av 
robot skulle innebära vid stationen. Uppgifterna som ligger till grund för beräkningarna kommer från 
företagets  Brödsvar  –  en  sammanställning  över  tillverkade  produkter  över  en  viss  tid.  I  detta  fall 
företagets högsäsong för kaffebröd som infaller på senvåren.  

Totalt antal produkter som redan är automatiserade:    585 210 

Totalt antal produkter som kan automatiseras utan robot:   360 317 

Totalt antal produkter som kräver att robot installeras:      19 464 

Totalt antal produkter vid kaffebrödslinjen:    964 991 

13.2 Beräkningar 
 

 
 

585 210
964 991

0.606 61 % 

 

   
 

360 317
964 991

0.373 37 % 

 

    ä  
 

19 464
964 991

0.020 2 % 

 

De  produkter  som  redan  var  automatiserade  utgjorde  61  %  av  den  totala  produktionen.  Vid 
införande av de förslag som togs fram  i förstudien skulle ytterligare 37 % kunna automatiseras. De 
återstående 2 % som fortfarande krävde manuell hantering skulle kunna automatiseras men då krävs 
installation av robot. 
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13.3 Investering och payoff 
I  förundersökningen  (Narges  Asadi,  2010)  redovisades  en  reducerad  personalkostnad  på  200 000 
SEK/per år då det vid automatisering av bullar vid linjen skulle spara 0,5 heltid. En automatisering av 
hela  kaffebrödslinjen  skulle  reducera  personalkostnaden med  1,5  heltid. Detta  skulle  innebära  en 
besparing på 600 000 SEK/per år. 

Lösning från Förstudie 

Total  kostnad  för  rekommenderade  ändringar  och  ny  utrustning  är  beräknad  till  183 000  SEK  (se 
tabell 3). 

Utrustning och installation  Kostnad (SEK) 

Presskavel + motor  3 000 

Taktning av bakplåtsband + bildskärm  80 000 

Mjölströare  100 000 

Total kostnad  183 000 

Tabell 3: Kostnad för lösning från Förstudie 

Lösning 1 – Utvidgande av lösning från Förstudie 

Då lösning 1 bygger på förstudiens lösning tillkommer inga extra kostnader utöver de presenterade i 
Förstudiens  lösning,  dock  kan  ytterligare  personalbesparing  göras.  En  person  kan,  om  lösning  1 
implementeras,  bevaka  två  linjer  samtidigt  men  enligt  samtal  med  Jonas  på  Johanssons  Bageri 
(Malmqvist, 2010) går det ej att beräkna exakt hur stor den besparingen skulle bli.  

Lösning 2 ‐ Total automation 

Om förslag kan lösas med en IRB 120 och lyftkraft 3 kg blir kostnaden ca 1 640 000 SEK (se tabell 4). 

Utrustning och installation  Kostnad (SEK) 

Robot IRB 120  250 000 
Vagn att placera robot på  50 000 
Verktygsväxlare  11 700 
Gripdon  50 000 
Implementering  1 090 000 
Kostnad lösning 1  183 000 
Total kostnad  1 634 100 
Tabell 4: Kostnad för lösning 3 

Vill man kunna utnyttja  roboten  till andra delar  i verksamheten, exempelvis  till att ”kasta” deg vid 
brödlinjen, kan det komma att krävas att man går upp en storlek  i robot och priserna blir då något 
högre för robot, vagn och verktygsväxlare. Kostnad för gripdon förändras inte. 
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Lösningen från Förstudien sparar 200 000 SEK i lönekostnad per år (0,5 heltid insparad) och beräknad 

pay‐off är ett år  (
 
 

0.915 1 å ). Reducerad personalkostnad  för  lösning 1 kan  inte exakt 

beräknas  men  ligger  på  minst  samma  nivå  som  Automatisering  utan  robot  (se  tabell  5). 
Automatiseras  tillverkningen med  robot  beräknas  besparingen  till  1.5  heltid  vilket  ger  reducerad 

lönekostnad med 600 000 SEK och en pay‐off på  tre år  (
   

 
2.7235 3 å ). Å andra  sidan 

saknar  företaget  i  dagsläget  den  kompetens  som  krävs  för  omstrukturering,  vilket  kommer  att 
påverka beräknad pay‐off då konsulter måste anlitas. 

Konsultkostnad ligger på 750 SEK per timme (Henriksen, Mejlkontakt, 2010) men svårigheten ligger i 
att beräkna hur ofta företaget behöver utnyttja konsulter. För att få med någon form av kostnad och 
inte erhålla en pay‐off tid som är orimlig poneras att företaget behöver konsulthjälp tre dagar per år. 

Detta  ger  en  kostnad  på  (3 8 750 18 000  )  som  insatt  i  beräkningarna  för  pay‐off  ger 

(
   

 
2.7535 3 å ). Som synes påverkade  inte denna summa den totala pay‐off tiden men 

hänsyn måste ändå tagas till att detta var en grov gissning och att konsultkostnaden kan bli högre. 

Lösningsförslag  Beräknad besparing 
(arbetstid) 

Beräknad besparing 
(SEK)

Beräknad pay‐off 
(år)

Automatisering 
utan robot 

0.5 heltid  200 000 1

Automatisering 
med robot 

1.5 heltid  600 000 3

Tabell 5: Beräknad pay-off 

En orsak  till att  inte  investera  i automation med  robot är enligt Hedelind och  Jackson  (Hedelind & 
Jackson, 2007) att det kan ta en livstid för ett relativt litet företag att få tillbaka investeringen. Detta 
för  att  tekniken  utvecklas  i  en  sådan  fart  att  företaget  inte  kan  ändra  det  produktionssystem  de 
investerat  i,  i  samma  takt  som  produkterna  förändras.  Att  detta  inte  gäller  för  det  företag, 
Johanssons  Bageri,  där  examensjobbet  genomförts  beror  på  att  dessa  produkter  ligger  utanför 
teknikutvecklingen. 
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13.4 Inverkan på företaget 
Önskemål  från  företaget var att  i  första hand  frigöra personal vid kaffebrödslinjen. Denna  rapports 
syfte  var  att,  om möjligt,  finna  en  automationslösning  för  alla  kaffebröd,  det  vill  säga  även  de 
produkter som  tillverkades vid  intilliggande brödlinje. Detta  för att  frigöra så mycket personal som 
möjligt. 

Två lösningar på automation togs fram som kunde implementeras vid kaffebrödslinjen. Den ena var 
en utveckling av angiven förstudies lösning (se bilaga 1) vilket innebar att alla produkter som kunde 
placeras  på  plåt  direkt  efter  kapning  kunde  göra  så  per  automatik  och  därmed  komma  undan 
manuell hantering. Den andra lösningen krävde implementering av en robot för att med automation 
hantera  de  produkter  som  krävde manuell  hantering mellan  kapning  och  placering  på  plåt. Dock 
misslyckades  försöket  att  automatisera  de  två  produkter  som  tillverkades  vid  brödlinjen.  I  första 
hand gavs denna  idé upp då den manuella hanteringen visade  sig vara betydligt  snabbare än den 
automatiserade och även om man kunde frigöra personal så skulle ingen förtjänst göras av att ändra 
tillverkningen vid denna linje. 

Ett  annat  syfte  var  att  reducera  personalkostnaderna  och  effektivisera  produktionen.  Den  första 
lösningen sparar in drygt 0,5 heltid och den sistnämnda sparar in 1,5 heltid. Oavsett vilken av dessa 
lösningar  som  väljs  kommer  personal  att  sparas  in  och  därmed  personalkostnader.  Vad  gäller 
effektivisering  kom  följande  fram: Den manuella hanteringen  var  så  snabb  att  även om  stationen 
automatiseras kommer produktionen ej att höjas. Dock kan tillverkning ske dygnet runt med bara en 
personal till övervakning om så skulle önskas och detta skulle då tillåta högre produktion utan krav på 
mer personal. Framtagen lösning kan rent teoretiskt öka produktionen men företaget kan i dagsläget 
inte utnyttja detta då deras  största  flaskhals  är utrymme. Det  finns helt  enkelt  inte någon plats  i 
tillverkningslokalen för fler produkter. 

Ytterligare ett syfte med detta examensarbete var att vara vaksam på de problem som kan uppstå 
om  stationen automatiseras med  robot.  Interaktion mellan människa och maskin var viktigt att  ta 
hänsyn till. Kunde kravet på alltför kostsam utbildning undvikas? 

Lösningen blev en uppbyggnad av HMI som gör det möjligt för operatören att förstå de signaler som 
kommer  via  PLC.  Undervisning  i  hur  HMI  fungerar  blir  nödvändig  men  kravet  på  kunskap  i 
komplicerad  programmering  undviks.  Önskar  företaget  att  göra  en  förändring  i  tillverkningen  på 
grund av nya produkter eller att roboten ska användas vid en ny station, kan konsult anlitas vid dessa 
tillfällen. 
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14 Slutsatser och rekommendationer 
Rekommendationen är att  företaget  först genomför  lösning ett, som  innebär en automatisering av 
bullar och vetelängder. Innan implementering sker bör tester utföras kring huruvida alla storlekar på 
bullar kommer att vända på sig med hjälp av höjdskillnaden mellan transportbanden. När lösning ett 
stabiliserats kan företaget titta närmare på de återstående delar som resulterar i lösning två. 

Innan  företaget  implementerar  lösning  två  bör  de  se  över  var  i  tillverkningen  som  roboten  kan 
utnyttjas  i  tillägg  till kaffebrödslinjen. Företaget har även en del  teknisk utrustning  ståendes  som  i 
dagsläget  ej  utnyttjas.  De  bör  kontrollera  om  något  av  detta  kan  användas  innan  inköp  av  ny 
utrustning  sker.  Det  måste  säkerställas  att  den  flyttbara  plattformen  för  roboten  uppfyller  alla 
säkerhetskrav  och  utförliga  tester  på  verktyget  bör  genomföras  för  att  säkerställa  att  den  kan 
hantera de tänkta uppgifterna. 

Genomförs  lösningarna kommer det  i slutändan  leda till att kaffebrödslinjen blir helt automatiserad 
och endast kräver en personal som sköter blandning av deg, påfyllning av deg samt övervakning av 
produktionen. Förslag två har en total kostnad på cirka 1 640 000 SEK, en pay‐off tid på knappt tre år 
och kan genomföras på ungefär ett års tid. 

Genom en  lätthanterlig  kommunikation mellan maskin och människa,  samt  inhyrning av konsulter 
när  så  krävs, minskas  kravet på utbildning hos personalen på  företaget.  Företagets produktion  är 
relativt oföränderlig och produkterna ligger utanför teknikens snabba utveckling varför det föreligger 
låga krav på ändringar i produktionssystemet. Detta resulterar i att en investering i robotautomation 
kan förordas. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to reduce the production costs at a cinnamon bun production unit by 
process automation. 

