
  

   Akademin för Innovation, Design och Teknik  
 

  
       
 
 

 

Automatiserad Högtryckstvätt  
 

Examensarbete, Industriautomation PPU301 
  

15 hp, grundnivå  
 

Produkt- och processutveckling 
 

Ingenjörsprogrammet Innovation, Produktion och Logistik. Inriktning mot IT och 
Automation.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentationsdatum: 14 juni 2013 
Uppdragsgivare: Automationscenter Västerås 
Författare: Elias Gorgis och Peder Lindgren 
Handledare (företag): Ingemar Reyier 
Handledare (högskola): Erik Hellström 
Examinator: Mats Jackson 



2(56) 
 

 Sammanfattning 
 
       Undersökningar och beräkningar av en rengöringsprocess med ibc-containers vid 
Allemballage har gjorts. En automatiserad lösning har tagits fram där vissa delar har 
tillhandahållits i förväg som rengöringsverktyg. Uppgiften blev att studera om verktyget 
klarade av de räckvidder som var avgörande samt att fastsälla om den robot som kunden ville 
använda sig av kunde utföra uppgiften genom att ta reda på vilket moment som uppstod för att 
sedan ta fram en simulering av processen i RS. Räckvidden undersöktes dels i RS men även ett 
presentationsunderlag togs fram. Momentet undersöktes dels praktiskt där man fastställde de 
krafter som verkade och teoretiskt där man sedan beräknade momentet. Det sista som gjordes 
var en simulering på hur processen kan se ut då en IRB4600-robot ifrån Abb och 
rengöringsverktyg utförde en rekonditionering av en IBC. 
       Resultaten har visat att momentet i kortare stunder överstiger det krav som ställs på önskad 
robot men att verktyget klarar de räckvidder som ställs. Räckvidden och momentet har visat sig 
vara beroende av varandra då en minskning av räckvidden leder till ett mindre moment, vise 
versa.  
       Med de undersökningar som gjorts och det resultat som tagits fram är rekommendationen i 
dagsläget att man bör lägga en beställning på det aktuella rengöringsverktyget. Vidare så anses 
robot IRB4600 kunna utföra uppgiften som tänkt, mindre justeringar bör då göras vid de ställen 
som visat sig utgöra det största momentet vid rengöring.  
 
Nyckelord: Automation, Robot, Robotprogrammering, Robotstudio, Rapid, 
Rekonditionering, Ibc-container, Abb. 
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Ordlista 
 
CAD, Computer-aided design. Digitalt baserad design för skapandet av tekniska ritningar inom 
konstruktion. 
FAT-Analys, Factory Acceptance Test. Sammanställa och utföra en test av process hos 
integratör innan leverans.  
Ibc-container(IBC), Intermediant bulk container. Container som används för att transportera 
flytande ämnen vid transport. 
I/O, Input/Output, data signaler  
Kran, Den del där IBC töms på vätska, avvikelse från symmetrin i utformningen av en IBC. 
Moment, Storhet som uppstår då en kraft verkar på en viss punkt. 
Offline programmering, Programmering från en dator, utan behov av den fysiska roboten 
Online programmering, Programmering i kombination med robot och dator, eller flexpendant 
och robot. 
Rapid, Programmeringsspråk i Robotstudio 
Robotstudio(RS), Programvara som bygger på ABB:s VirtualController. Möjliggör realistiska 
simuleringar med riktiga robotprogram och konfigurationsfiler som används i verklig 
produktion. 
Robtarget, Registrerar en position som roboten ska ställas i utifrån dess koordinater.  
TCP, Tool center point. Är den punkt som inte rör sig då man roterar vertyget, vanligtvis 
placerad längst fram vid spetsen på vertyget.  
Teach instruction, Kommando i RS för att sätta en Robtarget. 
Simulering, Skapa en produktionscell i Robotstudio. 
Waittime, Då man vill ha en väntetid innan en instruktion i programkoden ska exekveras, 
valbart. 
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1. Inledning 
Varje återanvänd ibc-container innebär ett plus i ett företags resultaträkning. Men inte bara 
där, utan även miljön kan tillgodoräkna sig fördelar. Allemballage AB är ett företag som utför 
rekonditionering av integrerade ibc-containers och tillgodoser detta behov. Företagets 
huvudprioritet är kvalitet där kundvärdet betyder allt(Jonas Esping, VD). 
 
       Detta examensarbete är en del i kursen PPU301/Industriautomation vid Mälardalens 
högskola. Arbetet har utförts av Elias Gorgis och Peder Lindgren på uppdrag av 
Automationscenter i Västerås åt Allemballage AB.  
       En automatiserad lösning för rengöring av en IBC har tagits fram. Vissa delar har 
tillhandahållits i förväg som cad-fil av rengöringsverktyg. Uppgiften blev att studera om 
verktyget klarade av de räckvidder som var avgörande samt att fastsälla vilken robot som 
kunde utföra uppgiften genom att ta reda på vilket moment som uppstod. En simulering av den 
automatiserade lösningen skulle tas fram i RS och om så hanns med även verkställas vid en 
FAT-analys. 
 

1.1 Företaget 
 
       Allemballage AB är Nordens största aktör inom området rekonditionering av IBC, helt 
komplett när det gäller olika miljötillstånd och att ta emot alla typer av klassat gods. Dels 
tillhandahåller det rekonditionerade IBC men även en tvättjänst där de sanerar ett företags 
använda IBC.  
       En IBC är en plasttank i kubisk form med en volym på 1000 liter, dessa kan variera i 
volym men denna typ har studerats. Dessa IBC är avsedda för vätskor/bulklast och 
konstruerade för att enkelt transporteras med palltruck och lastbil. Vanligtvis används dessa för 
att transportera farligt gods vilket ställer höga krav på renlighet och utformning.  
       Företaget har sin verksamhet i Jorbro utanför Stockholm där man årligen rekonditionerar 
cirka 40 tusen IBC. En stor anledning till att anlita Allemballage är att de erbjuder en 
kostnadsbesparing på cirka 50% eller mer. I dagsläget görs denna rekonditionering både 
maskinellt och manuellt. Större delen av rengöringen sker i en helautomatisk tvätt men kräver i 
de flesta fall ytterligare rengöring manuellt efteråt. Även innan sker en grovrengöring i de 
flesta fallen. Processen är alltså inte helt automatiserad utan erbjuder ytterligare förbättringar 
gällande automatisering. En helautomatiserad lösning är något som skulle effektivisera det 
arbete som görs i dagsläget. Om en enkel sådan går att ta fram med en ABB-robot är det 
positivt för dels den anläggning där arbetet sker idag men även en expandering av 
verksamheten då man vill erbjuda nya helhetslösningar i framtiden.  
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2. Syfte och mål 
       Målet var att ta fram en automatiserad lösning åt Allemballage där en rekonditionering av 
en IBC skulle göras med hjälp av en robot. Ett rengöringsverktyg hade redan tagits fram och 
uppgiften blev att undersöka detta och ta fram ett automationskoncept åt Allemballage. Denna 
lösning skulle utföras med högsta kvalitet med betoning på renlighet. Allemballage ville ha 
svar på om verktyget som tagits fram uppfyllde de krav som ställts på renlighet, räckvidd samt 
vilken robot som kunde utföra uppgiften. Dessa svar låg till grund för en beställning av 
verktyget. Därefter ville man presenteras med en simulering på lösningen i robostudio, vilket 
senare skulle leda till att en realisering kunde presenteras i form av en FAT-analys vid 
Automationscenter i Västerås om så hanns med. 
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3. Projektdirektiv 
       Uppdragsgivaren i detta fall blev Allemballage även om jobbet utfördes åt 
Automationscenter i Västerås. Allemballage hade ett antal villkor som ställdes, dels i form av 
utförande men även i form av undersökning av befintligt verktyg. De krav som ställdes var i 
turordning; 
 

1. Undersöka verktygets räckvidd vid fullständig rengöring av en IBC. Förutsättningarna 
för att detta skulle kunna utföras var att verktyget kunde arbeta med ett avstånd på max 
10cm ifrån en IBC:s ytor. Verktyget bör hela tiden vara riktat med mynningen rakt mot 
rengöringsytan för bästa resultat. 

2. Undersöka vilken Abb-robot som kan utföra uppgiften och klara av det moment som 
uppstår.  

 
       Detta skulle sedan övervägas av Allemballage om det var ekonomiskt motiverbart att 
beställa verktyget samt att realisera projektet. För att detta skulle vara möjligt ville man 
använda sig av en Abb-robot med benämningen IRB4600. Denna robot har i sin tur ett moment 
som inte bör överstigas enligt dess datablad. Om dessa krav blev uppfyllda ville man sedan 
presenteras med en lösning på hur konceptet skulle kunna se ut.  
 

