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Abstract 
 

The requirement of more energy is increasing due to the growing globalization in the world. To 

transmit and distribute electrical effects, transformers are used. ABB Power Grids AB is a world 

leading company in producing electrical grid components, thus also in producing high voltage 

transformers. 

Transformers are time demanding and complex to construct, this has resulted in ABB Power Grids 

producing them manually. One of the key components in the transformer is its core.  The core is 

constructed by stacking thousands of thin electrical sheets on top of each other to form the structure, 

all according to a specific core stacking pattern. The electrical sheets are hard to manually work with 

due to being long, thin, and sharp. This has resulted in a lot of injuries due to all lifts required for one 

core. Additionally, a few cut wounds have happened due to the sharpness of the sheets. This has 

sparked an interest in automating the production of these transformer cores in hope to reduce injuries. 

At first glance, the core stacking process seems perfect to automate due to its simplicity and repetitive 

operation. The incentive to automate is also high due to the doubles regarding the work environment. 

However, automation is made difficult due to the high precision involved in stacking a core. 

Additionally, stacking the core has been described as something one needs to have a certain feeling 

for and thus making it hard to fully replicate with robotics. To make it easier to grasp limitations has 

been set to only focus on the stacking part of the core construction. By focusing on the stacking part 

of the construction the strenuous and dangerous work can be performed by robots or portals while 

work relating to quality assurance and assembly is kept manually. 

However, even with limitations the process of automating the core stacking will be challenging. Due 

to the sheer size of the core the automation needs to be large while performing extremely precise 

tasks. The production area where the cores are being made is narrow and adjusted for manual labour 

which is further increasing the challenges of integration and automated solution. The result of this is 

that existing automated solutions for core stacking needs to be remodelled to fit a very specific work 

area. The performance of the remodelled solutions needs to be evaluated to see if they are fit to stack 

the core with the precision needed or if the work area needs to be reworked. 

This pilot study contains automation models that have been models to be integrated with ABB Power 

Grids production. The models that are being processed are Portal models, Industrial robot models and 

Material input models. These models have later been analysed and compared with each other to 

provide ABB Power Grids with the information needed to continue with the next step in automth 

Industrial robot model 1. 
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Sammanfattning 

 
Efterfrågan av energi ökar på grund av den ökande globaliseringen i världen. För att transmittera och 

distribuera elektrisk effekt används transformatorer. ABB Power Grids AB är världsledande inom 

produktion av transmissionskomponenter däribland högspänningstransformatorer. 

Transformatorer är tidskrävande och komplext att tillverka vilket har lett till att all produktion hos 

ABB Power Grids idag sker manuellt. En av transformatorns mer framstående komponenter är kärnan 

som bidrar med en effektivare reglering till mindre förluster. Kärnan konstrueras av tusentals tunna 

elektroplåtar som staplas omlott på varandra och vävs ihop till en sammanhängande struktur, detta 

enligt ett kärnläggningsmönster. Plåtarna i sig är otympliga att hantera då de är långa, tunna och 

vassa. Manuell stackning av elektroplåtar har visat sig ge upphov till en del skador då lyften är många 

och slitsamma, därtill har plåtarna legat till grund för otäcka skärskador. I och med detta har ett 

intresse för automation väckts i hopp om att reducera arbetsskador. 

Vid första anblick kan kärnläggningen anses vara perfekt för automation då arbetsmomentet är enkelt 

och repetitiva. Incitamentet för automation ökar ytterligare i hänseende till arbetsmiljön. 

Komplikationerna uppstår när arbetet bryts ner. Under ytan är det en utstuderad process där krav på 

produkt är höga med strikta toleranser. Därtill har arbetet beskrivits som något man behöver en viss 

känsla för då arbetet anpassas genom hela processen. Detta försvårar automation betydligt då dagens 

tillverkningsprocess är svår att fullt ut härma med robotar eller portaler. Därför behövs avgränsningar 

behöver göras för att hitta avvägning mellan slitsamt arbete och finess. Området för automation 

begränsas därför till stackningsprocessen. Genom att fokusera på stackningen flyttas de slitsamma och 

farliga lyften från manuell arbetskraft till automation samtidigt som kontroll, justering och 

slutmontage behålls manuellt. På så sätt kan produktionen av transformatorkärnor göras lämpad för 

automation då det allra mest tidskrävande momenten inte behöver utföras av människan.  

 

Detta är innebär emellertid inte att automation görs utan svårigheter. Kärnornas storlekar samt den 

precision som krävs vid läggning sätter höga krav på den automationslösning som ska implementeras.  

För att en automationslösning ska klara av att stacka alla de typer av kärnor som idag tillverkas på 

ABB Power Grids kommer stora strukturer behöva upprättas för att utföra arbeten med extrem 

precision. Detta sätter höga noggrannhetskrav på de automationsmodeller som upprättas. Vidare, 

produktionsområdet där automation idag avses är väl utstakat och anpassat efter manuellt arbete. 