At Johansson’s Bakery in Sala, the workers have to manually turn the buns that have been cut 
by a guillotine and place them on a baking sheet. In this pre-study the plan was to devise a 
method or system to minimize the manual labour in turning and transferring the buns. 

To achieve this, the production process was observed and experts in the field were consulted. 
This information gathering resulted in the insight that adding simple equipment would fulfil 
the objective. 

The modification is made by simply creating a height difference between conveyors and 
installing a press roller in the line. As a result of this difference in height, the buns will 
automatically turn when falling from the higher conveyor and subsequently pressed by the 
press roller. 

To complete the automatization process, a few minor adjustments to the line would be 
required. 

In conclusion, the strength of the suggested solution lies in its simplicity, flexibility and low 
implementation cost. 

We would like to express our gratitude to the experts in the field and our distinguished 
mentors, both at the school and at Johansson’s Bakery, who greatly helped us in this project. 
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1 Background 

1.1 Company description 
 
Johansson’s Bakery is situated in Sala and was started in 1920. It is a family business, now 
managed by the third generation. The bakery produces many different products such as dinner 
bread, coffee bread, cakes, pastry, sandwiches, sandwich layer cakes and salads.  
  
The organization consists of one production plant and three coffeehouses, all situated in Sala 
except a coffee house in Avesta. The company has eleven employees in the bakery, two pastry 
cooks, two sales representatives, two administrators, ten employees in packaging, eight 
chauffeurs and 18 employees in their coffee houses. 
 
As a fast-growing company, Johansson’s Bakery needs to make some changes to handle the 
increase in customer orders. The bakery is situated in a residential area and cannot expand in 
its current location. A solution to the expansion problem could either be to move the whole 
business to a new location or to solve the problem on site. The latter would include installing 
a robot system, using space in the ceiling of the plant. 
 

1.2 Project organisation  
 
The goal was to perform an improvement study in Johansson’s Bakery by a group of four 
students, both in master and bachelor degree levels. The task was defined by university staff 
in process and product development field, and was to be monitored by mentors Erik 
Hellström, Peter Lundström and Ingemar Reyier from the University. After finishing, the 
project will be presented at Johansson’s Bakery as well as in presence of mentors and the 
responsible staff at school. Satisfaction of the customer (Johansson’s bakery) will be 
evaluated at the end of the project. 
 

1.3 Product 
 
The product studied is a cinnamon bun that is produced in three sizes (Picture 1). The 
company also produces a sugar free variety of the product. 

 
 
Picture 1: Cinnamon buns 
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1.4 Problem description and project objective 
 
The buns are cut into different sizes by a guillotine. After being cut they are manually moved 
from the line to a baking sheet. At the same time the buns are turned so that the cut surfaces 
are placed towards the sheet. The sheets are then placed in a rack. 
 
The phase that is to be automated is where the buns are manually turned and placed on to the 
baking sheet. The part of the process where the sheets are placed in a rack can be solved by 
existing equipment. An automatized system for this process already exists for other products 
in the bakery. 
 

1.5 Delimitations 
  
Various kinds of cookies and breads are the main products of Johansson’s Bakery. This study 
exclusively focuses on improving and automatizing the movement of cinnamon buns in the 
production line. This process includes turning the buns and placing an exact number of them 
on the sheets in a way so that they will have the desired distance from each other. It is also 
necessary to pace the baking sheet conveyor and install an alert system for when the racks are 
full. 
 
At the same production line they also produce various kinds of pastries that need 
automatization, for instance butter cakes and bun rings. These products will however not be 
included in this study. The two biggest bottlenecks in the production are the packaging station 
and the freezer. None of them are included in the study, as these problems are caused by lack 
of space. 
 
The results and outputs of this report should be valid, provided afore mentioned process 
improvements are rendered in the production line and the customer is satisfied with the 
suggestions from the operating team. This means that the final suggestions should be both 
affordable and applicable for Johansson’s Bakery, so that they can accept and implement the 
changes in the factory. 
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1.6 Time plan and deliverables 
 

 
Table 1: Time plan & deliverables 

 

1.7 Expected outcomes 
 
Manual bun production is expensive, compared to the profit yielded to the company. 48 % of 
the company’s total cost is wage cost, to be compared to the total cost of energy of only 2 %. 
 
By eliminating the manual turning and picking of buns, it is estimated that the company in 
one year will save 200 000 SEK in reduced wage costs. 
 
The project group and the company have agreed on performing automation in the following 
activities:  

• To turn the buns  
• To place the buns on a baking sheet  
• To put the baking sheet on a rack  
• To program the system to send a signal when the rack is full and need replacement  

 
  

W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22
General description of company 

Description of the problem and formulation of objectives�
Project organization 
Project specification

Project Meeting 1 13‐apr
Mapping of the  process

Layout

Equipment

Materia l  handl ing and logis tics

Information – planning and control  of process

Products  in the  process  ‐ a  genera l  description

Working times

Number of employees  and organization

Ergonomics

Del ivery capabi l i ty and del ivery rel iabi l i ty

Production volume  and volume  variations  

Project Meeting 2 27‐apr
Cycle  times  and bottlenecks

Losses  – adjustments  and cassation 

Reconfiguring times  and maintenance

Overa l l  equipment efficiency OEE
Estimation of dis turbance  costs  and economic 
potentia l  of improvements

General  problem consequences  and costs  

Improvements/solutions ‐ are generated and described 
Analysis of solutions 
Investments 

Project Meeting 3 07‐maj

Project Meeting 4 21‐maj
Final presentation 06‐apr

Process description and products 

Capacity and organization

Data analysis
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2 Current state of process 

2.1 Process description  
 
The process can be divided into nine steps (Picture 2). The steps marked with green are 
already automated and the steps marked in red are manual. 
 

 
Picture 2: Process map 

 
The dough is mixed and kneaded in a big industrial bowl (Picture 3). After kneading, the 
dough is moved to the production line where it is rolled flat and split into two lines (Picture 
4). Filling is applied by spray guns (Picture 5). After filling, the dough is rolled up into a 
round shape (Picture 6) and cut into different sizes by a guillotine (Picture 7). The cut pieces 
are turned manually and placed on a baking sheet. Depending on their size 25, 20 and 12 
pieces respectively are placed on each sheet. The sheet is thereafter placed in a rack and when 
the rack is full it is transported to the freezer. Before baking, the racks are placed in a 
fermenting room. When the buns have fermented they are brushed with sugar water and 
sprinkled with pearl sugar. Finally the racks are rolled into the oven. 
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Picture 3: Industrial bowl 

 
 

 

Picture 4: Rolling and Splitting             Picture 5: Filling 

 
 

 

 

Picture 6: Rolling            Picture 7: Cutting 
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2.1.1 Layout  
 
General layout of how steps in the process are related to each other (Picture 8). 
 

 
Picture 8: Station layout 

 

2.1.2 Production equipment 
Hydrovoima and Flexiline machines are combined at the station studied.  

2.1.3 Material handling and logistics 
Transportation of the buns inside the bakery is done using racks. Due to the lack of space this 
mode of transportation is both time-consuming and causing frustration with the workers. 
Unfortunately, there is no estimation of time spent on, and cost of, this task. 
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2.1.4 Production information–planning and control 
 

 
Picture 9: Value Stream Map 

 
Regardless the size of the order the company has eight hours for manufacture and delivery. 
This includes baking, defrosting, packaging, sorting and loading pallets (Picture 9). 

2.2 Manning and capacity 
 
During a three week period in low season, the company produces 63059 pcs of cinnamon 
buns. In high season the production would be doubled for the same period. The product comes 
in three different sizes and volume (Table 2). 
 

Size (gram) Volume (pieces) 
30 21 088 
50 34 478 

100 7 493 
Table 2: Volume of production 

The 100 g cinnamon bun is currently only sold piece by piece to coffeehouses but will soon 
be sold in consumer packaging, why the company estimate a triple increase in demand. 
During low season the buns represent about 35 % of the total production at this station. 
 
The station is manned from 9 am to 8 pm five days a week, and produces buns approximately 
1 h 30 min of that time. Time of bun production can be increased with an additional 13 hours 
provided the problem with the packaging will be resolved. A night shift would then be 
introduced. 
 
The work in the bakery consists of very monotonous movements. Problems with neck, 
shoulders and back are the most common. 
 
Up to this date the company has never missed a delivery due to manufacture issues. They 
have, however, had some delays due to weather conditions. 
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2.3 Time study 
 
Total cycle time for the buns is 2 h 10 min when they are sent directly to the fermenting room 
from the production line. Standard procedure, though, is to send them to the freezer first and 
this is done due to lack of space in the packaging area. 
 
Every day 3 kg of material is discarded at the station and the buns amount to about 1 kg of 
this. 
 
The main time waste is unnecessary moving of the racks as they are constantly moved due to 
lack of space.  
 
Changeover time between the products varies. A changeover between buns in different shapes 
takes five minutes while changeover after producing almond buns take 20 minutes. The 
cleaning must be thorough due to the risk of contamination of the products next to be 
produced in the machine. Traces of almond can cause allergic reactions. The 20 minutes 
changeover occurs twice a week and the shorter changeover is performed ten times per day. 
 
 
Type of maintenance Time (hours) Frequency 
Easy cleaning station 0.5 1 time/day 
Big cleaning station 8.0 1 time/month 
Replacing carpet in belt conveyor  6.0 4 times/year 
Table 3: Type of maintenance 

  
The company uses corrective maintenance while no preventive maintenance is carried out 
(Table 3). The maintenance does not cause any loss in production. The company 
overproduces in order to compensate for inoperative machines when the eight-hour and six-
hour maintenance is carried out. This overproduction is possible since the capacity in the 
bakery is not fully utilized. By expanding capacity in packaging the production of buns can 
substantially increase. 
 
Quality tests are carried out once a year based on IP Livsmedelsförädling, a certification for 
product safety. The test is carried out with the help of an initiated customer to which a 
withdrawal is sent. The purpose of this is to trace all products that contain a specific batch of 
ingredients. The company has never had to recall any products. 
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2.4 Disturbance analysis 
 
As can be seen in the Pareto diagram (Chart 1 and Table 4) the biggest disturbance is small 
change-over. However, as they do not produce to their full capacity, these stops do not cause 
any loss in production volume. 
 
Easy cleaning station occurs at the end of each day and 20 minutes change-over is done after 
producing almond buns. These change-over and cleaning processes are integrated tasks and 
have no negative impact on production. 
 
Small stops occurring for various reasons take approximately ten seconds and occur 10-20 
times per day during bun production. The small stops happen more often when the station is 
set in automated mode due to the problems with the baking sheets going into the rack. The 
sheet can be a little misplaced or buckled and therefore not fit into the rack. These 
disturbances when in automated mode occur 20-40 times per day. 
 
 

 
Chart 1: Pareto diagram 

 
 
Type of stop   Time (min/week)

Small change over   250 
Easy cleaning station  150 
Small stops   17 
Big change over  40 

Total  457 
Table 4: Disturbances 
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3 Suggested improvements 
 
Of all the observations that have been made during the study, several can constitute 
improvement potential. However, focus is set on the automation of bun production. 