3. En simulering skulle tas fram i RS och presenteras för Allemballage.  
4. En realisering av simuleringen skulle sedan presenteras i form av en FAT-analys om 

perioden för examensarbetet medgav detta.  
 
       Tiden vid rengöring var ingen faktor som var avgörande utan man fokuserade endast på 
renligheten. Renlighet och kvalitet menar man kan vara helt avgörande för företagets framtid. 
En enda ibc-container som inte uppfyller kravet på renlighet kan leda till att företaget förlorar 
en stor kund(Jonas Esping, VD). 
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4. Problemformulering 
       Då man undersöker räckvidden bör man studera och ta reda på hur verktyget är uppbyggt, 
vilka vinklar man kan ställa det i samt hur långa dess olika delar är. Detta blir svårt att 
undersöka utan verktyg, en replika av verktyget skulle kunna göras men kan anses som 
omständigt. En mer teoretisk undersökning bör i stället göras där man tar reda på det längsta 
avståndet i en IBC samt stämmer av med verktyget om det når denna position. Ritningar över 
IBC och verktyg bör således tas fram. När man sedan vet alla mått är en rent matematisk 
lösning okomplicerad. Verktyget kan också undersökas i RS men man kan lätt missa kritiska 
punkter, dock så ger det bra överblick.  
       En IRB4600 robot kan motstå minst moment i den yttersta axeln i sidled. Detta blir alltså 
det avgörande momentet som inte får överstigas. För att beräkna momentet behöver man veta 
längden på verktyget och vilka krafter som verkar vid rengöring. Detta bör undersökas i alla 
tänkbara vinklar och även i värsta fall scenario för att kunna garantera en problemfri lösning. 
Krafterna som kommer verka vid rengöring är dels verktygets vikt men även den kraft som 
uppstår då vattnet sprutas ut. Momentet från verktyget kommer i sin tur variera beroende på hur 
verktyget är vinklat medan kraften från munstycket bör variera beroende av avståndet till 
verkningsytan. För att ta reda på detta behöver man fastställa vikten, längden och tyngdpunkten 
på verktyget. Detta görs enklast genom att undersöka den cad-fil som tillhandahållits i förväg i 
lämpligt CAD-program. För att ta reda på kraften som vattnet bidrar till kan man antingen göra 
en teoretisk eller praktisk undersökning. Om en teoretisk undersökning görs bör man undersöka 
vilket tryck som används av kompressorn och storleken vid hålets mynning. Genom detta kan 
man ta reda på hur många newton per kvadratmeter vattnet verkar. Dock så ger detta inte en 
fulländad lösning utan man bör även ta med den kinetiska kraft som uppstår då man har med 
kinematik att göra, vatten som sprutar. En annan lösning kan vara att undersöka med vilken 
kraft vattnet verkar rent praktiskt genom att utföra ett praktiskt test. Detta bör ge ett mer exakt 
svar på frågan med vilken kraft som verkar. Givetvis går båda alternativen att göras och om så 
görs kan man sedan se om dessa krafter stämmer väl överens med varandra vilket i sin tur 
skulle vara tillfredställande. Om kraften tas fram vid en praktisk undersökning kan man sedan 
använda denna information till en teoretisk undersökning då man undersöker momentet i 
verktygets alla positioner.  
       När räckvidden och momentet har besvarats kan man sedan ge ett svar på om den robot 
som Allemballage vill använda sig av är lämplig. Detta leder till att man kan starta en 
simulering av processen i RS. Verktygets cad-fil som tillhandahållits bör då anpassas så den 
blir kompatibelt med robostudio. En simulering har flera olika lösningar och det gäller att ta 
fram en så effektiv sådan som möjligt. Man bör fokusera på att få en så ren container som 
möjligt snarare än att lösningen skall ske så snabbt som möjligt. Att verktyget når varje 
position i IBC blir alltså fokus. Momentet i sin tur kan betyda att verktyget måste ställas i vissa 
positioner som inte är optimala om man i denna undersökning av verktyget kommit fram till att 
det finns positioner som är extra känsliga. För att sammanställa denna simulering måste man 
givetvis ta fram en programkod i rapid som senare även används som grund för att 
programmera den verkliga roboten med vid en eventuell FAT-analys. Simuleringskoden 
kommer säkerligen behöva korrigeras och optimeras om så projektet realiseras. 
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5. Projektavgränsningar 
       Tillsammans med Ingemar Reyier vid Automationscenter sattes ett antal punkter upp för 
hur arbetet bör ske. Då en punkt var uppfylld skulle eftervarande påbörjas, ju mer av dessa 
punkter som uppfylldes desto bättre. Det viktigaste var att besluten som togs och de fakta som 
lades fram var korrekta, snarare än att hasta sig igenom uppgiften och på så sätt kanske komma 
fram till ett felaktigt resultat. Dessa kan sammanfattas enligt: 
 

• Med hjälp av den cad-fil på verktyget som tagits fram implementera detta i RS och ta 
fram en projektgrund.  

• Undersöka räckvidden av verktyget. Når det alla ställen i IBC med de krav som är 
ställda. 

• Undersöka det värsta moment som kan tänkas uppstå vid rekonditionering av en IBC 
för att på så sätt kunna avgöra om den robot som man vill använda sig av klarar 
uppgiften. 

• Ta fram en simulering åt Allemballage för hur en rengöring av en IBC skulle kunna se 
ut med det rengöringsverktyg som tagits fram tidigare. 

• Sätta samman en verklig produktionscell av det som gjorts så att en FAT-analys kan 
göras. 

 
Tiden att utföra arbetet var satt till en period på 20 veckor där man arbetar med projektet på 50 
% alltså 15 högskolepoäng.  
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
6.1 Implementering av verktyg 
       Det finns flera olika metoder för att skapa ett verktyg i RS. En av metoderna är till för att 
skapa testverktyg för att se att allting fungerar som det ska och en annan metod är till för att 
göra ett verktyg av en befintlig CAD-fil.  

6.1.1 Metod1 

       Den första metoden är enkel då man direkt i RS kan tillverka ett verktyg. Man är inte 
beroende av någon tidigare CAD-fil. Verktyget som då tillverkas kallas "Dummy" och är en 
sorts testmodell i enklare form med rätt mått exempelvis på längden. Det finns en funktion i RS 
som heter ”Create Tool” och ligger under fliken ”Modeling”. När man valt denna funktion blir 
man ombedd att kryssa i ett av två alternativ, ”Dummy” eller ”Existing”. När man klickat sig 
vidare från de alternativen och valt ”Create Dummy” är nästa steg att fylla i information om 
testverktygets massa, gravitationens mittpunkt samt storlek i x, y, z-led.  
       Därefter bestäms vad man ska döpa verktygets TCP till. Oftast kan det vara lämpligt att 
döpa verktygets TCP till samma namn som på verktyget, i de fall man har flera verktyg. När 
man valt namn för verktygets TCP är nästa steg att positionera vart TCP ska sitta. Då man 
positionerar verktygets TCP får man inte glömma bort att ansluta den till det koordinatsystem 
som ska användas. 

6.1.2 Metod2 

       Denna metod går ut på att skapa ett verktyg av en befintlig fil, i detta fall en CAD-fil. Filen 
importeras in i RS enklast via "drag-and-go". Innan man drar in filen till RS måste filen från 
tidigare stadie ha sparats som en ".stl -fil", annars brukar det krångla när man ska öppna filen i 
RS. För att spara CAD-modellen som en stl.-fil görs det enkelt i exempelvis Solidworks där 
man bara väljer alternativet "spara som en .stl -fil".  När man väl fört in filen av verktyget till 
RS ska man klicka på funktionen ”Create Mechanism” som också ligger under fliken 
”Modeling”. Nu öppnas vanligtvis en ruta på högra sidan i RS. Det första är att ange i rutan är 
mekanismens namn och sedan även ange vilken typ av mekanism som ska skapas. I detta fall 
väljer man alternativet ”Tool Mechanism”. När detta gjorts får man upp en trädstruktur med  
delar som måste fyllas i vid tillverkning av ett verktyg innan det kan användas.  
       Nu kan man högerklicka på alternativet "Links" i trädstrukturen och sedan addera de 
länkar som verktyget ska bestå av. Sedan väljer man vilka "Parts" verktyget ska innefatta. 
Oftast består ett verktyg av fler än en parts, en huvuddel och andra delar. När man är klar med 
detta steg återgår man till trädstrukturen där man då högerklickar på nästa alternativ "Joints" 
för att välja vilka leder i verktyget som skall vara rörliga. När detta är klart ska man välja vart 
på verktyget TCP ska vara. Detta görs på samma sätt som förgående metod.  