Detta innebär att automationsmodeller som idag finns på marknaden behöver omarbetas för att passa 

in i dagens produktion hos ABB Power Grids. Slutligen måste frågan ställas om modifierade lösningar 

kan göras noggranna nog eller om större ingrepp på produktionsområden behövs göras. 

 

I förstudien presenteras olika automationsmodeller som har utvecklats för att integreras hos ABB 

Power Grids, dessa är Portalmodeller, Länkarmsmodeller och Inmatningsmodeller. 

Utformningsförslagen har sedan analyserats och jämförts för att ge ABB PG ett utgångsläge för 

vidareutveckling av automatisering av stackningsmomentet.  

 

Resultatet blev fem automationsmodeller, två använder sig av länkarmsrobotar och tre är portaler. 

Vidare så har två automatiserade inmatningsmodeller upprättats för att ytterligare reducera den 

manuella hanteringen av elektroplåtar. ABB Power Grids rekommenderas att inledningsvis gå vidare 

med Robotmodell 1. 
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1 Inledning 

ABB Power Grids (”ABB PG”) är ett världsledande företag inom tillverkning av kraft- och 

automationsprodukter. Deras produkter bidrar med generering, transmission och distribution av 

elektrisk effekt. En grundkomponent i transmissionsnätet är högspänningstransformatorer. 

Högspänningstransformatorer används för att reglera spänningsnivåer vilket är avgörande då det 

möjliggör transmission av elektrisk effekt över långa distanser. För att en högspänningstransformator 

effektivt ska kunna reglera spänningsnivåer krävs en kärna. [1] 

Stora transformatorkärnor är uppbyggda av tusentals tunna laminerade elektroplåtar som stackas på 

varandra. Idag stackas dessa elektroplåtar manuellt hos ABB PG. Processen är slitsam och förknippad 

med arbetsskador då de tunna elektroplåtarna är vassa och arbetet är statiskt. 

ABB PG har tidigare undersökt möjligheten att applicera en automation på arbetsmomentet. Till följd 

av produktionsområdets utformning, närliggande produktionsområden samt byggnadens ålder 

avslutades aldrig arbetet. Dessutom skiljer sig ABB PG:s kärnor i både storlek och uppbyggnad från 

andra på marknaden vilket innebär att integration av färdig automationslösning försvåras. ABB PG har 

därför kontaktat Uppsala Universitet för att återuppta undersökningen med avseende i att förbättra 

arbetsmiljön. Således har befintliga lösningar använts som en grund där modifikationer till lösningar 

eller produktionsområde gjorts för att anpassas ABB PG:s kravspecifikationer. 

Rapporten inleds med Teori för att bygga upp förståelse för de ingående delarna och fortsätter sedan 

med metoden hur arbetet har utförts. Vidare beskrivs ABB Power Grids Produktion hur arbetet utförs 

idag vid tillverkning av järnkärnor. Resultatet är uppdelad olika automationsmodeller som har uppstått 

under projektets gång. Slutligen analyseras resultaten i Analys innan rapporten avslutas med 

diskussion och slutsatser. 

Denna rapport innehåller information som är sekretessbelagd därav har delar av data och mått inte 

presenterats i denna rapport. 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna förstudie är att undersöka och kartlägga kärnläggningen för 

högspänningstransformatorer i avseende att ta fram automationsförslag för ABB PG i Ludvika. 

Automationsförslagen avser att förbättra arbetsmiljön utan att skära ner på produktionsflexibiliteten 

för transformatorkärnor.  
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De frågeställningar som rapporten skall besvara är följande: 

- Utvärdera hur kompatibel stackning av transformatorkärnor är med automation? 

- Vilka utmaningar står ABB PG idag inför när manuellt arbete ska flyttas till automation? 

- Vad bör vara ABB PG förhållningssätt för framtida stackning av transformatorkärnor? 

1.2 Mål 

Huvudmålet med rapporten är att ta fram ett underlag som ABB PG kan använda för att vidare 

utveckla och realisera en automation för stackningsprocessen. Följande delmål skall också framgå i 

rapporten: 

● Beskriva processen för kärntillverkning av en högspänningstransformator. 

● Utvärdera hur kompatibel stackning av transformatorkärnor är med automation. 

● Undersök olika automationslösningar för att förbättra arbetsmiljön av produktionslinan. 

● Utvärdera och ge en rekommendation för framtida produktion av transformatorkärnor. 

● Utvärdera framtida tillvägagång av kärnstackning 

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer grunda sig i befintliga portaler och industrirobotar. Dessa kommer att undersökas 

och modifieras med avseende att integreras i ABB PG:s produktion. Cykeltider och en tydlig budget 

för automationsmodellerna är inget krav från ABB PG och kommer därför bara utvärderas ytligt. 