Basically the offered suggestion for eliminating existing problems in bun production is to 
make small changes in the conveyors by adding a few simple equipments in line. The first 
adjustment is to secure a proper space between the buns on the baking sheet by separating the 
rollers (Picture 10). The rollers can be separated from each other up to five centimetres. 
Provided a wider distance is required a separator (Picture 11-12) can be placed after the 
cutting machine. 

 

 
Picture 10: Rollers 

 
 

      
Picture 11: Separator   Picture 12: Separator back view 
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In order for the buns to turn over there has to be a difference in height between the two 
conveyors that follow the cutting machine. When the buns drop from the higher conveyor 
down on the lower, they automatically turn over (Picture 13). This is the most critical part of 
the process. Testing has shown that 50 and 100 gram buns stay in place after being turned but 
30 gram buns easily roll over. To handle this problem a press roller is placed directly after the 
lower conveyor (Picture 14). To prevent the buns from sticking to the press roller, a flour 
duster (Picture 15, red marking) is placed close to the press roller. 

 
Picture 13: Position of the two conveyors 

 
Picture 14: Position of press roller 

 

Picture 15: Flour duster 
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Based on the size of the produced buns, the baking sheet conveyor has to make some stops in 
order to be filled. For 100 gram buns three stops are required but for 50 and 30 gram buns it is 
enough to make two stops (Picture 16, each red marking representing a stop). To synchronize 
the motion of the bun conveyor and sheet conveyor, supplementary equipment is required. 

 

 
Picture 16: Buns placement on sheets 
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The suggested positioning of the conveyors and press roller is shown below (Picture 17). 
 

 
Picture 17: Suggested solution for conveyor 

 
As mentioned earlier, for the production of buns two workers have to put them on the baking 
sheets manually. In addition, 10-20 small stops per day occur when producing buns. The 
average time for each small stop is 10 seconds.  If the offered suggestion is implemented, one 
half-time worker will be released and 200 000 SEK will be saved annually. However, due to 
conducted automation the number of small stops will increase to 20-40 times per day (Table 
5). Implementation of this suggestion will not have any effect on the production capacity and 
number of produced buns. 

Ergonomic problems will decrease at the production line and will be eliminated in the 
handling of cinnamon buns. 

 

Pros  Cons  
Six hours of manpower reduction per day  Small stops will increase  
 
Ergonomic problems will decrease 
Table 5: Pros & Cons 
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4 Investment/Cost calculation 
 
Prices have recently been raised (Table 6) to what the company believes to be the highest 
possible price. Unwillingness of end customer to pay more sets the limit for the price of a bun, 
according to Johansson’s Bakery. 
 
 

Size (gram) Pieces SEK (consumer 
package) 

SEK (piece by piece) 

30  15 22.44 - 
50  10 22.44 3.12 
100  4 18.50 6.24 

Table 6: Cost per bun 

The gross earnings for the buns are 78.5 % for the small and medium sized buns and 80 % for 
the big buns. In the company’s calculation model the cost of production is not included. 
 
The changes require installation of new equipment, such as a press roller and an engine to run 
it, pace control of the baking sheet conveyor with a display unit and, if necessary, a separator. 
All the cost calculations are approximate (Table 7) but give a hint to how much the company 
needs to invest. Return on investment is estimated to one year. 
 
Equipment & Installing Cost (SEK) 
Press roller + engine 3 000 
Pace control + display unit 80 000 
Flour duster 100 000 
Total cost 183 000 
Table 7: Investment cost 
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5 Conclusions & Recommendations 
 
With small changes and implementation of simple equipment it is possible to automatize the 
manual handling of cinnamon buns. A separator can be used to provide distance between the 
buns, and placing two conveyors in different heights will automatically turn the buns into a 
correct position. A press roller can be used to press the buns, making it impossible for the 
buns to roll over when transported. For the buns not to stick to the press roller, a flour duster 
is needed. When the buns are dropped down on a baking sheet the transport conveyor and the 
baking sheet conveyor need to be synchronized. This can be done by implementing pace 
control. Finally, a signal system can be integrated for alerting when the rack for baking sheets 
is full. 
 
The total cost for recommended changes and new equipment is estimated to 183 000 SEK. 
The solution will save 200 000 SEK in wage cost per year and probable return on investment 
will be one year. A decrease in ergonomic problems will be an additional effect of the 
suggested solution. 
 
Although this study exclusively suggests a solution for the current problem in bun production, 
the recommended approach would be for the company to look at a few points that were 
noticed during the study. Due to the lack of space that the company is suffering from, 
production rate is reduced and total production time is increased. In addition, the quality of 
cinnamon buns is also affected by prolonging the production. Therefore, providing enough 
space is one of the most important problems that the company should overcome. 
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Bilaga 2 

IRB 120 
Industrial Robot 
ABB's smallest robot - for flexible and compact production 
Robotics 

The IRB 120 robot is the latest addition 
to ABB’s new fourth-generation of 
robotic technology and ABB’s smallest 
robot ever produced. Ideal for material 
handling and assembly applications, the 
new IRB 120 robot provides an agile, 
compact and lightweight solution with 
superior control and path accuracy. 
Compact and lightweight 
As the smallest robot from ABB, the IRB 120 offers all the 
functionality and expertise of the ABB range in a much smaller 
package. Its reduced weight of only 25kg and compact 
design enables it to be mounted virtually anywhere, whether 
it is inside a cell, on top of a machine or close to other robots 
on the production line. 
Multipurpose 
Ideal for a wide range of industries including the electronic, 
food and beverage, machinery, solar, pharmaceutical, medical 
and research sectors, the IRB120 joins ABB’s fourth-generation 
of new robotic technology. 
The six-axis robot handles a payload of up to 3kg (4kg with 
its wrist down) and with a reach of 580mm, the robot is able 
to carry out a series of operations using flexible rather than 
hard automated solutions. The IRB 120 is the perfect building 
block to design cost effective applications – especially when 
space is at a premium. 
Easy to integrate 
Weighing in at only 25kg, this robot arm is truly the most portable 
and easy to integrate on the market. It can be mounted 
at any angle without any restriction. The smooth surfaces are 
easy to clean and the cables for air and customer signals are 
internally routed, all the way from the foot to the wrist, ensuring 
that integration is effortless. 
Optimized working range 
In addition to a horizontal reach of 580mm, the robot has 
best in class stroke and the ability to reach 112mm below its 
base. Furthermore, the IRB 120 has a very compact turning 
radius, which is enabled by the robots symmetric architecture, 
without offset on axis 2. This ensures the robot can be 
mounted close to other equipment and the slim wrist enables 
the arm to reach closer to its application. 
Fast, accurate and agile 
Designed with a light, aluminum structure, the powerful compact 
motors ensure the robot is enabled with a fast acceleration, 
and can deliver accuracy and agility in any application. 
IRC5 Compact controller – optimised for small robots 
ABB’s new IRC5 Compact controller takes the capabilities of 
the extremely powerful IRC5 controller and presents them in 
a truly compact format. The new Compact controller brings 
accuracy and motion control to applications, which previously 
had been exclusive to large installations. 
In addition to space saving benefits, the new controller also 
enables easy commissioning through one phase power input, 
external connectors for all signals and a built-in expandable 
16 in, 16 out, I/O system. 



RobotStudio for offline programming enables manufacturers 
to simulate a production cell to find the optimal position for 
the robot, and provide offline programming to prevent costly 
downtime and delays to production. 
Reduced footprint 
For applications where floor space is crucial, the combination 
of the new compact, lightweight architecture of the IRB 120 
with the new IRC5 Compact controller introduces a significantly 
reduced footprint. 
© Copyright ABB Robotics. ROB0149EN_A August 2009. 
www.abb.com/robotics 
IRB 120 
Specification 
Variants Reach Payload Armload 
IRB 120-3/0.6 580 mm 3 kg (4kg)* 0.3 kg 
Features 
Integrated signal supply 10 signals on wrist 
Integrated air supply 4 air on wrist (5 bar) 
Position repeatability 0.01 mm 
Robot mounting Any angle 
Degree of protection IP30 
Controllers IRC5 Compact / IRC5 Single cabinet or 
Panel mounted 
Movement 
Axis movements Working range Maximum speed 
Axis 1 Rotation +165° to -165° 250 °/s 
Axis 2 Arm +110° to -110° 250 °/s 
Axis 3 Arm +70° to -90° 250 °/s 
Axis 4 Wrist +160° to -160° 320 °/s 
Axis 5 Bend +120° to -120° 320 °/s 
Axis 6 Turn +400° to -400° 420 °/s 
Performance 
1 kg picking cycle 
25 x 300 x 25 mm 0.58 s 
Max TCP velocity 6.2 m/s 
Max TCP acceleration 28 m/s2 

Acceleration time 0-1 m/s 0.07 s 
Electrical connections 
Supply voltage 200-600 V, 50/60 Hz 
Rated power 
Transformer rating 3.0 kVA 
Power consumption 0.25 kW 
Physical 
Dimension robot base 180 x 180 mm 
Dimension robot height 700 mm 
Weight 25 kg 
Environment 
Ambient temperature for Robot manipulator: 
During operation +5°C (41°F) to +45°C (122°F) 
Relative transportation and storage -25°C (-13°F) to +55°C (131°F) 
For short periods up to +70°C (158°F) 
Relative humidity Max 95% 
Noise level Max 70 dB (A) 
Safety Safety and emergency stops 
2-channel safety circuits supervision 
3-position enabling device 
Emission EMC/EMI-shielded 
* With vertical wrist 
Data and dimensions may be changed without notice 
Working range at wrist center & load diagram 
580 
411 
580 
112 
982 
165° 
165° 
R580 
R121 Minimum 
turning radius axis 1 
R169.4 
1 kg 
0.30 
0.25 
0.20 
0.15 
0.10 
0.05 
0.00 
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 
1.5 kg 
2 kg 
2.5 kg 
3 kg 
L-distance (m) 
Z-distance (m) 
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LIVSFS 2003:2 
Livsmedelsverkets föreskrifter om 
material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel; 
LIVSFS 2003:2 
(H 23) 
Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför 
alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller inarbetning 
av LIVSFS 2004:31, 2005:14, 2005:28, 2006:6, 2006:20, 2007:13, 2008:7 
och 2009:2 
Föreskrifterna är beslutade med stöd av 5, 6 och 40 §§ livsmedelsförordningen 
(2006:813), 26 § förordningen (1998:941) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer och 23 § förordningen (2008:245) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer. 
  