6.2 Räckvidd 
       Det finns olika sätt att undersöka verktygets räckvidd. Antingen så görs detta vid en visuell 
check i RS där man drar verktyget till de punkter i IBC som vill nås, detta kan även utföras 
med en så kallad kollisionstest där verktyget indikerar grönt eller rött. Indikerar verktyget rött 
betyder det att man krockar med IBC:s ytor i annat fall så är verktyget grönt. Denna metod är 
att föredra då man arbetar själv med ett projekt och vill bilda sig en egen uppfattning då det går 
relativt snabbt. Nackdelen är att det kan vara svårt att presentera samma resultat för en kund 
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utan att behöva programmera en fullständig programkod innan, vilket i sin tur skulle bli en 
simulering och då ta ett tag att sammanställa.  
       Man kan även studera ritningar för att se vilka mått alla delar har och på så sätt räkna ut det 
mer matematiskt. Detta är att föredra då man vill ta reda på de mest kritiska punkterna, vilket 
det längsta avstånd är som råder exempelvis. Det går ganska snabbt att ta reda på om man har 
fullständiga ritningar. Risken finns dock att man gör en felaktig beräkning och på så sätt får ett 
felaktigt resultat.  
       Ett ytterligare alternativ kan vara att rita upp verktyg och IBC i en sketch med rådande 
mått i enklare form, exempelvis i ett CAD-program. Därefter positionerar man verktyget i de 
lägen man vill checka av för att på så sätt få en exakt visualisering av räckvidden. Fördelen 
med att rita upp det i ett CAD-program är att man då kan ta reda på alla vinklar och mått om så 
önskas. Beräkningarna blir korrekta och man kan även presentera det i form av en PDF-
fil/ritning vilket blir enkelt att visa upp för en kund. 

6.3 Moment 
       Ett moment kan tas fram antingen teoretiskt eller praktiskt. Teoretiskt så styrs man av 
formeln för moment, moment= kraften*längden(Lennart Ekbom), man bör alltså ta reda på 
vilka krafter och längder som råder. Samtidigt kommer verktyget positioneras i olika vinklar 
som måste tas fram då det bidrar till att krafterna kommer verkar olika. Krafterna kan också tas 
fram antingen teoretiskt eller praktiskt och samma gäller längden och vinklar. Krafter kan vara 
svåra att beräkna exakt teoretiskt och kan då vara bättre att lösa genom en praktisk 
undersökning. Längder och vinklar tas lättast fram genom att studera ritningar. Alltså blir det 
en blandning av både teoretiska och praktiska undersökningar som bör göras. 

6.4 Simulering 
       En simulering går att framställa i RS då man vill skapa en produktionscell som illustrerar 
hur den är tänkt att se ut och fungera. Detta görs genom att exempelvis föra in CAD-modeller 
av de tänkta maskiner och verktyg man vill använda sig av eller genom att välja 
förkonstruerade modeller och Abb-robotar. Då man upprättat en arbetsgrund för sin simulering 
återstår det att simulera hur roboten är tänkt att arbeta. En programkod i robotspråket Rapid 
sammanställs sedan med hjälp av den projektgrund som skapats.  
       Tillvägagångsätten är olika beroende på vilken kunskap som man besitter och vilken sorts 
simulering som görs. Ett tillvägagångsätt är att arbeta direkt i programmet men det går även att 
utföras med hjälp av en riktig robot om sådan finns och om en verklig projektgrund är befintlig. 
Arbetar man direkt i RS så är det lämpligt att sätta upp robtargets, man använder sig då av 
teach instruktion. Dessa positioner och instruktioner kan sedan användas då man arbetar i 
Rapid. Ingångar och utgångar så kallade I/O görs för att ge kommandon hur exempelvis ett 
verktyg bör agera i vissa positioner. Programkoden kan sedan användas då man vill realisera 
sin produktionscell, antingen som grund eller helt färdig och redo att laddas upp i roboten.  
       En rekonditionering där verktyget ska nå alla ytor som finns och samtidigt hålla sig inom 
den öppning som finns i en IBC blir ganska straight forward men kräver att man är noga med 
hur man positionerar verktyget. Det enklaste är att registrera teach instruktion i den ordning 
man vill att verktyget ska arbeta. Om man delar upp väggar och tak för sig i programkoden blir 
det sedan enkelt att korrigera händelseförloppet. Verktyget är utformat så att det kan röra sig 
från 15-270 graders vinkel och bör då programmeras så det kan ställas i dessa lägen med hjälp 
av I/O. Då kravet är att verktyget bör arbeta med ett avstånd på 10cm kan detta lösas genom att 
förminska omkretsen av IBC för att lättare positionera verktyget.   
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
7.1 Implementering av verktyg 
       En dummy skapades aldrig eftersom man redan visste hur det verkliga verktyget skulle 
samspela med roboten. En Pack-and-Go fil tilldelades av Ingemar Reyier där en robot av typ 
IRB4600 med ett verktyg av en dummy redan var färdiginstallerad. Denna raderades för att 
sedan importera det riktiga verktyget som tilldelats i form av en CAD-fil. Importeringen av 
verktyget gick inte som det skulle då filen inte kunde öppnas i RS. Filen var tvungen att 
konverteras till en ".stl -fil" i ett CAD-program innan man kunde öppna den i RS. När man 
importerade filen märktes det direkt att något inte stämde då origo på CAD-filen inte låg där 
det är tänkt. Detta strular till det när man ska montera fast verktyget på robotens 
monteringsplatta där den då utgår ifrån origo.  
       För att lösa detta testades två metoder, en var att öppna CAD-filen i Solidworks för att 
ändra placeringen på origo. Detta gick inte som man trott då man märkte att verktygets 
komponenter inte satt ihop eftersom inte "part" filerna utan bara "assembly" filen på den 
färdigställda modellen tilldelats. Detta ansågs då ta onödigt lång tid att sammanställa och med 
risk att det inte blev sammanställt som tillverkaren tänkt, där av valdes en annan metod.  
       Den andra metoden gick ut på att skapa ett nytt origo i RS där verktyget flyttades till noll 
punkten i världskordinatsystemet. Detta gjordes genom att högerklicka på verktyget och välja 
alternativet "Move", där fyllde man i x, y, z med noll för att det skulle flytta sig till 
nollpunkten. Sedan högerklickade man ytterligare en gång på verktyget och valde alternativet 
"New Origin". Eftersom origo på verktyget ska sitta fast på monteringsplattan på roboten fästes 
verktygets origo på mitten av verktygets monteringsplatta.  

7.1.1 Skapa Verktyg 

       För att kunna skapa verktyget var man tvungna att dela in den i två mindre delar, 
huvuddelen och del. Detta gjordes genom att skapades två "Empty Parts" som finns under 
fliken "Modeling". Till varje parts drogs de verktygskomponenter man ville att de skulle 
tillhöra. När man är färdig kan man skapa sin mekanism. Därefter användes funktionen "Create 
Mechanism" där alternativet "Tool" valdes. Mekanismen valdes till Verktyg eftersom det 
passade bäst då man inte skulle använda flera verktyg. Sedan valdes vilka länkar verktyget 
skulle bestå av, själva stången valdes som huvudlänk medan munstycket fick vara en del-länk. 
Sedan valdes "Joints" på verktyget, rörliga delar. Den rörliga delen är mellan röret som går 
igenom verktyget och munstycket. Man markerade att rörelsen ska vara mellan en liten stång 
som sitter mellan de två delarna. Man får ange att rörelsens gradantal i max och min.  
       Nästa steg var att välja verktygets TCP. TCP placerades på mitten av stångens ände för att 
underlätta när man senare programmerar och att det inte blir lika svårt att dra runt verktyget 
med musen.  
       Det sista steget innan man har slutfört mekanismen var att bestämma fasta lägen som man 
namnger. Dessa valdes till max, min och insättning(alltså hur verktyget bör vara ställt då det 
penetrerar ingången i IBC). Till max använde vi 270 grader och till min 15 grader. Insättningen 
fick vara 175grader och det är för att man ska kunna föra in verktyget i IBC utan att det tar i 
någonstans. Då man fäste verktyget med roboten gjorde detta genom att högerklicka på 
verktyget och välja alternativet ”Attach to” och sedan IRB4600. Då får man frågan om man vill 
flytta verktyget eller roboten, då flyttades verktyget. Då hamnade verktygets nya origo på 
robotens monteringsplattas origo.  
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7.2 Räckvidd 
       Räckvidden undersöktes först i RS för att få en uppfattning om hur relationen mellan 
verktyg och IBC såg ut. Genom denna undersökning kunde man fastsälla att de övre hörnen 
och området kring kranen i IBC var det mest komplicerade. Man kunde även försäkra sig om 
att öppning inte var något problem för verktyget att penetrera om det var helt utvecklat i sitt 
längsta läge.  
       För att få en helhetsbild av problemet togs ritningar fram med mått på en IBC och 
verktyget(bilaga1). Med dessa mått skissades en enklare figur upp på papper för att se vilka 
områden som var nåbara(bilaga2). Dessa undersökningar ansågs tillräckliga om man inte hade 
behövt presentera en övertygande bild för kund.  
       För att illustrera detta tydligare togs en bättre bild fram som ritades upp i ett CAD-program 
där alla mått och vinklar var utsatta så det inte skulle råda något tvivel om verktygets 
räckvidd(bilaga3). Även screenshots från robtstudio där man placerat verktyget i olika 
positioner togs fram(bilaga4).  