Utifrån syftet att förbättra arbetsmiljön togs beslutet att enbart undersöka de delar i kärnläggningen 

som involverade hantering av elektroplåt. 

1.4 Arbetsfördelning 

Arbetet har undersökt och författats av tre studenter. Under presenteras arbetsfördelningen. 

 

Gustaf Vernesson Krook har ansvarat för utformning av Portaler. I detalj är avsnitten följande:  

2.1, 2.2.7, 2.2.8, 4.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 

Mathias Berntsson har ansvarat Länkarmsrobotar. I detalj är avsnitten följande: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.9, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 

Karl-Johan Thunberg har ansvarat för utformning av Inmatningsprocesser. I detalj är avsnitten 

följande: 2.2.6, 4.1, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 6.4, 6.4.1, 6.4.2 

Gemensamma kapitel som har delats mellan författarna är: 1, 3, 7, 8, (avsnitt 5,1 och 6,1 har utförts av 

Karl-Johan och Gustaf) 
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1.5 Befintliga automationslösningar på marknaden 

Som beskrivet i inledning finns idag redan utvecklade automationslösningar för stackningsprocesser. 

Företaget GEORG bygger portal för stackning (se figur 1.1) [2] 

 

Figur 1.1 - Georg Autostack 400 [2] 

 

Här använder man sig av en kartesisk robot som placerar plåt med hjälp av ett sugkoppsverktyg. För 

att säkerställa rätt placering används markeringar i plåt. 

 

Güdel, som är leverantör av robotkomponenter, har tidigare levererat automationslösningar med 

industrirobot för stackningsprocess. De klarar av transformatorkärnor från 0,5 m till upp till 10 m. Här 

används liknande verktyg som GEORG för att anpassa placering av plåt (se figur 1.2). [3] 

 

 

Figur 1.2 - Güdel, Core Stacker System [3]  
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LAE srl är en annan leverantör som använder sig av en klippningsmaskin vilket transporterar in plåt 

till robot (se figur 1.3). Roboten använder sedan ett elektromagnetiskt verktyg att plocka och stacka 

plåt. Eftersom klippningsmaskinen endast levererar en plåt i taget kan ett magnetverktyg användas. I 

denna lösning måste hål finnas i plåt för att noggrannheten skall bli god. [4] 

  

Figur 1.3 - LAE srl Core Stackning Robot IRE 25 [4]  
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1.6 Definitioner 

CAD (Computer aided design): Programvara för teknisk modellering.  

Dragskenor: Komponent i kärnkonstruktion. Används för att hålla ihop kärnan. 

Elektroplåt: Primära byggstenen i transformatorkärnor. Gjorda av metall som lätt kan magnetiseras, 

exempelvis järn.  

Fundament: Den hydrauliska platta under kärnläggningsbord. Används vid resning av kärna. 

Gantry: En åkbana för robotar. 

Kartesiska koordinater: Koordinatsystem med x, y och z representerar var sin riktning i rummet. 

Kärnläggningsbord/ kärnbädd: Ett arbetsbord som används vid produktion av transformatorkärnor. 

Laminering: Tunt isolerande lager på plåt 

Mobilt: Att något är flyttbart. 

Pay-load: Lyftkapacitet hos robot 

Plundringsbord: Ett läggningsbord för plåt som robot plockar ifrån. Möjliggör garanterad säker plock. 

Portal: En större typ av robot som byggs över eller runt produktionsområde.  

Pressbalk:  Komponent i kärnkonstruktion. Används som ramverk. 

Produktionsflexibilitet: Hur flexibel roboten är på att tillverka olika produkter/modeller. 

Robotmål: Robots destination 

Solidwork: CAD-programvara för 3D modellering. 
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2 Teori 

I detta kapitel behandlas den teori som ligger till grund för resultaten. Här beskrivs funktionaliteten i 

de komponenter som används samt begrepp och den information som kan underlätta för läsaren att 

förstå varför resultat ser ut som den gör. 

2.1 Transformator 

2.1.1 Introduktion 

En transformator är en elektrisk komponent vars syfte är att omvandla ström- och spänningsnivåer. 

Inom elektrotekniken är transformatorn en väsentlig komponent och återfinns i eller i samband med 

en stor del av dagens elektriska produkter. De kan återfinnas i mindre applikationer såsom 

mobilladdare eller mikrovågsugn till betydligt större system så som transmissionsnätet.  