1 kap. Allmänna bestämmelser 
Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om 
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om 
upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG1. 
Föreskrifterna gäller material och produkter som anges i artikel 1.2 i 
förordning (EG) 1935/2004 med de begränsningar som framgår av artikel 1.3 
i samma förordning. (LIVSFS 2004:31). 
Allmänna och särskilda krav 
2 § Allmänna krav på material och produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel finns i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004. (LIVSFS 
2004:31). 
3 § Endast sådana material och produkter som uppfyller kraven i förordning 
(EG) nr 1935/2004 och i förekommande fall de särskilt föreskrivna kraven i 
dessa föreskrifter får importeras eller saluhållas. (LIVSFS 2004:31). 
1 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4 (Celex 32004R1935). 
2 
LIVSFS 2003:2 
Märkning 
4 § Bestämmelser om märkning av material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel finns i artikel 15 i förordning (EG) nr 
1935/2004. (LIVSFS 2004:31). 
5 § har upphävts genom (LIVSFS 2004:31). 
6 § har upphävts genom (LIVSFS 2004:31). 
7 § har upphävts genom (LIVSFS 2004:31). 
8 § har upphävts genom (LIVSFS 2004:31). 
9 § har upphävts genom (LIVSFS 2004:31). 
Dispens 
10 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa 
föreskrifter. 
3 
LIVSFS 2003:2 
  



2 kap. Särskilda krav för material och produkter av plast 
Kapitlets tillämpningsområde 
1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för följande material och produkter 
som i färdigt skick är avsedda att komma i kontakt med eller som kommer i 
kontakt med livsmedel och är avsedda för det ändamålet (nedan kallade 
”material och produkter av plast”): 
a) material och produkter och delar därav som uteslutande består av plast, 
b) material och produkter av flerskiktsplast, 
c) plastskikt eller plastbeläggningar som utgör packningar till lock som 
tillsammans består av två eller flera skikt av olika typer av material. 
Utan att det påverkar första stycket c gäller detta kapitel inte för material 
och produkter som består av två eller flera skikt, av vilka ett eller flera inte 
uteslutande består av plast, även om det skikt som är avsett att komma i 
direkt kontakt med livsmedel uteslutande består av plast. (LIVSFS 2008:7). 
Definitioner 
2 § I dessa föreskrifter förstås med 
plast, de organiska makromolekylära föreningar som erhålls antingen 
genom polymerisation, polykondensation, polyaddition eller annan liknande 
process från molekyler med lägre molekylvikt (molmassa) eller genom 
kemisk förändring av naturliga makromolekyler. Andra ämnen kan tillsättas 
sådana makromolekylära föreningar. 
Till plast ska inte hänföras 
_ lackerad eller olackerad regenererad cellulosa (cellofan), 
_ elastomerer, naturgummi och syntetiskt gummi, 
_ papper och kartong med eller utan tillsats av plast, 
_ jonbytarmassor, 
_ silikoner, samt 
_ ytbeläggningar som framställts av 
1. paraffiner, inklusive syntetiska paraffiner, 
2. mikrovaxer, 
3. blandningar av paraffiner och mikrovaxer, eller 
4. blandningar av paraffiner med plast eller blandningar av 
mikrovaxer med plast 
material eller produkter av flerskiktsplast, material eller produkter av 
plast som består av två eller flera skikt av material som vart och ett 
uteslutande består av plast och som är sammanfogade med bindemedel eller 
på annat sätt, 
4 
LIVSFS 2003:2 
funktionell barriär, en barriär som består av ett eller flera plastskikt och 
som säkerställer att det färdiga materialet eller slutprodukten uppfyller 
kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004 och i detta kapitel, 
livsmedel med låg fetthalt, livsmedel för vilka andra simulatorer än 
simulator D ska användas vid migrationsundersökning enligt rådets direktiv 
85/572/EEG av den 19 december 1985 om förteckning över simulatorer som 



ska användas för undersökning av migration av beståndsdelar i material och 
produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel2, senast 
ändrat genom direktiv 2007/19/EG. (LIVSFS 2008:7). 
Förteckning över tillåtna ämnen för tillverkning 
3 §3 Material och produkter av plast får endast framställas av de monomerer 
och utgångsämnen som redovisas i avsnitt A i bilaga II till kommissionens 
direktiv 2002/72/EG av den 6 augusti 2002 om material och produkter av 
plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel4, senast ändrat 
genom direktiv 2008/39/EG, med där angivna begränsningar. 
Förteckningarna i bilaga II till direktiv 2002/72/EG innehåller ännu inga 
monomerer och utgångsämnen som används enbart vid tillverkning av 
_ ytbeläggningar av hartsprodukter eller polymeriserade produkter i form 
av vätska, pulver eller dispersion som till exempel fernissor, lacker, 
färg, 
_ epoxihartser, 
_ bindemedel och vidhäftningshjälpmedel, 
_ tryckfärger. (LIVSFS 2009:2). 
4 §5 En gemenskapsförteckning över tillsatser som får användas vid 
tillverkning av material och produkter av plast med angivna begränsningar 
och/eller specifikationer för deras användning anges i bilaga III till direktiv 
2002/72/EG. Från och med den 1 januari 2010 får endast tillsatser som ingår i 
denna gemenskapsförteckning användas vid tillverkning av material och 
produkter av plast. Till och med den 31 december 2009 får tillsatser som inte 
ingår i gemenskapsförteckningen över tillsatser fortsätta att användas förutsatt 
att det inte strider mot artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004. 
Med undantag från första stycket får tillsatser som inte ingår i 
gemenskapsförteckningen fortsätta att användas efter den 1 januari 2010 så 
länge de ingår i den temporära förteckning som avses i 4 f § detta kapitel och 
en sådan användning inte strider mot artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004. 
2 EGT L 372, 31.12.1985, s. 14 (Celex 31985L0572). 
3 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2008:7. 
4 EGT L 220, 15.8.2002, s. 18 (Celex 32002L0072). 
5 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2008:7. 
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För tillsatserna i avsnitt B i bilaga III till direktiv 2002/72/EG ska de 
gränsvärden som gäller för specifik migration tillämpas från och med den 
1 maj 2008, när kontrollen genomförs i livsmedelssimulator D eller i 
testmedier vid ersättningsundersökningar enligt rådets direktiv 82/711/EEG 
av den 18 oktober 1982 om fastställelse av de grundregler som behövs för 
undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel6, senast ändrat genom direktiv 
97/48/EG7, samt direktiv 85/572/EEG. 
Förteckningarna i bilaga III till direktiv 2002/72/EG innehåller ännu inte 
följande tillsatser. 
1. Tillsatser som används enbart vid tillverkning av 



a. ytbeläggningar av hartsprodukter eller polymeriserade 
produkter i form av vätska, pulver eller dispersion som till 
exempel fernissor, lacker, färg, 
b. epoxihartser, 
c. bindemedel och vidhäftningshjälpmedel, 
d. tryckfärg. 
2. Färgämnen. 
3. Lösningsmedel. (LIVSFS 2009:2). 
4 a §8 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bedömer om en 
tillsats är säker. För att en tillsats som redan släppts ut på marknaden skall 
kunna föras in i bilaga III till direktiv 2002/72/EG skall uppgifter lämnas 
senast den 31 december 2006 för en sådan bedömning. Regler för hur 
uppgifter skall lämnas finns i artikel 9 i förordning (EG) nr 1935/2004.9 

(LIVSFS 2006:20). 
4 b §10 Sådana tillsatser som avses i 4 § som har godkänts som 
livsmedelstillsatser enligt rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 
1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser 
som är godkända för användning i livsmedel11, senast ändrat genom 
förordning (EG) nr 1882/200312, eller som aromer enligt rådets direktiv 
88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid 
6 EGT L 297, 23.10.1982, s. 26 (Celex 31982L0711). 
7 EGT L 222, 12.8.1997, s. 10 (Celex 31997L0048). 
8 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2005:14. 
9 Sökanden skall följa riktlinjerna i dokumentet Guidance from the AFC Panel on submission 
of a dossier on a substance to be used in Food Contact Materials for evaluation by EFSA. 
(http://www.efsa.eu.int/science/afc/afc_guidance/722_en.html) 
10 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2005:14. 
11 EGT L 40, 11.2.1989, s. 27 (Celex 31989L0107). 
12 EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882). 
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framställning av sådana aromer13, senast ändrat genom förordning (EG) nr 
1882/2003, får inte migrera 
_ till livsmedel i sådana mängder att de har en teknisk funktion i det 
slutliga livsmedlet, 
_ till livsmedel, där deras användning är tillåten som livsmedelstillsatser 
eller aromer, i mängder som överskrider de begränsningar som 
fastställs i direktiv 89/107/EEG eller i direktiv 88/388/EEG eller i 4 §, 
varvid den lägsta begränsningen ska följas, 
_ till livsmedel, där de inte får användas som livsmedelstillsatser eller 
aromer, i sådana mängder att de överskrider de begränsningar som 
framgår av 4 §. 
I alla handelsled utom detaljhandelsledet ska material och produkter av plast 
som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och som innehåller sådana 
tillsatser som avses i första stycket åtföljas av en skriftlig deklaration som 
innehåller de uppgifter som avses i 13 §. (LIVSFS 2008:7). 



4 c §14 När det gäller användning av tillsatser vid tillverkning av plastskikt 
eller plastbeläggningar i lock som avses i 1 § första stycket c ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av bestämmelserna i 4 § tredje stycket, de 
begränsningar och/eller specifikationer för deras användning som anges i 
bilaga III till direktiv 2002/72/EG gälla för de tillsatser som tas upp i den 
bilagan. (LIVSFS 2009:2). 
4 d §15 När det gäller användning vid tillverkning av material och produkter 
av plast av tillsatser som uteslutande fungerar som polymerisationshjälpmedel, 
som inte är avsedda att bli kvar i slutprodukten, ska, utan att det 
påverkar bestämmelserna i 4 § tredje stycket, de begränsningar och/eller 
specifikationer för deras användning som anges i bilaga III till direktiv 
2002/72/EG gälla för polymerisationshjälpmedel som tas upp i den bilagan. 
(LIVSFS 2009:2). 
4 e § Azodikarbonamid, Ref-nr 36640 (CAS nr 000123-77-3), får inte 
användas vid tillverkning av material och produkter av plast. 
(LIVSFS 2008:7). 
4 f § En temporär förteckning över tillsatser som Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet håller på att bedöma offentliggörs och uppdateras av 
Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 4a.3 i direktiv 2002/72/EG. 
13 EGT L 184, 15.7.1988, s. 61 (Celex 31988L0388). 
14 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2008:7. 
15 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2008:7. 
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Bestämmelser om när Europeiska kommissionen stryker tillsatser ur den 
temporära förteckningen finns i artikel 4a.6 i direktiv 2002/72/EG. (LIVSFS 
2009:2). 
5 § Av de produkter av plast som utvinns genom bakteriejäsning får endast 
de som finns upptagna i bilaga IV till direktiv 2002/72/EG användas vid 
kontakt med livsmedel. (LIVSFS 2006:20). 
6 § Allmänna specifikationer för material och produkter av plast är 
fastställda i del A i bilaga V till direktiv 2002/72/EG. Övriga specifikationer 
för vissa av de ämnen som framgår av bilaga II, III och IV till direktiv 
2002/72/EG är fastställda i del B i bilaga V till direktiv 2002/72/EG. 
(LIVSFS 2006:20). 
7 § Betydelsen av de siffror som anges inom parentes i kolumnen 
”Begränsningar och/eller specifikationer” förklaras i bilaga VI till direktiv 
2002/72/EG. (LIVSFS 2006:20). 
Flerskiktsplast16 