7.3 Moment 
       Den kraft som ansågs mest oviss var den som orsakades utav det tryck som vattnet 
sprutades ut med då den träffade IBC ytor. Denna var även högst avgörande för att sedan kunna 
beräkna momentet. För att ta reda på denna gjordes till en början ett försök att lösa detta 
teoretiskt(bilaga5). 
 kommentar 
Dessa beräkningar kändes inte fullt pålitliga eftersom man ansåg att den kinetiska energin som 
uppstår bör tas med. Efter att ha studerat ett antal teoretiska rapporter(se referenser) om 
ämnet kinematik involverat med vattenstrålar drogs slutsatsen att man måste göra 
undersökningar av strålens hastighet. Detta kan göras genom att låta verktyget fylla ett visst 
antal liter vatten i en dunk och klocka tiden. Detta gjordes aldrig då man ansåg sig kunna mäta 
kraften på annat sätt.  
 

7.3.1 Krafter 

       För att se om de beräkningar som gjorts stämde överens med verkligheten ville man ifrån 
Automationscenters sida säkerställa detta genom ett praktiskt utförande. Man ansåg att detta då 
skulle vara övertygande för kund. Ett antal olika förslag till hur denna test kunde utföras togs 
fram. 

• Alt.1(bilaga6) En skiss togs fram där syftet var att sätta ihop och montera denna lösning 
på en nuvarande högtryckstvätt för att på så sätt mäta momentet. Skissen avser en 
fästningsanordning som monteras direkt vid handtaget på en högtryckstvätt som 
används i dagsläget. Två stycken handtag där det ena hantaget är en momentnyckel som 
registrerar det moment som uppstår medan det andra hantaget var tänkt som rörligt utan 
motstånd och endast till för att stabilisera i sidled. Genom denna konstruktion skulle 
man kunna läsa av det moment som uppstod då man rengjorde från ett avstånd av 0-
10cm som var rekommendationen. Denna lösning utvecklades till alt.2. 

 
• Alt.2(bilaga7) Utifrån alt.1 vidareutvecklades och monterades ett exemplar ihop som 

var tänkt att illustrera den cad-modellen som fanns. Det var meningen att denna lösning 
skulle tas med till Allemballage för att där endast koppla på vattenslangen och 
munstycket och sedan se vilket moment som uppstod då den arbetade från ett avstånd 
av 0-10cm. Denna lösning testades dock aldrig då man kom fram till alt.3 istället.  
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• Alt.3(bilaga8)Efter någon veckas reflektion togs ett tredje alternativ fram som man 

valde att gå vidare med, idén var att spruta mot en vanlig digital personvåg som sedan 
registrerar högsta vikt. Detta skulle utföras med de högtryckstvättar som används i 
dagsläget från 0-10cm avstånd för att se hur kraften varierade. Detta alternativ ansågs 
vara helt utan felmarginal och skulle ge ett korrekt resultat som senare kunde användas 
till att beräkna vilket moment som uppstod. Vidare så ville man att dessa tester skulle 
ske mot en plan yta men även mot en skålformad yta som ett hörn. Hörnet i sin tur 
borde ge en större kraft då vattnet inte viker av helt åt sidorna utan istället tillbaka mot 
verktyget. Detta alternativ framfördes sedan till Allemballage själva att utföra tester 
med då det ansågs väldigt okomplicerat. Hörnet i sin tur kunde lösas genom att klippa 
ur ett hörn av en IBC och hålla detta dikt mot vågen(bilaga9). 

 
Allemballage valde i sin tur att lösa det med en liknad princip där man tog hjälp av en våg, men 
istället valde man att använda en fiskevåg med krok. Vid denna test kom man fram till följande 
resultat: 
 
Plan yta 1cm 8,8kg 

10cm 7,8kg 
Skålformad yta 1cm 8,8kg 

10cm 7,8kg 
Tabell	  1,	  Uppmätt	  vikt	  av	  vattnets	  kraft.	  

 kommentar 
Med det tryck och munstycke som i dagsläget används spelar det alltså ingen roll om ytan är 
skålformad eller plan. Skillnaden mellan 1-10cm avstånd är 1kg. 
 

7.3.2 Momentformler 

       När man så fastställt den kraft som orsakades av vattnet gick man vidare för att ta reda på 
rengöringsverktygets vikt. Detta gjordes i sammarbete med VMB vilket var den verkstad som 
fått i uppdrag att tillverka verktyget och man kom då fram till en vikt på 18kg utifrån de 
materialval som gjorts(Åke Mattson). Då de båda krafterna som ansågs påverka momentet 
tagits fram gick man vidare med att undersöka verktygets momentarm genom att kolla på 
ritningarna. När all information som ansågs behövas för att kunna bestämma det slutgiltiga 
momentet togs två formler fram för detta(bilaga10). 
 
       Det moment som ansågs utgöra det största var då verktyget var vinklat 70grader mot IBC 
tak och detta var 275Nm. Detta var tillfredsställande utifrån den information på 500Nm vi 
delgivits(Ingemar Reyier) att IRB4600 skulle klara av. Dock så visade det sig senare när vi 
presenterade detta vid en telefonkonferens att momentet som vi tidigare delgivits att IRB4600 
skulle klara av på 500Nm var felaktigt, istället var det i själva verket 170Nm som gällde. Detta 
var då en skillnad på 105Nm och ansågs vara för mycket. De beräkningar som tidigare gjorts 
hade en väl tilltagen säkerhetsmarginal och vi bestämde oss för att utföra nya beräkningar utan 
säkerhetsmarginaler för att se om momentet kunde minskas.  
       På begäran ifrån Allemballage ville man även att beräkningar utfördes för att se vad som 
hände om kraften minskades från munstycket. Detta skulle ske enligt Allemballage om 
kompressorn jobbade med ett lägre tryck. Man ville även se vad som hände då man minskade 
momentarmen, allt för att se vad som behövdes göras så att momentet uppfylldes(bilaga11). 
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 kommentar 
Utifrån dessa beräkningar skulle det vara möjligt att minska momentarmen till 1,2m MEN 
senare kom vi fram till att OM munstycket hela tiden skall vara riktat rakt emot ytan blir detta 
ett problem då man skall göra rent kring "kranen", då bör nämligen axeln mellan momentarm 
och munstycke nå det nedre hörnet(bilaga12). De beräkningar som hade gjorts var utifrån att 
verktyget var helt utvecklat. Även avståndet på 1,17m diskuterades och visade sig inte vara det 
längsta avståndet utan en ny beräkning gjordes på detta där 1,27m fastställdes(bilaga12). 
Detta ansågs vidare vara ok med de beräkningar som tidigare gjorts på räckvidden där man 
endast räknat med en bredd på 1,2m av IBC, verktyget skulle nå alla punkter ändå. 
 
       Ett förslag ifrån Ingemar Reyier om att korta ned momentarmen och samtidigt förlänga 
munstycket med det som togs bort diskuterades. Detta skulle ge den räckvidd som man hade i 
dagsläget medan momentet skulle minskas eftersom momentarmen blev kortare. Man 
konstaterade dock att detta inte var möjligt då munstycket helst skulle vara riktat rakt emot ytan 
den arbetade mot så förslaget avfärdades(bilaga12).  
       Nya beräkningar gjordes istället där man försökte trimma allt till max(bilaga14). Original 
konstruktionen på verktyget behölls, tyngdpunkten fastställdes mer exakt i ett CAD-program 
vid VBM:s verkstad och flyttdes närmre verktygsfästet vilket gav en kortare momentarm. Man 
kom även fram till i diskussion med VMB att det gick och minska vikten med 1kg vid 
verktygets axel mellan munstycke och verktygsarm(bilaga15). Den vinkel mellan arm och 
munstycke som påverkade momentet fastställdes även mer exakt till 60 grader då den tidigare 
uppskattats.   
 kommentar 
Det största momentet som beräknades blev 197Nm vilket var 27Nm ifrån det nya kravet. Då 
man undersökt verktygets moment en längre tid och inte ansåg sig komma till en annan slutsats 
med den tid som återstod valde man att gå vidare med att påbörja en simulering. 