2.1.2 Uppbyggnad 

Varför behövs en transformatorkärna? En transformator bygger på Faraday's lag om elektromagnetisk 

induktion. När en ledare exponeras för ett förändrande magnetfält induceras en ström i ledaren. Detta 

kan utnyttjas genom att placera två spolar bredvid varandra, spolarna brukar kort kallas den primära 

och den sekundära spolen. När en växelspänning kopplas till den primära spolen kommer ett 

magnetfält genereras. När detta magnetfält når den sekundära spolen induceras en ström. Det är 

förhållandet i lindningsvarv mellan den primära och sekundära spolen som avgör storleken av den 

inducerade strömmen. På så vis innebär det också att spänning också kan kontrolleras. För att 

effektiviserar induktionen av magnetfält i den sekundära spolen används en så kallad kärna. Den är 

oftast gjord av järn och sträcker sig igenom båda spolarna. Materialet bör vara sådan typ att det 

magnetiseras till följd av ett magnetfält. Därmed är kärnans syfte att förbättra den elektromagnetiska 

effekt sekundära spolen känner av. Således bidrar detta till en effektivare transformering.  

 

Varför bygger man upp transformatorkärnor i bitar? När kärnan i en transformator magnetiseras 

skapas virvelströmmar. Virvelströmmarna cirkulerar i tvärsnittsarean av en transformatorkärna och 

bidrar energiförluster. När virvelströmmarna cirkulerar i kärnan skapas oönskad värme.  Den värmen 

är en energiförlust och reducerar transformatorns effektivitet. I extrema fall kan värmen också skada 

eller till och med förstöra kärnan. För att motverka detta byggs kärnan bitvis, oftast i form av tunna 

laminerade plåtar som staplas på varandra och som tillsammans skapar kärnstrukturen, (se figur 2.1). 

Genom att laminera varje separat plåt minskar man den effektiva tvärsnittsarean i transformatorkärnan 

och på så vis minskas också den yta där virvelströmmar kan uppstå. [5] 



14 

 

 

 

Till höger visar en bild på kärnan till en transformator. 

Transformatorkärnor varierar i både storlekar och 

form, större kärnor utgörs av tunna elektroplåtar som 

staplas på varandra. Den delen av kärnan som ej är 

avsedd för att kläs i lindning kallas för ok. Den delen 

som kläs i lindning kallas för transformatorns ben. En 

primär- och en sekundärlindning görs. Lindningarna 

består oftast av kopparledare där förhållandet mellan 

den primära och sekundära lindningen ligger till stor 

grund hur transformator reglerar spänning. 

Figur 2.1 - Kärna i grått och 

lindning i orange. [6]                                                            

2.2 Automation och robotik 

2.2.1 Introduktion 

När en robot kommer på tal kan varje enskild individ tänka på flera olika egenskaper som en robot 

har, vilket kan vara självgående, entydiga rörelser eller programmerbar. Däremot så finns det en 

definition som beskriver vad en industrirobot är. 

 “Automatically controlled, reprogrammable, multipurpose manipulator, programmable in three or 

more axes, which can be either fixed in place or mobile for use in industrial automation 

applications.” [7] 

Industrirobotar började användas först inom bilindustrin för svetsning och sprutmålning under 1960-

talet. Utvecklingen därifrån har gått fort tack vare datorer och bättre programmeringsspråk som gjorde 

att svåra och komplicerade arbetsuppgifter kunde lösas med robot. 

2.2.2. Frihetsgrader  

Frihetsgrader, eller som på engelska, Degrees of freedom (DoF), är ett mått på antal olika variabler 

som förekommer hos en partikel när den kan röra sig fritt i rummet. Detta beskrivs oftast med 

kartesiska koordinater (x,y,z) där varje axel är 1 frihetsgrad. Detta göra att i en 3D modell finns 3 

frihetsgrader. Detta kan man utöka genom att lägga till rotation i varje led så att vi får en α komponent 
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till varje enskild led enligt (X, αX, Y, αY, Z, αZ) som totalt ger oss 6 frihetsgrader, vilket är maximalt 

(tiden t är oberoende och är ingen frihetsgrad). 

 

Böj(R) är en led som förhåller sig till sin länk och roterar i ett 2D plan där tidigare länk tillhör samma 

axel. Fungerar som en armbåge mellan underarm och överarm 

Roll(R) är en länk som roterar länken runt sig själv där rotationen inte sker i riktning åt samma axel. 

Fungerar som att rotera en hand vars handflata är riktad mot himlen och roterar så handflatan är mot 

golvet 

Linjärled(P) är en led som växer i samma riktning. Fungerar som om ett mindre rör är i ett större rör 

och man drar ut det mindre röret ur det större röret vilket resulterar till att den växer i en riktning. 

Med dessa kan varje frihetsgrad beskrivas och varje enskild robot få olika arbetsområden beroende på 

arbetsuppgiften som roboten ställs inför. Ju fler frihetsgrader desto fler rörelser kan den göra, men 

detta bidrar till att den tar mer plats, kostar mer och blir med komplicerad. Därav vill man anpassa 

mängd frihetsgrader efter vad som behövs samt robotmodell efter arbetsuppgift.[8] 

2.2.3 Robottyper för stackningsprocess 

Det finns flera olika robottyper med olika rörelsemönster, här beskrivs de två som har undersökts vid 

utformning: Rektangulär/Kartesisk robot (PPP) och Länkarmsrobot (RRR). 