7 a § Sammansättningen hos vart och ett av plastskikten i material eller 
produkter av flerskiktsplast ska uppfylla kraven i detta kapitel. 
Förutsatt att det färdiga materialet eller slutprodukten uppfyller de 
gränsvärden för specifik och total migration som fastställs i detta kapitel, får 
genom undantag från första stycket ett skikt som inte är i direkt kontakt med 
livsmedel och som är separerat från livsmedlet genom en funktionell barriär 



a) avvika från begränsningarna och specifikationerna i detta kapitel, 
b) tillverkas med andra ämnen än dem som räknas upp i detta kapitel eller i 
de nationella förteckningarna över material och produkter av plast som är 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. 
Migrationen till livsmedel eller simulator av de ämnen som anges i andra 
stycket b får inte överskrida 0,01 mg/kg, uppmätt med statistisk säkerhet med en 
analysmetod enligt artikel 11 i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen 
av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna 
om djurhälsa och djurskydd17. Detta gränsvärde ska alltid uttryckas som 
koncentrationen i livsmedel eller simulator. Gränsvärdet ska gälla en grupp av 
föreningar om dessa är strukturellt och toxikologiskt besläktade, t.ex. isomerer 
eller föreningar med samma relevanta funktionella grupp, och det ska inbegripa 
eventuell överföring genom avsmetning. 
16 Senaste lydelse LIVSFS 2008:7. 
17 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882). 
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De ämnen som avses i andra stycket b får inte tillhöra någon av följande 
kategorier: 
a) Ämnen som enligt bilaga I till rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 
1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om 
klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen18, senast 
ändrat genom direktiv 2006/121/EG19 har påvisats eller misstänks vara 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. 
b) Ämnen som enligt kriterierna om eget ansvar klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska enligt 
bestämmelserna i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG. (LIVSFS 2008:7). 
Total och specifik migration 
8 §20 Beståndsdelar från material och produkter av plast får inte överföras 
till livsmedel i mängder som överskrider 60 mg avgiven beståndsdel per kg 
livsmedel eller livsmedelssimulator (mg/kg) (gränsvärde för total migration). 
Detta gränsvärde ska dock vara 10 mg/dm2 av materialets eller produktens 
yta (mg/dm2) i följande fall: 
a) Produkter som är kärl eller är jämförbara med kärl eller som kan fyllas 
och som rymmer mindre än 500 ml eller mer än 10 liter. 
b) Ark, film eller andra material som inte kan fyllas eller för vilka det är 
svårt att uppskatta förhållandet mellan ytan hos materialet eller 
produkten och den mängd livsmedel som ytan kommer i kontakt med. 
För material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt 
med eller redan kommer i kontakt med livsmedel avsedda för spädbarn och 
småbarn, enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 
5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn 
och småbarn21 och kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 
2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av 



direktiv 1999/21/EG22, ska gränsvärdet för den totala migrationen alltid vara 
60 mg/kg. 
Ytterligare föreskrifter om bedömning av provresultat för total migration 
finns i bilaga I till direktiv 2002/72/EG. (LIVSFS 2008:7). 
9 §23 Gränsvärden för överföring av enskilda ämnen (specifik migration) 
finns i bilaga II och III till direktiv 2002/72/EG och uttrycks i milligram per 
kilogram livsmedel. 
18 EGT 196, 16.8.1967, s. 1 (Celex 31967L0458). 
19 EUT L 396, 30.12.2006, s. 852 (Celex 32006L0121). 
20 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2006:20. 
21 EUT L 339, 6.12.2006, s. 16 (Celex 32006L0125). 
22 EUT L 401, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0141). 
23 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2006:20. 
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Gränsvärden för specifik migration ska uttryckas i milligram per 
kvadratdecimeter material i följande fall: 
_ för produkter som är eller kan jämföras med kärl eller som kan fyllas 
och rymmer mindre än 500 ml eller mer än 10 liter samt 
_ för ark, film eller andra material eller produkter som inte kan fyllas 
och för vilka det är svårt att beräkna förhållandet mellan materialets 
yta och den mängd livsmedel som är i kontakt med denna yta. 
För att räkna om de gränsvärden som angivits i bilaga II och III till 
direktiv 2002/72/EG i enlighet med första stycket till milligram per 
kvadratdecimeter material ska angivet värde divideras med sex. 
För material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med 
eller som kommer i kontakt med livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, 
enligt definitionerna i direktiven 2006/125/EG och 2006/141/EG, ska 
gränsvärdet för specifik migration alltid anges i mg/kg. (LIVSFS 2008:7). 
Kontroll m.m. 
10 § Kontroll av gränsvärde för specifik migration erfordras inte 
_ om det kan fastställas att den bestämda totala migrationen utesluter att 
gränsvärden för specifik migration överskrids, eller 
_ om det kan fastställas att ett ämnes gränsvärde för specifik migration 
inte överskrids även om hela den resterande mängden av ämnet i 
materialet eller produkten skulle migrera. 
11 §24 Kontroll av att gränsvärden för överföring av ämnen inte överskrids 
(migrationsundersökning) ska utföras på material eller produkt med det 
verkliga livsmedlet eller en livsmedelssimulator (modellsubstans). 
Migrationsundersökning ska - om inte annat följer av sista stycket - ske 
_ enligt bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2002/72/EG, 
_ i enlighet med direktiv 82/711/EEG, samt 
_ i enlighet med direktiv 85/572/EEG. 
Kontrollen av att de gränsvärden för specifik migration som anges i dessa 
föreskrifter följs får säkerställas genom att mängden av ett ämne i det färdiga 
materialet eller slutprodukten bestäms, förutsatt att det har påvisats ett 



samband mellan den mängden och värdet för den specifika migrationen för 
ämnet, antingen genom relevanta undersökningar, eller genom tillämpning av 
allmänt erkända diffusionsmodeller som är baserade på vetenskapliga fakta. 
För att visa att ett material eller en produkt inte följer reglerna ska det 
beräknade migrationsvärdet bekräftas genom experimentella undersökningar. 
vinylklorid i livsmedel och i enlighet med kommissionens direktiv 
80/766/EEG av den 8 juli 1980 om fastställande av gemenskapens analys- 
24 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2006:20. 
10 
LIVSFS 2003:2 
metod för den offentliga kontrollen av halten vinylkloridmonomer i material 
och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel25 såvitt 
avser vinylklorid i material och produkter. 
Skriftlig deklaration26 

13 §27 I alla handelsled utom detaljhandelsledet ska material och produkter av 
plast och de ämnen som är avsedda för tillverkning av sådana material och 
produkter åtföljas av en skriftlig deklaration i enlighet med artikel 16 i 
förordning (EG) nr 1935/2004. 
Den skriftliga deklarationen ska utfärdas av företagaren och den ska innehålla 
de uppgifter som fastställs i bilaga VIa till direktiv 2002/72/EG. 
Företagaren ska på begäran tillställa de behöriga nationella myndigheterna 
tillbörlig dokumentation som visar att material, produkter och de ämnen som är 
avsedda för tillverkning av dessa material och produkter uppfyller kraven i detta 
kapitel. Dokumentationen ska beskriva testningsförhållanden och testresultat, 
beräkningar, övriga analyser samt bevis för säkerheten eller en redogörelse som 
visar hur kraven uppfylls. (LIVSFS 2008:7). 
  



3 kap. Användning av vissa epoxiderivat 
har upphävts genom (LIVSFS 2005:28). 
25 EGT L 213, 16.8.1980, s. 42 (Celex 31980L0766). 
26 Senaste lydelse LIVSFS 2008:7. 
27 Senaste lydelse LIVSFS 2005:14. 
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4 kap. Särskilda krav för material och produkter av 
regenererad cellulosafilm (cellofan) 
Kapitlets tillämpningsområde 
1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller sådana material och produkter som 
avses i 1 kap. som är tillverkade av regenererad cellulosafilm (cellofan) och 
som utgör en färdig produkt eller som utgör en del av en färdig produkt som 
även innehåller andra material. 
Regenererad cellulosafilm skall höra till följande grupper: 
a) olackerad regenererad cellulosafilm, 
b) lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning från cellulosa, 
eller 
c) lackerad regenererad cellulosafilm med ytbeläggning bestående av 
plast. 
Bestämmelserna gäller inte syntetiska tarmar av regenererad cellulosafilm 
(cellofan). (LIVSFS 2005:14). 
Definition 
2 § Med regenererad cellulosafilm (cellofan) förstås tunna filmer som är 
framställda av raffinerad cellulosa från ny trä- eller bomullsråvara. Av 
tekniska skäl får andra ämnen tillsättas massan eller ytan. Regenererad 
cellulosafilm får förses med lackering på en eller båda sidor. 
Förteckning över tillåtna ämnen för tillverkning 
3 § Regenererad cellulosafilm (cellofan) som avses i 1 § punkterna a) och b) 
får endast framställas av de ämnen eller grupper av ämnen som redovisas 
i bilaga 9 med där angivna begränsningar. 
Förutom vad som framgår av bilagan får färgämnen (lösliga färgämnen 
och pigment) samt bindemedel användas under förutsättning att någon 
överföring (migration) av dessa ämnen till livsmedel - bestämd med en 
validerad metod - inte kan påvisas. (LIVSFS 2005:14). 
3 a §28 Vid framställning före lackeringen av den regenererade cellulosafilm 
som avses i 1 § punkt c) får endast de ämnen eller grupper av ämnen som 
redovisas i avsnitt 1 i bilaga 9 användas med där angivna begränsningar. 
Vid framställningen av den lack som skall användas till den regenererade 
cellulosafilm som avses i 1 § punkt c) skall endast de ämnen eller grupper av 
28 Senaste föregående lydelse LIVSFS 2005:14. 
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ämnen som räknas upp i bilaga II-VI till direktiv 2002/72/EG med de 
begränsningar som framgår där användas. 
Sådan regenererad cellulosafilm som avses i 1 § punkt c) skall 
överensstämma med 2 kap. 8-11 §§. (LIVSFS 2006:20). 
4 § Tryckt text eller bild på regenererad cellulosafilm (cellofan) får inte 
komma i kontakt med livsmedel. 
Tillverkardeklaration 
5 § Utöver den märkning som föreskrivs i kapitel 1 skall material och 
produkter av regenererad cellulosafilm (cellofan) - vid saluhållande i 



handelsled före detaljhandel - åtföljas av en skriftlig deklaration som intygar 
att de uppfyller kraven i dessa föreskrifter. 
Första stycket gäller inte material och produkter av regenererad 
cellulosafilm (cellofan) som uppenbarligen är avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel. 
Om särskilda villkor gäller för användning skall materialet eller produkten 
märkas med uppgift om detta. 
13 
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5 kap. Särskilda krav för keramiska föremål 
Kapitlets tillämpningsområde 
1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller sådana material och produkter som 
avses i kapitel 1 och som är tillverkade av keramik (keramiska föremål). 
I detta kapitel finns bestämmelser om högsta tillåtna mängd (gränsvärde) 
av bly och kadmium som får lösas ut från keramiska föremål till livsmedel. 
Definition 
2 § Med keramiska föremål förstås i dessa föreskrifter föremål som 
framställts av en blandning av oorganiska material med i allmänhet stort 
innehåll av lera eller silikat, eventuellt med tillsats av mindre mängder 
organiska material. Föremålen formas och görs beständiga genom bränning. 
Föremålen kan vara glaserade, emaljerade och försedda med dekor. 
Gränsvärden 
3 § Högsta tillåtna mängd (gränsvärde) av bly och kadmium som får lösas ut 
från keramiska föremål till livsmedel är följande: 
Bly Kadmium 
Föremål som inte kan fyllas samt 
föremål som kan fyllas men vars 
inre djup, från botten till den 
övre kanten, inte överskrider 
25 mm 
0,8 mg/dm2 0,07 mg/dm2 