7.4 Simulering 
       Då en projektgrund redan skapats när man undersökte verktygets räckvidd återstod det att 
skapa I/O för hur munstycket skulle kunna röra sig. Detta gjordes genom att via fliken 
"simulation" välja alternativet "simulation control" där man fick sätta de olika gradantalen till 
separata outputs. Genom detta kan man kontrollera vertyget då man väljer att sätta en signal 
hög på den output vars gradantal man vill använda.  
       Därefter använde man sig av teach instructions för att på så sätt säkerställa att verktyget 
aldrig rörde sig utanför IBC öppning/lock. Dessa instruktioner programmerades sedan 
tillsammans med I/O hur munstycket skulle vinklas. Man valde att ge dessa I/O en waittime på 
1 sekund så att munstycket hann positionera sig i rätt läge innan den gick till nästkommande 
instruktion.  
       Instruktionerna delades sedan upp i väggar, golv och tak för att eventuellt korrigera 
händelseförloppet.  
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8. Resultat 
       Genom de undersökningar som gjorts kan man fastställa att kravet på nårbarhet i hela IBC 
med det nuvarande verktyget är uppfyllt. Verktyget har även konstaterats uppfylla det krav att 
hela tiden kunna arbeta rakt emot den yta det verkar för optimal rengöring i större delen av IBC 
med undantag för under hörnen där munstycket blir vinklat i vissa lägen(bilaga16). Detta har 
bekräftats genom att ta reda på de mått som är gällande och på så sätt kolla av dessa i ett CAD-
program där en ritning gjorts. Man har även placerat verktyget i olika positioner i RS och på så 
sätt fått en övertygande uppfattning om räckvidden. 
 
       Man har även konstaterat att momentet som uppstår är max 197Nm vilket är 27Nm ifrån 
det krav som ställs på robot IRB4600. Detta uppfylls då man minskar vikten med 1kg vid 
fästningsanordningens axel mellan munstycket och verktygsarmen. Beräkningarna är gjorda 
med förutsättning att det tryck som används idag är oförändrat och att man arbetar rakt emot 
och med ett avstånd på 10cm ifrån rengöringsytan. Maxmomentet uppstår då verktyget arbetar 
emot det övre hörnen i IBC. Detta läge uppstår dock en kortare stund och momentet avtar ju 
mindre vinkeln mellan arm och munstycke blir med den momentekvation som tagits fram då 
verktyget arbetar mot taket i IBC. 
	  

𝑀!"# = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 𝛽) ∗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑚 + 𝑐𝑜𝑠(90− 𝛽) ∗ 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝑔𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗ 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 
Där 𝛽 är vinkeln mellan munstycket och arm. 
Ekvation	  1,	  Tak.	  

       Vid rengöring av väggar överstiger aldrig momentet 170Nm, detta har bekräftats med den 
momentekvation för vägg som tagits fram. 
 

𝑀!ä!! = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛼!) ∗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑚 + 𝑐𝑜𝑠(𝛼!) ∗ 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝑔𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗ 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 
Där 𝛼! är vinkeln mellan vertyg och golv och 𝛼! är 90− 𝛼!. 
Ekvation	  2,	  Vägg.	  

       Golvet ansågs aldrig bidra till något större moment och uppfyller även det de krav som 
ställs. Detta sammantaget har lett till att momentet är uppfyllt i större delen av IBC vid 
rengöring. Då krafterna var det som ansågs mest ovisst och svårast att beräkna har dessa tagits 
fram genom praktiska undersökningar istället för teoretiska för att få fram ett så korrekt resultat 
som möjligt. Momentberäkningarna delades upp i två olika för att lättare kunna beräkna väggar 
och tak för sig. I dessa beräkningar har man framförallt kollat hur krafterna varierar beroende 
av de vinklar som uppstår då man vinklar verktyget.  
       Simuleringen som togs fram är precis vad det antyder en simulering, denna bör optimeras 
och säkerligen förbättras om man väljer att göra en realisering av projektet. Verktyget har 
positionerats 10cm utifrån ändlägena i IBC och utifrån dessa arbetat i sidled. Mellanrummet 
och antalet vändor verktyget löper fram och tillbaka kan behöva ökas för bästa resultat dock så 
går detta inte att fastställa vid en simulering utan bör utvecklas vidare vid en realisering.    
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9. Analys 
9.1 Räckvidd 
       Det längsta avståndet i en IBC har konstaterats till 1,27m från locket till det nedre hörnet. 
Rengöringsverktygets arm från robotfäste till den axel där munstycket sitter måste nästan nå 
detta hörn för att kunna arbeta rakt emot den yta som befinner sig vid IBC kran. 
Verktygsarmen har fastställts till 1,5m. Samtidigt vill man ha en del ovanför locket som 
marginal på 0,38m eftersom fästningsanordning och diverse kablage är monterade där vilket 
leder till att armen som befinner sig i IBC är 1,5-0,38=1,12m. Detta leder till en skillnad på 
1,27-1,12=0,15m. Alltså saknas 5cm vid denna kritiska punkt i IBC då man bör arbeta med ett 
avstånd på 10cm som är kravet, dock har det längsta avståndet i IBC beräknats helt utan radie 
på hörnen vilket i sin tur resulterar med några centimeters övermarginal. Samtidigt är kranen 
inte fullt 90grader i sin utformning utan lutar en aning inåt i sin konstruktion vilket leder till att 
verktygsarmen inte behöver nå längst ner i hörnet då den rengör kranen. Området runt kranen 
har alltså visat sig vara den mest komplicerade delen i IBC att rengöra med kravet på att 
munstycket bör vara riktat rakt emot den yta som rengörs och då blivit det som är avgörande 
för verktygets längd.  
       De övriga avstånden i IBC har visat sig vara betydligt lättåtkomligare då munstycket inte 
behöver vinklas lika mycket då det befinner sig i sin yttersta räckvidd. Verktyget vinklas som 
mest då det måste rengöras runt öppningen vid locket men då spelar räckvidden en mindre roll 
eftersom det är vid locket. Verktyget kan vinklas som mest med en vinkel på 15 grader mellan 
munstycke och arm, detta har visat sig vara tillräckligt då man rengör kring locket vilket är den 
position man behöver vinkla verktyget som mest.   
       Sammantaget leder detta resonemang fram till att verktyget inte har något som helst 
problem att nå alla delar i IBC. Dessa beräkningar är dels gjorda med en marginal på 0,38m 
med den del på verktygsarmen som man vill ha ovanför IBC och kan då även utnyttjas om så 
behövs med övervägandet att eventuellt försluta denna del eller konstatera att det inte spelar 
någon roll om denna del arbetar innanför IBC.  
 

9.2 Moment 
       Två momentformler har tagits fram dels en som är avsedd för väggarna men även en för 
taket. Dessa formler har tagits fram genom att studera hur verktyget kan och behöver vinklas 
samt att man tagit reda på vilka krafter som verkar. De krafter som påverkar har konstaterats 
vara dels kraften ifrån vattnet som sprutar ut men även verktygets vikt.  
       När formlerna togs fram gjordes det genom att studera hur krafterna varierade i samband 
med positioneringen av verktyget samt att man utgick från att munstycket hela tiden är riktat 
emot den yta den rengör. Med dessa formler kan man se vad momentet blir då verktyget är 
vinklat 90-0grader då det arbetar mot väggen samt då verktyget är riktat 90-15grader då det 
arbetar mot taket. De lägen som uppstår ligger dock mellan dessa gradantal men har gett en 
tydlig uppfattning av hur krafterna varierar. 
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Figur	  1,	  Vertygsvinklingar	  vägg.	  

 
Figur	  2,	  Vertygsvinklingar	  tak.	  

 
 
       Genom att dela upp formlerna var för sig har det även blivit lättare att konstatera vilken 
position som är den mest kritiska. Innan formlerna togs fram spekulerades i att de nedre hörnen 
bör vara de lägen som ger det största momentet då man var fast beslutna om att kraften ifrån 
vattnet bidrog mest till momentet. Denna kraft har visat sig vara 7,8kg vid ett avstånd på 10cm 
ifrån den yta den bearbetar, vilket tidigare spekulerades i att vara högre både ifrån 
Automationscenters sida men även Allemballage. Vad man inte tänkte på var att verktygets 
vikt på sammanlagt 18kg även det inverkar mycket på momentet.  
       Det har visat sig att krafterna som inverkar på momentet då man arbetar mot taket är dels 
kraften ifrån vattnet men även verktygets vikt, medan krafterna vid bearbetning av väggarna 
varierar mellan antingen vattnets eller verktygets vilka sammanfaller vid 45grader och är då 
som mest. Då någon av krafterna vid väggen inte påverkar momentet i vissa positioner 
påverkas istället bakomvarande axel. Detta bidrar då till att den bakomvarande axeln tar upp en 
del av momentet vilket inte är ett problem i sig eftersom denna axel klarar att motstå ett 
betydligt större moment än den yttersta. Detta bidrar då till att väggens moment inte blir lika 
stort som takets, där båda krafterna bidrar till takets moment. 
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Figur	  3,	  Krafternas	  variation	  vid	  vägg	  och	  tak.	  