Rektangulär/Kartesisk robot har tre linjärleder (PPP) som är upprättade i varsin kartesiska 

koordinater (x, y, z), vilket ger den arbetsområdet av en kub. Detta gör att den har ett litet men 

kompakt arbetsområde med en hög noggrannhet, styvhet och lastkapacitet. Exempel på när dessa 

robotar används är vid mätning, montering och materialhantering. Ofta används denna robot vid en 

utformning av en portallösning.  

Länkarmsrobot är vad många kan förknippa när industrirobot kommer till tals. Den består av tre 

rotations leder (en vertikal roll och två horisontella böjar). Denna robot har en sfärisk arbetsyta och 

har 6 frihetsgrader och är den mest universella roboten av dessa modeller. Den tar upp en liten golvyta 

men kan täck ett stort arbetsområde och kan ha hög noggrannhet. Denna finns mest inom bilindustrin 

för svettning, målning samt plock. [9] 

2.2.4 Åkbanor  

Åkbanor som också kallas gantries, är en komponent som kompletterar robotens räckvidd genom att 

förflytta roboten till en annan punkt i rummet. Således kan robotens arbetsyta öka. Då ytterligare 

rörelsemoment adderas till utförandes minskar den totala noggrannheten. Detta går att undvika genom 



16 

att vid kritiska punkter låsa fast roboten i åkbanan så noggrannheten åter faller på roboten och inte 

dem tillsammans. Åkbanor drivs av elektriska motorer och går att placera på ytor som golv, vägg eller 

tak. [10] 

2.2.5 Noggrannhet 

Noggrannhet inom robotik beskriver hur exakt en robot kan utföra rörelser när den ska till ett mål. Det 

finns olika typer av noggrannheter. 

● Postitionsnoggrannhet beskriver hur bra roboten är på att återgå till sin givna position. 

● Bannoggrannhet beskriver hur bra roboten kan återta en given bana. 

● Absolutnoggrannhet beskriver lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande system.[11] 

För alla typer av noggrannhet beskrivs differensen oftast i millimeter vilket är felet som uppstod vid 

test när rörelsemönster och positioner har upprepats. Detta ger en uppfattning om förskjutningen som 

roboten har runt punkten eller banan som den ska ta. 

Genom att absolutkalibrera en robot tas alla felaktigheter till hänsyn mot kända parametrar så felen 

som existerar korrigeras till att bli korrekt eller så nära rätt som möjligt. Detta genomförs i ett rum så 

alla förutsättningar är lika så alla förutsättningar bli samma.[12] 

2.2.6 Robotverktyg 

Inom industriell produktion utgår robotverktyg från tre grupper av verktyg; Mekaniska gripdon, 

vakuumgripdon och magnetgripdon. Variationer existera inom dessa grupper beroende på process, 

designparametrar och krav från produktion. I detta stycke beskrivs endast gripdon med relevans till 

användningsområdet, stackning av elektroplåt.  

Vakuumgripdon har många standardkomponenter och är kostnadseffektiva. Verktyget hanterar endast 

platta ytor och fixerar objektet med hjälp av vakuumkraft. En av de vanligaste komponenter som 

används vid vakuumgripdon är sugkoppar. Dessa är ofta väldigt universella och billiga i kostnad 

vilket gör att ett verktyg kan använda sig av flera sugkoppar för att fördela den vakuumkraft som 

behövs för att greppa objekt beroende på dess yta. Det finns 4 grundtyper av sugkoppar; universell 

sugkopp, flat sugkopp med bälg, sugkopp med bommar, sug och djup sugkopp. 

Magnetgripdon är ett kraftigt verktyg då de ofta klarar stora vikter. Det kan endast lyfta ferritiska 

material och drivs av elektrisk matning. Detta gör att verktyget tappar lyftkraft ifall elektrisk matning 

bryts. Genom användning av AC kan kvarstående magnetisering i objekt reduceras.    
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Om en process kräver flera typer av verktyg kan en verktygsväxlare användas. Verktygsväxlare är en 

komponent som består av två enheter. Den ena delen sätts på varje verktyg och den andra längst ut på 

robotens handled som sitter permanent monterad. Vid dockning ansluts verktyget till robot och låses 

fast genom mekanisk/pneumatisk eller magnetisk låsning. Väljer man att addera en verktygsväxlare 

måste noggrannheten tas i hänsyn. [13] 

Vid navigering och placering av verktyget används tool center point (TCP). TCP är utgångspunkten 

för verktygets koordinatsystem vilket ofta placeras längst ut på eller i mitten av ett verktyg. Vid 

programmering av robotens rörelser kan navigering med TCP vara ett lättsamt tillvägagångssätt [14].  