Kokkärl; förpacknings- och 
förvaringskärl som rymmer mer 
än 3 liter 
1,5 mg/l 0,1 mg/l 
Andra föremål som kan fyllas 4,0 mg/l 0,3 mg/l 
14 
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4 § Om mängden bly eller kadmium som löses ut från ett keramiskt föremål 
inte överskrider gränsvärdet i 3 § med mer än 50 % får föremålet saluhållas 
om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda: 
_ minst tre andra föremål med samma form, dimension, dekor och glasering 
ska undersökas i enlighet med de krav som redovisas i del 1 och 2 
i bilaga 11, 
_ de genomsnittliga mängderna bly respektive kadmium som löses ut 
från dessa tre föremål får inte överskrida fastställda gränsvärden enligt 
3 §, samt 
_ mängden bly respektive kadmium som löses ut från någon av dessa 
produkter får inte överskrida fastställda gränsvärden med mer än 50 %. 
(LIVSFS 2006:6). 
Kontroll m.m. 
5 § Halten av bly och kadmium som löses ut från keramiska föremål ska 
bestämmas i enlighet med de krav som redovisas i del 1 och 2 i bilaga 11. 
(LIVSFS 2006:6). 



Förklaring om överensstämmelse29 

6 § Keramiska produkter som ännu inte kommit i kontakt med livsmedel ska 
i alla led av saluföringen till och med återförsäljningsledet åtföljas av en 
skriftlig förklaring i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1935/2004. 
Förklaringen ska utfärdas av tillverkaren eller av en försäljare som är 
etablerad inom gemenskapen och ska innehålla den information som anges i 
del 3 i bilaga 11. (LIVSFS 2006:6) 
Tillgängliggörande av dokumentation30 

7 § Lämplig dokumentation som visar att de keramiska produkterna följer de 
gränsvärden för migration av bly och kadmium som följer av 3 och 4 §§ i 
detta kapitel ska av tillverkaren eller importören till gemenskapen på begäran 
göras tillgänglig för tillsynsmyndigheten. Denna dokumentation ska 
innehålla resultaten av den analys som utförts, uppgift om förhållandena vid 
testet och namn och adress för det laboratorium som utförde testet. (LIVSFS 
2006:6) 
29 Senaste lydelse LIVSFS 2006:6. 
30 Senaste lydelse LIVSFS 2006:6. 
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6 kap. Särskilda krav för nappar av elastomer eller 
gummi 
Kapitlets tillämpningsområde 
1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller dinappar och sugnappar tillverkade 
av elastomer eller gummi. 
Gränsvärden 
2 § Dinappar och sugnappar får inte, från de delar som är framställda av 
elastomer eller gummi, till en testlösning (konstgjord salivlösning) avge mer 
än 
_ totalt 0,01 milligram N-nitrosaminer per kilogram material 
_ totalt 0,1 milligram N-nitroserbara ämnen per kilogram material. 
Med N-nitroserbara ämnen avses ämnen som kan överföras till Nnitrosaminer. 
Kontroll 
3 § Analytisk kontroll skall utföras enligt föreskrivna grundregler i punkt 1 
bilaga 10 med en validerad analysmetod, som uppfyller de kriterier som 
fastställs i punkt 2 bilaga 10. 
_____________ 
1. Dessa föreskrifter31 träder i kraft den 19 november 2007 men får 
tillämpas från och med den 19 november 2006. 
2. PVC-packningar som innehåller epoxiderad sojabönsolja med 
referensnummer 88640 i avsnitt A i bilaga III till direktiv 2002/72/EG 
och som används för att tillsluta glasburkar med 
modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i 
kommissionens direktiv 91/321/EEG32 eller som innehåller 
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn 
enligt definitionen i kommissionens direktiv 96/5/EG33 och som fyllts 
före den 19 november 2006 och som följer de restriktioner eller 
specifikationer som föreskrivs i del A i bilaga III till direktiv 
2002/72/EG, ändrat genom direktiv 2004/19/EG34, får fortsättningsvis 
släppas ut på marknaden förutsatt att förpackningsdagen anges på 
materialet och produkterna. 
31 LIVSFS 2006:20. 
32 EGT L 175, 4.7.1991, s. 35 (Celex 31991L0321). 
33 EGT L 49, 28.2.1996, s. 17 (Celex 31996L0005). 
34 EUT L 71, 10.3.2004, s. 8 (Celex 32004L0019). 
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3. Uppgiften om förpackningsdag kan ersättas med en annan angivelse, 
förutsatt att den angivelsen gör det möjligt att fastställa 
förpackningsdagen. Uppgift om förpackningsdag skall på begäran 
meddelas de behöriga myndigheterna och varje person som har till 
uppgift att tillämpa direktivet. 
4. Punkterna 2 och 3 ovan skall gälla utan att det påverkar tillämpningen 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG35. 
------------------------------------------------------- 



Dessa föreskrifter36 träder i kraft den 1 juli 2008, vad avser 
a) tillverkning och import av lock med en packning med begränsningarna 
och specifikationerna för Ref-nr 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 
76866, 88640 och 93760 i direktiv 2002/72/EG, i dess lydelse enligt 
direktiv 2007/19/EG, samt 
b) tillverkning och import av material och produkter av plast som är avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel med begränsningarna och 
specifikationerna för ftalater (Ref-nr 74560, 74640, 74880, 75100, 75105) 
i direktiv 2002/72/EG, i dess lydelse enligt direktiv 2007/19/EG, 
och i övrigt den 1 maj 2009. De nya föreskrifterna får dock tillämpas från och 
med den 1 maj 2008. 
------------------------------------------------------- 
1. Dessa föreskrifter37 träder i kraft den 7 mars 2009. 
2. Med undantag från vad som föreskrivs i 1 kap. 3 § Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel ska tillverkning och import till 
gemenskapen av material och produkter av plast avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter 
vara förbjuden från och med den 7 mars 2010. 
35 EGT L 109, 6.5.2000, s. 29 (Celex 32000L0013). 
36 LIVSFS 2008:7. 
37 LIVSFS 2009:2. 
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Bilaga 1 
(till LIVSFS 2003:2) 
  



Föreskrifter om migrationsundersökning på material och 
produkter av plast 
har upphävts genom (LIVSFS 2006:20). 
Bilaga 2 
(till LIVSFS 2003:2) 
Förteckning över monomerer och andra utgångsämnen som 
får användas vid tillverkning av material och produkter av 
plast enligt 2 kap. 3 § 
har upphävts genom (LIVSFS 2006:20). 
Bilaga 3 
(till LIVSFS 2003:2) 
Ofullständig förteckning över tillsatser som får användas 
vid tillverkning av material och produkter av plast 
har upphävts genom (LIVSFS 2006:20). 
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Bilaga 4 
(till LIVSFS 2003:2) 
Produkter som framställts genom bakteriejäsning 
har upphävts genom (LIVSFS 2006:20). 
Bilaga 5 
(till LIVSFS 2003:2) 
Specifikationer 
har upphävts genom (LIVSFS 2006:20). 
Bilaga 6 
(till LIVSFS 2003:2) 
Anmärkningar som gäller kolumnen ”Begränsningar 
och/eller specifikationer” 
har upphävts genom (LIVSFS 2006:20). 
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Bilaga 7 
(till LIVSFS 2003:2) 
Specifikt gränsvärde för migrationen av BADGE och vissa 
av dess derivat 
har upphävts genom (LIVSFS 2005:28). 
Bilaga 8 
(till LIVSFS 2003:2) 
Specifikt gränsvärde för migrationen av BFDGE och vissa 
av dess derivat 
har upphävts genom (LIVSFS 2005:28). 
20 
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Bilaga 9 
(till LIVSFS 2003:2) 
Förteckning över ämnen som skall användas för tillverkning 
av material och produkter av regenererad cellulosafilm 
(cellofan) enligt 4 kap. 3 § 
1. Denna bilaga innehåller föreskrifter om de ämnen som skall användas 
för tillverkning av material och produkter av regenererad cellulosafilm 
(cellofan) avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Dessa ämnen 
skall vara av god teknisk kvalitet avseende renhet. För vissa ämnen 
finns av toxikologiska skäl särskilda begränsningar angivna. 
2. Definitionen av regenererad cellulosafilm (cellofan) finns i 4 kap. 2 §. 
3. I förteckningen anges de vanliga tekniska namnen inom hakparenteser 
[ ]. 
4. Kolumnen "Begränsningar" innehåller haltbegränsningar. Procenttalen 
i förteckningen i denna bilaga uttrycks i viktprocent (w/w) och är 
beräknade i förhållande till mängden vattenfri olackerad regenererad 
cellulosafilm. 
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(Bilaga 9:1) 
Avsnitt 1 
Olackerad regenererad cellulosafilm (cellofan) 
Namn Begränsningar 
A. Regenererad cellulosa > 72 % i filmen 
B. Tillsatser 
B1. Fuktighetsstabilisatorer < 27 % totalt av dessa ämnen i filmen 
- bis(2-hydroxietyl)eter 
[= dietylenglykol] 
- etandiol [monoetylenglykol] 
Endast för film som är avsedd att 
lackeras och användas till icke 
vattenhaltiga livsmedel, dvs de som inte 
innehåller fysiskt fritt vatten på ytan. 
Film av regenererad cellulosa i kontakt 
med livsmedel får inte överföra bis(2- 
hydroxietyl)eter och etandiol totalt i 
mängder större än 30 mg/kg livsmedel. 
- 1,3-butandiol 
- glycerol 
- 1,2-propandiol [= 1,2-propylenglykol] 
- polyetylenoxid [= polyetylenglykol] Genomsnittlig molekylvikt 250-1 200 
- 1,2-polypropylenoxid [= 1,2 polypropylenglykol] 
Genomsnittlig molekylvikt < 400 och 
halten fri 1,3-propandiol < 1 % (w/w) 
- sorbitol 
- tetraetylenglykol 
- trietylenglykol 