9.3 Simulering 
       Simuleringen visade sig en aning komplicerad då verktyget hela tiden var tvunget att 
befinna sig inom lockets diameter på IBC. Genom att programmera teach instruction kunde 
detta säkerställas men var en aning tidskrävande då man hela tiden var tvungen att positionera 
verktyget i dessa positioner. Där av valde man att endast göra detta med ett mellanrum på cirka 
10cm mellan den bana som verktyget arbetade. Detta går enkelt att förbättra vid en eventuell 
realisering, huvudsyftet ansågs vara att visa kund att det är möjligt och nå alla ändlägen som 
hörn, kran och lock. En film av händelseförloppet spelades in för att sedan kunna presenteras 
för kund.  
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10. Slutsatser och rekommendationer 
Projektuppgiften gick ut på att undersöka det rengöringsverktyg som tidigare hade utvecklats 
åt Allemballage. Dessa undersökningar låg till grund för att en beställning kunde läggas på 
verktyget och att den robot man ville använda sig av om möjligt kunde utföra uppgiften. Vidare 
så ville man presenteras med en simulering av en automatiserad lösning av dagens utförande 
vid rekonditionering. Om det blev tid över ville man även genomföra en FAT-analys vid 
Automationscenter i Västerås.  

10.1 Slutsatser  

10.1.1 Undersökningar 

        Denna del av projektet har varit den mest tidkrävande och komplicerade uppgiften som 
utförts. För att kunna ge ett svar åt Allemballage om en beställning på verktyget bör göras var 
man tvungen att undersöka nårbarheten av det framtagna rengöringsverktyget men också ta 
reda på vilket moment som uppstod vid rengöring. Dessa två faktorer har visat sig vara 
beroende av varandra då en minskning av räckvidden skulle leda till ett mindre moment vise 
versa.  
       Man valde att göra en mer teoretisk undersökning av räckvidden då man ansåg att det 
skulle ge ett tydligt svar på frågan. I efterhand kanske man skulle valt att illustrera detta enbart 
i RS då detta visat sig mer uppskattat av kunden ifråga. Dock så hade vi vissa problem i början 
med att upprätta en arbetsgrund i RS vid denna tidpunkt. I efterhand har det dock visat sig att 
de svar som lades fram stämmde då man senare tog fram en simulering.  
       Då man undersökt de moment som uppstår har det gjorts både teoretiska och praktiska 
undersökningar. De praktiska undersökningarna som gjorts anses obestridliga och korrekta. Att 
man slutligen valde att undersöka detta med en våg känns som ett lyckat val. Den teoretiska 
delen av undersökningen som gjorts utav det moment som uppstår har varit komplicerad men 
anses korrekt utifrån hur man resonerat, dock så är det svårt att bestämma denna del exakt. 
Visst hade man kunna gjort en replika av verktyget och sedan mätt momentet på detta vis men 
detta ansågs tidkrävande och det fanns tveksamheter om detta skulle ge ett korrekt resultat. 
Man hade då varit tvungen att studera alla positioner i IBC för att ta reda på vart det största 
momentet uppstår. Genom att göra detta teoretiskt ansågs det lättast att finna den mest kritiska 
punkten som visat sig ligga där ingen av oss förväntat sig, nämligen i de övre hörnen.  

10.1.2 Simulering 

       Simuleringen som gjorts är en grund för hur en verklig produktion kan se ut, syftet var att 
visa kunden hur verktyget kan nå alla positioner i IBC. Denna går enkelt att förbättra om en 
realisering görs för att sedan programmera robot med. Dock så anser man att det i vissa lägen 
vore lättare att programmera online tillsammans med verklig robot istället för offline då en 
produktionsklar programkod tas fram.  
       Det är svårt att veta exakt hur lång tid det tar för munstycket att positioneras i de lägen som 
sats med I/O samt veta hur vattnet bearbetar ytan utan att se detta i verkligheten. Man bör även 
konstatera hur roboten beter sig i de lägen om momentet överskrids och då ta fram en lösning 
för detta.  
       Under simuleringens gång har man även upptäckt att vertygets fäste är utformat på ett 
sådant sätt att det ger en onödigt stor cirkelradie då man vrider den yttersta axeln 360grader. 
Detta leder till att man hela tiden måste parera vertyget så det inte slår i öppning/lock i IBC då 
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man vrider vertyget. Detta skapar problem då man går från en position till en annan då vertyget 
självmant positionerar sig i nästkommande läge och då vrider sig(bilaga17). 

10.1.3 Realisering 

       En realisering i form av en FAT-analys gjordes aldrig då tiden inte räckte till. Dels blev 
arbetet omfattande då man skulle undersöka det moment som uppstår samt att det drog ut på 
tiden innan en simulering kunde påbörjas då MDH:s datorer inte uppgraderat sin licens för den 
nya versionen av RobotStudio 15.1. Automationscenter saknade även de licenser vid de datorer 
som tillhandahålls av MDH men i projektets slutskede ordnades detta och en arbetsplats 
upprättades med tillgång till RS(se medföljande projektplanering).  
       Detta bidrog dock till att man istället valde att färdigställa rapporten. Även om datorerna 
hade fungerat så hade det varit svårt att hinna med en realisering med den tid som tilldelats. En 
förfrågan har framförts till Automationscenter om att eventuellt färdigställa detta efter avslutad 
kurs om så önskas.  

10.2 Rekommendationer 
       Med de undersökningar som gjorts och det resultat som tagits fram är rekommendationen i 
dagsläget att man bör lägga en beställning på det aktuella rengöringsverktyget. Verktyget är 
utformat så att det uppfyller nårbarheten med 10cm ifrån den arbetsyta den bearbetar. Under 
simuleringens gång har det visat sig att vertyget kan förbättras så det blir smidigare att 
programmera och i sin tur röra sig lättare i samspel med robot. Detta bör göras genom att 
fästets nuvarande centrumlinje omformas så det ligger i linje med vertygsarmens centrumlinje. 
Man bör även miska vertygets vikt med 1kg vid det ställe som påpekats i rapporten, då detta är 
ett krav för att maxmomentet minst ska bli 197Nm.  
       Vidare så anses robot IRB4600 kunna utföra uppgiften som tänkt, mindre justeringar bör 
då göras vid de ställen som visat sig utgöra det största momentet vid rengöring. Detta borde 
kunna lösas genom att minska trycket ifrån kompressorn om man anser att det går att behålla 
kvalitén på rengöringen.  
       Skulle man i framtiden även vilja rengöra utsidan av en IBC i denna produktionscell bör 
man använda sig av någon sorts roterande platta där man placerar IBC för att på så sätt nå 
baksidan, vilket inte är möjligt i dagsläget. Dock så skulle detta kunna lösas genom att rotera 
IBC manuellt. Men genom att placera IBC på en roterande platta borde man kunna minska 
momentet avsevärt då roboten kommer att jobba mer fram och tillbaka, inte lika mycket i 
sidled som bidrar till större moment. Detta har inte studerats noggrannare utan endast gjorts 
uppskattningar på. Om så inte görs bör man diskutera med Abb vad som sker då momentet 
överstigs med 27Nm i kortare sekvenser för att på så sätt försäkra sig om att den inte helt 
plötsligt stannar upp och slås av utifrån en eventuell säkerhetsaspekt. Frågor som underhåll och 
förslitningar på roboten bör även de ställas. Det kan visa sig att det inte alls är ett så stort 
problem om momentet överstigs minimalt ett antal sekunder och då heller inte nödvändigt med 
mindre justeringar.  
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Bilaga	  1,	  Ritningar	  KONFIDENTIELLT	  
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Bilaga	  2,	  Skiss	  av	  räckvidd	  på	  papper.	  

Verktyget är 1454mm i fullt utsträckt läge vilket betyder att det når alla det ställen som är 
uppritat i en halvmåne nr1. Det kritiska området ligger därefter i hörnen upptill nr2. Den 
yttersta delen av verktyget är 334mm, är denna räckvidd inom det första uppritade området når 
alltså verktyget även detta område. Detta är beräknat från sidan 1200 X 1000, minskas denna 
rektangel till 1000 X 1000 vilket är måtten bakifrån påverkas inte räckvidden. 

 
  



26(56) 
 

Bilaga	  3,	  Skiss	  av	  räckvidd	  i	  CAD.	  KONFIDENTIELLT	  
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Bilaga	  4,	  Screenshots.	  KONFIDENTIELLT	  
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Bilaga	  5,	  Uträkning	  teoretiskt,	  försök1.	  

 
Bild	  1	  

Klarar IRB4600 det moment som uppstår då trycket ifrån kompressorn läggs på? 
 