2.2.7 Remote Center Compliance 

Remote Center Compliance (“RCC”) är en mekanisk del som kan placeras mellan robots handled och 

verktyg. RCC används för att ge verktyget giv då placering av objekt i hål med snäva toleranser kan 

leda till att objekt fastnar. Således, genom användning av RCC minskar styvheten mellan robot och 

verktyg vilket ger objektet möjligheten att förskjutas och glida på plats. Detta fungerar enbart om 

någon form av hål eller stift används då RCCn enbart ger med sig och behöver något fixerat som 

guider objekt eller verktyg. Genom användning av RCC kan undermålig noggrannhet av små 

marginaler kompenseras enligt figur 2.2. [15] 

 

  

Figur 2.2 - RCC tillåter verktyg att förskjutas med hjälp av ytan. [16]  

2.2.8 Sensorer och navigation 

Inom robotik används sensorer för navigation samt kontrollering. Sensorer kan ge robot momentan 

återkoppling om dess position. Således är sensorer viktiga inom robotik och automation då det 

möjliggör korrigering av rörelser och utföranden under drift. Det finns en stor mängd sensorer idag. 

De sensorer som används i modellerna presenteras i texten nedan. 
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Fotoelektrisk sensor detekterar längd till yta eller ett objekt. I regel används infrarött ljus. Infraröda 

ljuset passerar ett optiksystem som anpassas efter funktion. För mottagning av ljus används 

ljuskänsliga transistorer som släpper igenom en viss läckström beroende på hur mycket ljus som 

träffar den. Det finns även ljussensorer som kan registrera olika typer av färger, då definieras vilken 

typ av våglängd som sensorn skall reagera på.  

 

Triangulerande lasersensorer mäter längd till en yta. Detta gör den genom att mäta den vinkel som 

reflekteras tillbaka i. Sensorn är väldigt noggrann och kan arbeta med små dimensioner. Genom 

assisterad programvara kan denna typ av sensorer skanna en yta och ge en bild på hur för ett 

gränssnitt skulle se ut. [17] 

 

Machine vision är en typ av navigations och informationsverktyg. Likt sensorer används de för att 

identifiera och hitta positioner av ett robotmål. Detta används ofta i syfte för att lokalisera och greppa 

ett objekt korrekt. Ytterligare kan det användas vid kvalitetskontroll. Machine vision bygger på en 

bildbehandling där en kamera tar en bild på en yta. Ytan är oftast väl upplyst i syfte att synliggöra 

eventuella objekt som finns på ytan, det vill säga att ljuskällan kan anpassas för att bättre synliggöra 

mönster på objekt. Dessa kan vara kanter, ojämnheter eller skråmor. Om syftet exempelvis är att 

synliggöra röda prickar på en blå bakgrund kan ett rött ljus användas för att synliggöra de röda 

prickarna i en bild, då ljuset reflekteras och på så sätt synliggör prickarna som starka ljuspunkter. I ett 

machine vision-system processas bilderna och mönster isoleras. Genom att isolera relevanta mönster i 

bilden kan resterande delar ignoreras och mönstret som ska analyseras framträder tydligare. På så vis 

kan ett objekts position identifieras i ett definierat utrymme. Det är också möjligt att leta efter 

avvikelser vilket kan användas för kvalitetskontroll. [18] 

2.2.9 Säkerhet 

Stor vikt läggs på säkerhet inom robotik då olyckor lätt kan förekomma. Säkerheten delas upp i två 

olika subkategorier: den yttre säkerheten och den inre säkerheten. 

 

Den yttre säkerheten handlar om skydd från yttre faktorer såsom intrång. Det enklaste och vanligaste 

skydd är en bur runt arbetsplatsen, en så kallad robotcell. Robotcellen kan vara uppbyggd på många 

olika sätt och material. Vanligt förekommande hos en robotcell är en bur gjord av stålram och 

plexiglas för robusthet med möjlighet för programmering av roboten utanför cellen. Ingångar till 

cellen består av dörrar med diverse olika stopp. De olika stoppen är nödstopp, skyddsstopp och 

produktionsstopp. Nödstopp bryter all ström och robotar stannar direkt. Skyddsstopp bryter strömmen 

till robotens axlar men systemet är fortfarande igång, vilket gör att roboten kan starta från den position 

som den avslutade vid när produktionen går igång igen. Produktionsstopp har fokus på 
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maskinsäkerhet och enkel uppstart, vilket används för stopp och återstartsrutin för styrsystemet.  