- urea 
B2. Andra tillsatser < 1 % totalt av dessa ämnen i filmen 
Grupp 1 Mängden av ämnet eller ämnesgruppen i 
varje strecksats får inte vara större än 
2 mg/dm2 i den olackerade filmen 
- ättiksyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, Koch 
Na-salter 
- askorbinsyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, 
K- och Na-salter 
- bensoesyra och natriumbensoat 
- myrsyra och dess NH4-, Ca-, Mg-, Koch 
Na-salter 
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LIVSFS 2003:2 
- linjära, mättade eller omättade 
fettsyror med ett jämnt antal kolatomer 
(C8-C20) samt beheniksyra och 
ricinolsyra och deras NH4-, Ca-, Mg-, 
K-, Na-, Al-och Zn-salter 
- citronsyra, dl-mjölksyra, maleinsyra, 
l-vinsyra och deras Na- och K-salter 
- sorbinsyra och dess NH4-, Ca-, 
Mg-, K- och Na-salter 
- amider av linjära, mättade eller 
omättade fettsyror med ett jämnt antal 
kolatomer (C8-C20) samt amider av 
beheniksyra och ricinolsyra 
- naturligt förekommande ätlig stärkelse 
och mjöl 
- kemiskt modifierad ätlig stärkelse och 
mjöl 
- amylos 
- kalcium och magnesiumkarbonater 
samt klorider 
- estrar av glycerol med linjära, mättade 
eller omättade fettsyror med ett jämnt 
antal kolatomer (C8-C20) och/eller 
estrar med adipinsyra, citronsyra, 12- 
hydroxistearinsyra (oxistearin) och 
ricinolsyror 
- estrar av polyoxietylen (8-14 oxietylengrupper) 
med linjära, mättade 
eller omättade fettsyror med ett jämnt 
antal kolatomer (C8-C20) 
- estrar av sorbitol med linjära, mättade 
eller omättade fettsyror med ett jämnt 
antal kolatomer (C8-C20) 
- mono- och/eller diestrar av stearinsyra 
med etandiol och/eller bis(2- 
hydroxietyl)eter och/eller trietylenglykol 
- oxider och hydroxider av aluminium, 



kalcium, magnesium och kisel samt 
silikater av aluminium, kalcium, 
magnesium och kalium, vattenfria 
samt med kristallvatten 
- polyetylenoxid [= polyetylenglykol] Genomsnittlig molekylvikt 1 200 - 4 000 
- natriumpropionat 
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Grupp 2 < 1 mg/dm2 totalt av dessa ämnen i den 
olackerade filmen och mängden av 
ämnet eller ämnesgruppen i varje 
strecksats får inte vara större än 
0,2 mg/dm2 (eller en lägre gräns, om en 
sådan anges) i den olackerade filmen 
- natriumalkyl (C8-C18) bensensulfonat 
- natriumisopropylnaftalensulfonat 
- natriumalkyl(C8-C18)sulfat 
- natriumalkyl(C8-C18)sulfonat 
- natriumdioktylsulfosuccinat 
- distearat av dihydroxietyldietylentriaminmonoacetat 
< 0,05 mg/dm2 totalt av detta ämne i 
den olackerade filmen 
- ammonium-, magnesium- och 
kaliumlaurylsulfat 
- N,N'-distearoyldiaminoetan, 
N,N'-dipalmitoyldiaminoetan och 
N,N'-dioleoyldiaminoetan 
- 2-heptadecyl - 4,4- 
bis(metylenstearat)oxazolin 
-polyetylenaminostearamidetylsulfat < 0,1 mg/dm2 totalt av detta ämne i den 
olackerade filmen 
Grupp 3 - Vidhäftningsmedel < 1 mg/dm2 totalt av dessa ämnen i den 
olackerade filmen 
- kondensationsprodukter av melaminurea- 
formaldehyd modifierad med 
tris(2-hydroxietyl)amin 
Innehåll av fri formaldehyd i den 
olackerade filmen < 0,5 mg/dm2 

Innehåll av fri melamin i den olackerade 
filmen < 0,3 mg/dm2 

- kondensationsprodukter av icke 
modifierad melamin-formaldehyd, 
eller som kan modifieras med ett eller 
flera av följande ämnen: 
Innehåll av fri formaldehyd i den 
olackerade filmen < 0,5 mg/dm2 

Innehåll av fri melamin i den olackerade 
filmen < 0,3 mg/dm2 

butanol, dietylentriamin, etanol, 
trietylentetramin, tetraetylen-pentamin, 
tri-(2-hydroxietyl)amin, 3,3'- 



diaminodipropylamin, 4,4'- 
diaminodibutylamin 
- polyalkylenaminer, tvärbundna och 
som katjoner 
(a) polyamid-epiklorhydrinharts 
baserad på diaminopropylmetylamin 
och epiklorhydrin 
(b) polyamid-epiklorhydrinharts 
baserad på epiklorhydrin, 
adipinsyra, kaprolaktam, 
dietylentriamin och/eller etylendiamin 
24 
Namn Begränsningar 
LIVSFS 2003:2 
(c) polyamid-epiklorhydrinharts 
baserad på adipinsyra, dietylentriamin 
och epiklorhydrin, eller 
en blandning av epiklorhydrin och 
ammoniak 
(d) polyamid-polyamin-epiklorhydrinharts 
baserad på epiklorhydrin, 
dimetyladipat och 
dietylentriamin 
(e) polyamid-polyamin-epiklorhydrinharts 
baserad på epiklorhydrin, 
adipinsyraamid och 
diaminopropylmetylamin 
- polyetylenaminer och polyetyleniminer < 0,75 mg/dm2 totalt av dessa ämnen i 
den olackerade filmen 
- kondensationsprodukt av icke 
modifierad urea-formaldehyd, eller 
som kan modifieras med ett eller flera 
av följande ämnen: aminometylsulfonsyra, 
sulfanilsyra, butanol, 
diaminobutan, diaminodietylamin, diaminodipropylamin, 
diaminopropan, 
dietylentriamin, etanol, guanidin, 
metanol, tetraetylenpentamin, 
trietylentetramin, natriumsulfit 
Innehåll av fri formaldehyd i den 
olackerade filmen < 0,5 mg/dm2 

Grupp 4 < 0,01 mg/dm2 totalt av dessa ämnen i 
den olackerade filmen 
- produkter från reaktion mellan aminer 
av ätliga oljor och polyetylenoxid 
- monoetanolaminlaurylsulfat 
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(Bilaga 9:2) 
Avsnitt 2 
Lackerad regenererad cellulosafilm (cellofan) 



Namn Begränsningar 
A. Regenererad cellulosa Se avsnitt 1 
B. Tillsatser Se avsnitt 1 
C. Lack < 50 mg/dm2 i lacken på den sida som är 
i kontakt med livsmedel 
C1. Polymerer < 50 mg/dm2 totalt av dessa ämnen i 
lacken på den sida som är i kontakt med 
livsmedel 
- etyl, hydroxietyl, hydroxipropyl och 
metyletrar av cellulosa 
- cellulosanitrat < 20 mg/dm2 av detta ämne i lacken på 
den sida som är i kontakt med 
livsmedel; kväveinnehåll mellan 
10,8-12,2 % i cellulosanitrat 
- polymerer, sampolymerer och 
blandningar av dessa tillverkade av 
följande monomerer: 
vinylacetaler (C1-C6) från mättade 
aldehyder 
vinylacetat 
alkyl (C1-C4) vinyletrar 
akryl-, kroton-, itakon-, malein-, och 
metakrylsyra och deras estrar 
butadien 
styren 
metylstyren 
vinylidenklorid 
akrylnitril 
metakrylnitril 
etylen, propylen, 1- and 2- butylen 
vinylklorid QM = 1 mg/kg i FP (jfr bilaga 2A) 
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Namn Begränsningar 
C2. Hartser38 < 12,5 mg/dm2 totalt av dessa ämnen 
i lacken/beläggningen på den sida som 
är i kontakt med livsmedel och enbart 
för tillverkning av regenererad 
cellulosafilm med beläggningar 
baserade på cellulosanitrat. 
- kasein 
- kolofonium och/eller produkter 
därav som framställts genom 
polymerisation, hydrering eller 
disproportionering och deras estrar 
av metanol, etanol eller polyvalenta 
alkoholer (C2-C6) eller blandningar 
av dessa alkoholer 
- kolofonium och/eller produkter 
därav som framställts genom polymerisation, 
hydrering eller 
disproportionering och som 



kondenserats med akrylsyra, 
maleinsyra, citronsyra, fumarsyra 
och/eller ftalsyra och/eller 2,2 bis 
(4-hydroxifenyl)propanformaldehyd 
och som förestrats 
med metanol, etanol eller polyvalenta 
alkoholer (C2-C6) eller 
blandningar av dessa alkoholer 
- estrar som utvunnits från bis(2- 
hydroxietyl)eter med tillsatsprodukter 
av _-pinen och/eller 
dipenten och/eller diterpen och 
maleinsyraanhydrid 
- ätligt gelatin 
- ricinolja och dehydratiserade eller 
hydrerade produkter därav och dess 
kondensationsprodukter med 
polyglycerol, adipinsyra, citronsyra, 
maleinsyra, ftalsyra och sebacinsyra 
- naturgummi [= damar] 
- poly-_-pinen [= terpenhartser] 
- urea-formaldehydhartser (se 
vidhäftningsmedel) 
C3. Mjukgörare < 6 mg/dm2 totalt av dessa ämnen i 
lacken på den sida som är i kontakt med 
livsmedel 
- acetyltributylcitrat 
38 Senaste lydelse LIVSFS 2005:14. 
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Namn Begränsningar 
- acetyltri(2-etylhexyl)citrat 
- di-isobutyladipat 
- di-n-butyladipat 
- di-n-hexylazelat 
- butylbensylftalat < 2 mg/dm2 av detta ämne i lacken på 
den sida som är i kontakt med livsmedel 
- di-n-butylftalat < 3 mg/dm2 av detta ämne i lacken på 
den sida som är i kontakt med livsmedel 
- dicyklohexylftalat < 4 mg/dm2 av detta ämne i lacken på 
den sida som är i kontakt med livsmedel 
- 2-etylhexyldifenylfosfat39 < 2,4 mg/kg av livsmedel i kontakt med 
denna typ av film, eller < 0,4 mg/dm2 

i lacken på den sida som kommer i 
kontakt med livsmedel. 
- glycerolmonoacetat [= monoacetin] 
- glyceroldiacetat [= diacetin] 
- glyceroltriacetat [= triacetin] 
- di-butylsebakat 
- di(2-etylhexyl) sebakat [= 
dioktylsebakat] 
- di-n-butyltartrat 