IRB 4600 har svårast att stå emot det tryck som uppstår i sidled och blir då det moment som 
bör beräknas(bild1).   
Momentet blir störst då verktyget är vinklat vinkelrätt mot väggen(bild2). Momentet avtar då 
man vinklar verktyget eftersom kraften delas upp på övriga axlar och inte enbart verkar i 
sidled(bild3). Genom detta resonemang bör man räkna utifrån att verktyget är helt vinkelrätt 
och får då en bra säkerhetsmarginal samt att det blir lättare att räkna på. 
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Bild	  2	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild	  3	  
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Bild	  4	  

Ett moment uppstår (bild4). 
𝑀!"#$%& =   𝐹 ∗ 𝑙 

Alltså  
𝑀!"#$%& =   𝐹 ∗   1,6 

Momentet får ej överstiga 500Nm enligt muntlig information Ingemar Reyier vid 
automationscenter för IRB 4600. 
Alltså 

𝑀!"#"$ ≥   𝑀!"#$%& 
𝑀!"#"$ ≥   𝐹 ∗ 1,6 
𝑀!"#"$ ≥   𝐹 ∗ 1,6 
500 ≥ 𝐹 ∗ 1,6 

𝐹 ≤
500
1,6  

𝐹 ≤ 312,5𝑁 
Kraften får alltså inte vara större än 312,5N. 
  
Tryck mäts i Bar där 1Bar= 100kP(kilopascal). Båda är ett mått på tryck. 
Vidare så är 1 Pascal= 1 Newton/Meter^2 
 
Alltså måste man ta reda på strålens area som snurrar runt och bildar rengöringsytan(bild5).  
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Bild	  5	  

 
Allemballage rekommenderar i dagsläget ett tryck på 50Bar för full rengöring. 

50𝐵𝑎𝑟 = 50 ∗ 10^5𝑁/𝑚^2 
Trycket blir som stört alldeles intill väggen och är alltså värsta fall scenario(bild2) och får bli 
vad man räknar på. Arean blir då den samma som munstyckets eftersom den är alldeles intill 
väggen(strålen har ingen längd). 
 
Då trycket är N/m^2 blir kraften; 

𝐹 = 𝐴 ∗ (𝑁/𝑚^2) 
Sätts in i momentekvationen 

𝑀!"#"$ ≥ 𝐴 ∗
𝑁
𝑚! ∗ 𝑙 

500 ≥ 𝜋 ∗ 𝑟^2 ∗ 50 ∗ 10^5 ∗ 1,6 
Nu kan man ta fram största möjliga radie på munstycket som tillåts. 
 

𝑟^2 ≤
500

50 ∗ 10^5 ∗ 𝜋 ∗ 1,6 

𝑟 ≤
500

50 ∗ 10^5 ∗ 𝜋 ∗ 1,6 

𝑟 ≤ 0,00446031𝑚 ≈ 4,5𝑚𝑚 
 
Enligt CAD-ritning är radien r= 2,5mm.  
 
Ekvationen blir alltså 

𝑴 = 𝑨 ∗
𝑵
𝒎𝟐 ∗ 𝒍 

 
Sätts l=1,5, (N/m^2)=50*10^5 och A=pi*2,5^2 fås följande: 
 

𝑴 = 𝝅 ∗ 𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓^𝟐 ∗ 𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎^𝟓 ∗ 𝟏,𝟔 
𝑴 = 𝟏𝟓𝟕𝑵𝒎 
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Kan man säkerställa med vilket tryck kompressorn verkar bör man kunna få ett 
uppskattningsvärde. Alla antaganden är gjorda utifrån värsta fall scenario. Vidare går det att 
räkna på hur verktyget är vinklat för att få det exakta momentet. Dessa vinklar varierar och 
anses heller inte nödvändiga att räkna ut om man redan uppfyller kravet i ekvationen ovan när 
man sätter in de aktuella värdena. Skulle det inte uppfyllas bör en vidare studie kring detta 
utföras.  
Då beräkningarna är gjorda med avseende på att verktyget var dikt mot vägg ansågs inte den 
kinetiska energin behövas tas med då man inte har en stråle att ta hänsyn till och dess 
hastighet. 
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Bilaga	  6,	  Skiss	  alt1.	  
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Bilaga	  7,	  Bild	  alt2.	  
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Bilaga	  8,	  Undersökning	  alt3.	  	  

" Hej Peder o Elias 
Nu har jag fixat lite o kommit fram till ca: 8.8 kg tryck ute vid munstycket och då var längden 
på spjutet ca:1100mm vikten på turbomunstycket är 690gram o rör 500gram. 
OBS !!! Det spelade ingen roll om avståndet va 1-10cm som max hade jag en diff. på ca 1kg 
det vill säga 7.8 - 8.8kg. 
Om ni har några frågor är det bara att ringa 0766-******* 
Mvh Micke" 
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Bilaga	  9,	  Skiss	  av	  förslag	  med	  avklippt	  hörn	  och	  våg.	  
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Bilaga	  10,	  Uträkning	  med	  säkerhetsmarginal,	  framtagande	  av	  ekvationer.	  

 

Formel tas fram utifrån ovanstående exempel/läge. 
Kraften från vattentrycket har mätts upp till cirka 90N. 

𝐹! =   90 ∗ 𝑐𝑜𝑠(7) 
𝐹! ≈ 89𝑁 

Momentet blir då. 
𝑀! = 𝐹! ∗ 𝑙 
𝑀! = 89 ∗ 1,6 
𝑀! ≈ 143𝑁𝑚 

Tyngden på verktyget har uppskattats till 180N.  
𝐹! =   𝑐𝑜𝑠(83) ∗ 180 

𝐹! ≈   22𝑁 
Tyngdpunkten på verktyget har uppskattats till mitten.  

𝑀! = 𝐹! ∗ 𝑙 
𝑀! = 22 ∗ 0,8 
𝑀! ≈   18𝑁𝑚 

Det totala momentet blir. 
𝑀 = 𝑀! +𝑀! 
𝑀 = 143+ 18 
𝑀 ≈ 161𝑁𝑚 

Formeln blir, om verktygets rörliga del hela tiden är riktad mot Ibc-tankens väggsida.  
𝑀!ä!! = 90 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛼!) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(𝛼!) ∗ 180 ∗ 0,8 

𝑀!ä!! = 90 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 𝛼!) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(𝛼!) ∗ 180 ∗ 0,8 
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                                                       𝛼!                                                                             
 

  𝛼! 
 
 
Sätts det in i ett diagram ser man att max uppstår vid 45graders vinkel och är då 204Nm. 
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Detta blir övertygande om man illustrerar två enkla fall. 
 
Ex.1 𝛼! = 90 
 

𝑀 = 90 ∗ 1,6 
𝑀 = 144𝑁𝑚 
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Ex.2  𝛼! = 0 
 

 
 

𝑀 = 180 ∗ 0,8 
𝑀 = 144𝑁𝑚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formeln blir, om verktygets rörliga del hela tiden är riktad mot Ibc-tankens tak sida. 
 

𝑀!"# = 90 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 𝛽) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(90− 𝛽) ∗ 180 ∗ 0,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     𝛽 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sätts detta in i ett diagram får man följande. 
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Detta blir övertygande om man illustrerar två enkla fall. 
 
Ex.3  𝛽 = 90 
 
 

 
 
 

𝑀 = 90 ∗ 1,6+ 180 ∗ 0,8 
𝑀 = 288𝑁𝑚 

 
Ex.4 𝛽 = 15 
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𝑀 = 90 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 15) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(90− 15) ∗ 180 ∗ 0,8 

𝑀 ≈ 75𝑁𝑚 
Vidare skulle verktyget vara 0 grader borde inget moment uppstå utan enbart verka nedåt och 
inget åt sidan. Detta läge går ej att utföra men rent teoretiskt. 

𝑀 = 90 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 0) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(90− 0) ∗ 180 ∗ 0,8 
𝑀 = 0𝑁𝑚 

 
Från dessa exempel kan man se att det största moment som teoretiskt skulle kunna uppstå är 
288Nm då verktyget verkar uppåt. Detta läge kommer dock aldrig att ske utan har räknats fram 
för att få en uppfattning om hur verktygets position påverkar dess moment.  
 
Vi trodde att det största momentet skulle uppstå då verktyget var vinklat enligt ex.1 men detta 
har visat sig felaktigt. Verktyget har visat sig utgöra det största momentet då det verkar mot 
taket i ibc-tanken.  
 
Slutsats; 
Om man studerar verktygets räckvidd(se dokument) kan man uppskatta att β =70 då det jobbar 
mot det övre hörnet vilket blir om man läser av diagrammet cirka 275Nm. Detta moment är 
större än då verktyget arbetar mot väggen och blir således det största moment som vi 
uppskattar kommer ske. 
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Bilaga	  11,	  Uträkningar	  med	  olika	  värden	  på	  variabler	  för	  att	  se	  vilket	  resultat	  som	  fås.	  	  