Nödstopp brukar kopplas via dörrar också, så när de är öppnas bryts strömförsörjningen till robotcell 

och roboten står still. Sammantaget är robotcellen utformad för att blockera tillträde till robotens 

arbetsområde under drift. Viktigt att poängtera att endast när produktionsstopp och nödstopp är 

aktiverat får personal tillträda buren. Om det inte går att avgränsa arbetsområdet helt kan sensorer så 

som ljusridåer användas. Ljusridåer upprättar en ljuskanal mellan varandra och bryts denna kanal 

indikerar sensorn detta vilket resulterar till att roboten saktar ner eller stannar. Det är vanligt 

förekommande att ljusridåer används i kombination med färgkodning på golvet. Kodningen utgörs 

ofta av ett grön-, gul- och rödmarkerade områden där varje färg representerar en hastighet på roboten. 

Därmed kan personal utföra arbete runt omkring utan att produktionen påverkas samtidigt som robot 

kan sakta in eller stanna om då gult eller rött område tillträds. Detta kan vara ett fördelaktigt skydd 

under produktion som kräver frekvent tillträde till robot, exempelvis vid påfyllnad av material. 

Däremot finns det en risk att produktionen stoppas av misstag ifall någon går innanför området. För 

att förhindra detta kan tydliga linjer upprättas för transportgångar och varningsskyltar för att 

informera förbipasserande trafikanter. 

 

Den inre säkerheten behandlar tillträde av utbildad personal som kan utföra diverse servicearbeten 

innanför robotcellen [19]. Stort fokus ligger på mjukvara som begränsar roboten i vad den kan och 

inte kan göra för rörelser. ABB R har ett säkerhetssystem vid namn SafeMove 2 som kan appliceras på 

alla ABB Rs robotar och för att upprätthålla en inre säkerhet.[20] 
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3 Metod 

Förstudien inleds med en insamlingsfas av information där produktionen studeras för att sedan brytas 

ner i delmoment. Arbetsytor och materialflöden kommer undersökas för att identifiera vilka 

begränsningar som existerar i produktionsområdet. Då rådande omständigheter med COVID-19 

genomförs samtliga faser på distans. När samtliga produktionsområden i kärnläggningen är 

utvärderade ska en eller flera automationslösningar modelleras med hjälp av Solidwork (CAD). 

Automationsmodellerna kommer utvecklas av studenterna utifrån de förutsättningar som krävs för att 

bygga en korrekt transformatorkärna. Under utveckling av automationsmodeller kommer integratörer, 

handledare och ämnesgranskare involveras för att kritiskt granska rimlighet av förslagen. Modellering 

kan komma att täcka både befintligt produktionsområde såväl som ett modifierat produktionsområde 

med avsikt att minimera manuell hantering av elektroplåtar. Rimliga modelleringar kommer användas 

i en automationsmodell där för- och nackdelar diskuteras, vilka förändringar som kan tänkas göras i 

produktionsområde och hur väl automationslösning kan upprättas och integreras. Avslutningsvis 

sammanställs automationsmodellerna i en rapport som presenteras och överlämnas till ABB PG. 

3.1 Datainhämtning 

Kontakt med ABB PG sker genom kontinuerliga videomöten och mailkorrespondens som skall ge den 

information som behövs inom produktionen. Även skall författarna redovisa sina framsteg genom 

videomöten.  

 

Med sakkunniga avses prestanda och kritiska områden att diskuteras samt de nödvändiga tilläggen i 

modelleringarna. Integratörer kan lyfta deras automationslösningar som utvärderas utifrån ABB PG:s 

kravspecifikationer. De integratörer som avses kontaktas är ABB Robotics (ABB R), GEORG, Andon 

Robotics AB och GÜDEL. 

3.2 Genomförande 

Vid design utav automationsmodeller kommer dessa faktorer påverka resultatet: 

- Anpassningar och val av verktyg och robot 

Val av verktyg och robot bestäms utifrån de dimensioner och form av materialet (se bilaga för 

plåtdimensioner). Vid val av robot är hanteringsvikt, räckvidd samt rörelseförmåga de primära 

parametrar som analyseras. Även att leverantör av robot har adderande komponenter såsom; åkbana 

och verktygsväxlare för att ge mer frihet vid eventuella korrigeringar ses över. 

- Avgränsningar för Automationsmodeller 
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Området är ett kritiskt moment för all utformning. För att minimera förändring av befintligt och 

närliggande arbetsområden kommer placering av komponenter måttanpassas. Närliggande områden 

transporterar även produkter genom arbetsytan det är därför viktigt att tänka på automationsförslagets 

olika placeringar och hur transporten påverkas av detta. Arbetsytan har designats i CAD för att på ett 

visuellt sätt kunna utvärdera hur ytan kan disponeras med övriga objekt på ytan.  

- Cykel och drift 

En analys av område och placering ligger i korrelation med cykel och drift. För varje modell beskrivs 

robots rörelsemönster samt arbetsuppgift.  