- di-iso-butyltartrat 
C4. Andra tillsatser < 6 mg/dm2 totalt av dessa ämnen i den 
olackerade regenererade cellulosafilmen 
inklusive lacken på den sida som är i 
kontakt med livsmedel 
C4.1. Tillsatser upptagna i avsnitt 1 Samma begränsningar som i avsnitt 1 
(emellertid avser mängden uttryckt i 
mg/dm2 både den olackerade regenererade 
cellulosafilmen inklusive 
lacken på den sida som är i kontakt med 
livsmedel) 
C4.2. Specifika lacktillsatser: Mängden av ämnet eller ämnesgruppen i 
varje strecksats får inte vara större än 
2 mg/dm2 (eller en lägre gräns, om en 
sådan anges) i lacken på den sida som är 
i kontakt med livsmedel 
39 Senaste lydelse LIVSFS 2005:14. 
28 
LIVSFS 2003:2 
Namn Begränsningar 
- 1-hexadekanol och 1-oktadekanol 
- estrar av linjära, mättade eller 
omättade fettsyror med ett jämnt 
antal kolatomer (C8-C20) samt 
ricinolsyra med etanol,1-butanol, namyl- 
och oleoylalkohol 
- montanvaxer, omfattande renade 
montansyror (C26-C32) och/eller 
deras estrar med etandiol och/eller 
1,3 butandiol och/ eller deras 
kalcium- och kaliumsalter 
- karnuba wax 
- bivax 
- espartovax 
- kandelillavax 
- dimetylpolysiloxan < 1 mg/dm2 av detta ämne i lacken på 
den sida som är i kontakt med livsmedel 
- epoxiderad sojaolja (etylenoxidhalt 
6 till 8 %) 
- raffinerat paraffin och raffinerade 
mikrovaxer 
- pentaerytritoltetrastearat 
- mono- och bis-(oktadecyldietylenoxid) 
fosfater 
< 0,2 mg/dm2 av dessa ämnen i lacken 
på den sida som är i kontakt med 
livsmedel 
- alifatiska syror (C8-C20) förestrade 
med mono- eller di- 
(2-hydroxietyl)amin 
- 2- and 3-tert-butyl- 4-hydroxianisol 
[= butylerad hydroxianisol - BHA] 



< 0,06 mg/dm2 av detta ämne i lacken 
på den sida som är i kontakt med 
livsmedel 
- 2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol [= 
butylerad hydroxitoluen - BHT] 
< 0,06 mg/dm2 av detta ämne i lacken 
på den sida som är i kontakt med 
livsmedel 
- di-n-oktyltenn-bis (2-etylhexyl) 
maleat 
< 0,06 mg/dm2 av detta ämne i lacken 
på den sida som är i kontakt med 
livsmedel 
C5. Lösningsmedel Den totala mängden av alla ingående 
ämnen får inte vara större än 
0,6 mg/dm2 i lacken på den sida som är i 
kontakt med livsmedel 
- butylacetat 
- etylacetat 
- isobutylacetat 
- isopropylacetat 
- propylacetat 
- aceton 
- 1-butanol 
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- etanol 
- 2-butanol 
- 2-propanol 
- 1-propanol 
- cyklohexan 
- etylenglykolmonobutyleter 
- etylenglykolmonobutyleteracetat 
- etylenglykolmonoetyleter 
- etylenglykolmonoetyleteracetat 
- etylenglykolmonometyleter 
- etylenglykolmonometyleteracetat 
- metyletylketon 
- metylisobutylketon 
- tetrahydrofuran 
- toluen < 0,06 mg/dm2 av detta ämne i lacken på 
den sida som är i kontakt med livsmedel 
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(till LIVSFS 2003:2) 
  



1. Grundregler för att bestämma utlösning av Nnitrosaminer 
och N-nitroserbara ämnen 
1.1 Testlösning (konstgjord salivlösning) 
Testlösning (konstgjord salivlösning) framställs enligt följande: lös upp 4,2 g 
natriumbikarbonat (NaHCO3), 0,5 g natriumklorid (NaCl), 0,2 g kaliumkarbonat 
(K2CO3) och 30,0 mg natriumnitrit (NaNO2) i en liter destillerat 
vatten eller vatten av likvärdig kvalitet. Lösningens pH skall 
vara 9. 
1.2 Försöksbetingelser 
Prov på material från ett lämpligt antal dinappar eller sugnappar skall ligga 
fullständigt nedsänkta i den konstgjorda salivlösningen under 24 timmar vid 
en temperatur av 40 _ 2 _C. 
2. Kriterier för metoden att bestämma utlösning av N-
nitrosaminer 
och N-nitroserbara ämnen 
2.1 Utlösning av N-nitrosaminer bestäms i en volym av varje provlösning 
framställd enligt punkt 1. N-nitrosaminerna extraheras från provlösningen 
med nitrosaminfri diklormetan (CH2Cl2) och bestäms med gaskromatografi. 
2.2 Utlösning av N-nitroserbara ämnen bestäms i en annan volym av varje 
provlösning framställd enligt punkt 1. De nitroserbara ämnena överförs 
(omvandlas) till nitrosaminer genom att provlösningen surgöres med saltsyra. 
Nitrosaminerna extraheras därefter från lösningen med diklormetan och 
bestäms med gaskromatografi. 
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Bilaga 1140 

(till LIVSFS 2003:2) 
Del 1 – Grundregler för bestämning av migration av bly och 
kadmium 
1. Testlösning (simulator) 
En nyberedd 4-procentig (volymprocent) lösning av ättiksyra i vatten. 
2. Analysförhållande 
2.1 Utför undersökningen vid en temperatur av 22 ± 2_C under 24 ± 0,5 
timmar. 
2.2 När migration av bly ska bestämmas, täck över provet på lämpligt sätt 
och utsätt det för vanlig laboratoriebelysning. 
När migration av kadmium eller bly och kadmium ska bestämmas, täck 
över provet så att den extraherade ytan med säkerhet befinner sig i totalt 
mörker. 
3. Fyllning 
3.1 Produkter som kan fyllas 
Fyll provet med ättiksyralösningen till en nivå högst 1 mm från punkten för 
överfyllnad. Avståndet mäts från provets ovankant. 



Prov med plan eller lätt sluttande kant bör fyllas så att avståndet mellan 
vätskans yta och överfyllnadspunkten är högst 6 mm mätt längs den sluttande 
kanten. 
3.2 Produkter som inte kan fyllas 
Den del av produktens yta som inte är avsedd att komma i kontakt med 
livsmedel täcks först med ett lämpligt skyddande lager som tål inverkan av 
ättiksyralösningen. Provet sänks därefter ned i en behållare med en känd 
volym ättiksyralösning på sådant sätt att den yta som är avsedd att komma i 
kontakt med livsmedel är helt täckt av testlösningen. 
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4. Bestämning av ytans storlek 
Ytstorleken hos produkter i kategori 1 är lika med ytstorleken på den 
buktande vätskeyta som bildas av den fria vätskeyta som erhålls när 
fyllningskraven i punkt 3 ovan iakttas. 
Del 2 – Analysmetoder för bestämning av migrationen av 
bly och kadmium 
1. Syfte och tillämpningsområde 
Metoden gör det möjligt att bestämma den specifika migrationen av bly eller 
kadmium. 
2. Princip 
Bestämningen av den specifika migrationen av bly eller kadmium sker med 
en instrumentell analysmetod som uppfyller kvalitetskraven enligt punkt 4. 
3. Reagenser 
_ Alla reagenser ska vara av analytisk kvalitet, om inte annat anges. 
_ Alla hänvisningar till vatten ska avse destillerat vatten eller vatten av 
motsvarande kvalitet. 
3.1 4-procentig (volymprocent) lösning av ättiksyra i vatten 
Tillsätt 40 ml isättika till vatten och späd till 1 000 ml. 
3.2 Stamlösningar 
Gör i ordning stamlösningar som innehåller 1 000 mg bly per liter respektive 
minst 500 mg kadmium per liter i 4-procentig ättiksyralösning, som avses i 
punkt 3.1. 
4. Kvalitetskrav för den instrumentella analysmetoden 
4.1 Detektionsgränsen för bly och kadmium måste vara lika med eller lägre 
än 
_ 0,1 mg/liter för bly, 
_ 0,01 mg/liter för kadmium. 
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Detektionsgränsen definieras som den koncentration av elementet i den 4- 
procentiga ättiksyran som avses i punkt 3.1 som ger en signal som är dubbelt 
så stor som instrumentets bakgrundsbrus. 
4.2 Kvantifieringsgränsen för bly och kadmium måste vara lika med eller 



lägre än 
_ 0,2 mg/liter för bly, 
_ 0,02 mg/liter för kadmium. 
4.3 Utbyte 
Utbytet av bly och kadmium som tillsatts till den 4-procentiga ättiksyran som 
avses i punkt 3.1 måste ligga inom 80–120 % av den tillsatta mängden. 
4.4 Specificitet 
Den instrumentella analysmetoden måste vara fri från matrisrelaterad och 
spektral interferens. 
5. Metod 
5.1 Förberedelse av provet 
Provet måste vara rent och fritt från fett och andra ämnen som kan tänkas 
påverka undersökningen. 
Tvätta provet i en lösning med flytande hushållsdiskmedel vid en 
temperatur av cirka 40 °C. Skölj provet först i kranvatten och sedan i 
destillerat vatten eller vatten av motsvarande kvalitet. Låt vattnet rinna av 
och torka därefter för att undvika fläckar. Den yta som ska undersökas ska 
inte beröras efter rengöringen. 
5.2 Bestämning av bly eller kadmium 
_ Det sålunda iordningställda provet undersöks på det sätt som anges i 
del 1. 
_ Innan provlösningen avlägsnas för bestämning av bly eller kadmium, 
görs provets innehåll homogent på något lämpligt sätt så att förlust av 
testvätska kan undvikas liksom nötning på provets yta. 
_ Utför ett blanktest på den provlösning som använts för varje serie av 
bestämningar. 
_ Utför bestämningar av bly och kadmium under lämpliga förhållanden. 
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Del 3 – Förklaring om överensstämmelse 
Den skriftliga förklaring som avses i 5 kap. 6 § ska innehålla följande 
uppgifter: 
1. Namn och adress för det företag som tillverkar den keramiska 
slutprodukten och för den importör som importerar produkten till 
gemenskapen. 
2. Det keramiska föremålets identitet. 
3. Datum för förklaringen. 
4. En bekräftelse av att den keramiska produkten uppfyller de tillämpliga 
kraven i 5 kap. dessa föreskrifter och i förordning (EG) nr 1935/2004. 
Den skriftliga förklaringen ska vara så utformad att det är lätt att känna 
igen den produkt som avses och den ska förnyas när väsentliga ändringar i 
produktionen medför förändringar i migrationen av bly och kadmium. 
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