Testar värsta fall 45grader vägg, och 70grader tak. 
 
Utan att korrigera längden, testar endast vad som skulle ske om man ändrade kraften 4-6kg. 
 
6kg 
 

𝑀!ä!! = 60 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 45) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(45) ∗ 180 ∗ 0,8 
𝑀!ä!! = 169𝑁𝑚 

5kg 
𝑀!ä!! = 50 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 45) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(45) ∗ 180 ∗ 0,8 

𝑀!ä!! = 159𝑁𝑚 
6kg 

𝑀!"# = 60 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 180 ∗ 0,8 
𝑀!"# = 226𝑁𝑚 

5kg 
𝑀!"# = 50 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 180 ∗ 0,8 

𝑀!"# = 210𝑁𝑚 
4kg 

𝑀!"# = 40 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 180 ∗ 0,8 
𝑀!"# = 195𝑁𝑚 

 
Om man bortser ifrån "vägg formeln" eftersom det är "tak formeln" som är avgörande, ser man 
att även om trycket är 4kg så blir det värsta momentet 195Nm. Det är väl troligt att trycket inte 
blir mindre, testar med 3kg ändå.. 
 
3kg 
 

𝑀!"# = 30 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 180 ∗ 0,8 
𝑀!"# = 180𝑁𝑚 

2kg känns som ett väldigt litet tryck... 
2Kg  
 𝑀!"# = 20 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 1,6+ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 180 ∗ 0,8 

𝑀!"# = 165𝑁𝑚 
 
Med 2kg klarar man momentet på max 170Nm, men det känns som ett alldeles för litet tryck, 
låt oss se vad som sker om man minskar längden.... 
 
Utgår endast från "tak formeln" efter som den är avgörande, minskar verktyget till 1,4M. 
 
8kg(som var det som uppmättes, oförändrat tryck). 
 

𝑀!"# = 80 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 1,4+ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 180 ∗ 0,7 
𝑀!"# = 224𝑁𝑚 

Minskar till 1,2M. 
𝑀!"# = 80 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 1,2+ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 180 ∗ 0,6 

𝑀!"# = 192𝑁𝑚 
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Då man studerar dokumentet räckvidden känns det inte som man kan ha mindre än 1,2M. 
192Nm känns dock som nära och skulle trycket minskas lite borde man vara hemma. Men vad 
skulle ske om längden var 1,1M? Testar.. 
 

𝑀!"# = 80 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 1,1+ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 180 ∗ 0,55 
𝑀!"! = 176𝑁𝑚 

Det här känns bra, 70 grader är bara ett antagande som gjorts utifrån ritning, skulle mycket väl 
kunna vara 60grader(och aldrig gå över 60grader vilket verkar rimligt), vad sker då? 
 

𝑀!"# = 80 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 60) ∗ 1,1+ 𝑐𝑜𝑠(90− 60) ∗ 180 ∗ 0,55 
𝑀!"# = 162𝑁𝑚 

Positivt(frågan är om verktyget kan vara 1,1m....) ska kollas upp! då funkar det! 
  
vad händer med 1,2M och 60grader och 8kg... 
 

𝑀!"# = 80 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 60) ∗ 1,2+ 𝑐𝑜𝑠(90− 60) ∗ 180 ∗ 0,6 
𝑀!"# = 177𝑁𝑚 

Inte bra... 
 
Not. dagens tryck 8kg max(1cm ifrån), samt 1,1M längd på vertyg FUNGERAR. 
 
Men som sagt verktyget verkar minst kunna vara 1,2M. 
 
Hur som helst låt oss säga att verktyget minst kan vara 1,2m sedan att trycket minskas till 
max7kg.. 
 

𝑀!"# = 70 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 60) ∗ 1,2+ 𝑐𝑜𝑠(90− 60) ∗ 180 ∗ 0,6 
𝑀!"# = 166𝑁𝑚 

SER BRA UT! frågan är om 7kg räcker för rengöring? 
 
låt oss räkna på papper ist. lättare...... för att ta fram max längd som är tillåtet, sedan kolla om 
det räcker. 
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momentarmen bör alltså vara 1,16m, vilken idag är 1,5. Vidare behövs 1,16+munstycket= 
1,16+0,34=1,5m dock vill man ha ca 0,38m av armen ovanför hålet----> 1,5-0,38=1,12m.  
1,12m är <1,17m vilket är 5cm för kort i hörnet. dock så har ej räckvidden mätts med en 
hörnradie så det borde vara mindre, samt att 10cm var kravet ändå. alltså helt ok. 
  



50(56) 
 

Bilaga	  12,	  Bilder	  av	  kritiska	  lägen	  som	  vertyget	  bör	  kunna	  positioneras	  vid	  kran.	  
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Bilaga	  13,	  Framtagning	  av	  längsta	  avstånd	  i	  IBC.	  
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Bilaga	  14,	  Slutlig	  beräkning	  moment.	  

Vi har kommit fram till att de som konstruerat verktyget har gjort det helt efter 
förutsättningarna för optimal räckvidd så att munstycket hela tiden kan arbeta rakt emot ytan på 
ibc-containern. Längsta avstånd i ibc-containern är cirka 1,3m och det är också vad verktygets 
arm är som max, för nåbar räckvidd mellan robotfäste och munstyckets axel(momentarmen är 
dock 1,5 eftersom man vill ha 0,2m av armen ovanför öppningen som säkerhet). För att nå 
detta läge kan man alltså då inte ändra längden. 

 
Vi hade dock ett möte med Åke på VMB där han sa att det gick att minska vikten med 1kg 
samt att han visade vart tyngdpunkten låg på verktyget, 1dm närmre än vad vi räknat med. Sätts 
detta in i vår ekvation med 7,8kg som är det avstånd som är rekommenderat får man följande; 

𝑀!"# = 78 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 1,5+ 𝑐𝑜𝑠(90− 70) ∗ 170 ∗ 0,65 
𝑀!"# = 214𝑁𝑚 

Skulle vinkeln vara 60 grader(mellan den gula och den blå) vilket ser mer troligt ut, detta måste 
kollas upp exakt, får man följande; 
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𝑀!"# = 78 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 60) ∗ 1,5+ 𝑐𝑜𝑠(90− 60) ∗ 170 ∗ 0,65 
𝑀!"# = 197𝑁𝑚 

 
Detta är dock ett fall som sällan kommer inträffa(endast i tak hörn) och frågan är hur mycket 
det påverkar roboten. Det är ju inte direkt något precisionsarbete som utförs på millimeternivå 
och en cm hit eller dit i svikt kanske man kan leva med och med förutsättningen att roboten inte 
tar allvarligt med stryk av detta.  
Man kan vidare programmera så att detta läge aldrig uppstår om det nu skulle visa sig vara ett 
allvarligt problem med hjälp av en roterande platta där man placerar ibc-containern. Robotens 
axlar skulle då endast behöva röra sig framåt och bakåt med mindre rörelser åt sidorna som inte 
skulle vara särskilt påfrestande. 
 
Väggen där det stora arbetet görs blir följande: 
 

𝑀!ä!! = 78 ∗ 𝑐𝑜𝑠(90− 45) ∗ 1,5+ 𝑐𝑜𝑠(45) ∗ 170 ∗ 0,65 
𝑀!ä!! = 161𝑁𝑚 

Vilket är helt ok. 
 
Botten i tanken har inte beräknas då den inte anses utgöra ett stort moment. 
 
Slutsats; Vi tycker att följande görs, man ber Åke tillverka verktyget efter de ritningar som 
finns med en justering på 1kg. Vi är då säkra på att verktyget når överallt och vi anser inte 
heller att en förkortning av verktyget i efterhand om så skulle behövas betyder några större 
insatser utan bör vara okomplicerade att genomföra. Vidare så kan man minska trycket en 
aning och komma ner i önskvärt moment om så behövs, kanske just i den stund verktyget är 
vinklat som värst för att sedan öka trycket till normalt igen. Som vi ser det ligger man nära de 
värden som är önskvärda och hur det ser ut i verkligheten vet man nog inte helt säkert förens 
man testat. 
 
Vi ska kolla upp vinkeln mer exakt, ju mindre desto bättre! Men just nu har vi en diff. på 27Nm 
ser det ut som i några sekunder, frågan är om det påverkar nämnvärt.  
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Bilaga	  15,	  Bild	  på	  den	  del	  av	  vertyget	  som	  kan	  minskas	  med	  1kg.	  KONFIDENTIELLT	  
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Bilaga	  16,	  Kritiskt	  läge	  i	  IBC,	  övre	  hörn.	  
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Bilaga	  17,	  Förslag	  på	  hur	  vertyget	  bör	  omkonstrueras.	  KONFIDENTIELLT	  

 