- Säkerhet 

Analyseras för respektive förslag. Delar av säkerheten är lika för alla modeller. 

Ett inledande stycke tas upp för Portalmodeller, Länkarmsmodeller och Inmatningsmodeller som tar 

upp en del genomförande som särskiljer sig från det allmänna genomförandet.  

3.3 Jämförelse  

För att utvärdera automationsmodellerna mot varandra görs en jämförelse. Genom en jämförelse ska 

det bli tydligare att se vilka automationsmodeller som anses ha bäst förutsättningar för att integreras 

hos ABB PG. Enbart modeller som ger olika förutsättningar för integration kommer jämföras. 

Modeller utvärderas utifrån de parametrar som anses vara viktiga inför en automation. Då flera 

parametrar kräver simuleringar och praktiska tester delas poängsystemet in i två kategorier. Dessa är 

Uppskattning och Säkerställt. I Uppskattning listas de parametrar som idag är osäkra men utifrån 

analys och samtal med sakkunniga bedöms kunna uppskattas. Dessa är kostnad, räckvidd, cykeltid och 

noggrannhet. I Säkerställt behandlas den information som anses vara konkret och mindre beroende av 

tester för att säkerställa. Dessa är arbetsmiljö, inmatning, säkerhet, yta och flytt. 

 

Genom att dela upp jämförelsen i Uppskattning och Säkerställt ges en nyanserad bild av var 

automationsmodellerna presterar bra samtidigt som troligheten av modelleringarna undersöks.  

 

Jämförelse mellan portal och Industrirobot från 0–3 där 3 är bäst förutsättning. För att tydligare väga 

automationsmodellerna mot varandra ska endast en 3a, en 2a, en 1a och en 0a delas ut per parameter. 

3.4 Orientering 

För att få ett gemensamt koordinatsystem för samtliga lösningar över produktionsområdet så används 

ett globalt kartesiskt koordinatsystem. Detta betyder att vid benämning av en punkt (x, y, z) hänvisas 
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den alltid till förhållande till det globala koordinatsystemets origo (0,0,0). Det globala 

koordinatsystemet är självvalt för lättare orientering och utgår från figur 3.1 

 

I texterna förekommer fram, bak, höger och vänster. Dessa utgår i från resningsytan där näsan pekar 

mot fundament. Därmed är fram mot resningsytan. Bak är mot pelare och gångbana. Höger och 

vänster är sett från där man står. 

 

 

Figur 3.1 - Orientering över produktionsområdet 
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4 ABB Power Grids Produktion 

Detta kapitel behandlar all den materiel som har samlats in för att undersöka ifall ett eller flera 

automatisering förslag är möjliga att utföra. Den data som har tagits fram kommer från intervjuer och 

möten med ABB PG och från möten med integratörer från olika företag. 

4.1 Produktionsytor och angränsande områden 

Fixerade objekt på arbetsyta är fundament med resningshydraulik och pelare. Angränsande områden 

är transportgång som går utanför pelare, mediumbädden och parkeringsplats för färdig kärna. 

Transportgång är placerad och markerad i gult, grönt är fri yta att använda och rött samt rödstreckat är 

resningsyta samt förflyttning av kärnor (se figur 4.1). Andra objekt är uppmätta och har en viss 

anpassning för att möjliggöra förflyttning. Kärnbädd placeras i centrum av fundament och dess 

dimensioner är beroende på vilken modell av järnkärna som skall produceras. Höjd till traverser i 

taket är uppmätt till 8 m. 

 

Figur 4.1 - Visualisering av arbetsyta i olika färger [21] 

4.2 Produktionsprocess 

Vid produktion av järnkärna ingår flera manuella arbetsmoment, för att få en uppfattning om vilka 

moment som ingår i dagens produktion finns här en sammanfattning av: installation av kärnbädd, 

stackning av kärna samt resning av kärna. 
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Installation av kärnbädden inleds med rengöring av läggningsbord. Läggningsbordet mäts in efter 

kärnstorlek, antal ben och plåtdimensioner. Pressbalkar mäts in på kärnläggningsbord och fixeras. 

Isolatorer för kärnplåt och pressbalkar installeras och jordkablar dras. Placering för dragskenor mäts 

in (se figur 4.2). 

 

Figur 4.2 - Installation av kärnbädd innan stackning [21] 

 

Inför stackning av kärna sänks plåt ner med travers och placeras i kärnläggningsbordet i ergonomisk 

höjd för plock. Personer i par om två lägger sedan kärnan genom att plocka från traven med plåt. För 

att separera plåtat från trave används en speciell metod. Metoden utgörs av en vågrörelse där ena 

personen lyfter ena änden av plåten och med en fläktande rörelse skapar en våg som går genom 

plåten. Detta resulterar i att den släpper från traven och att inga extra plåtar följer med i ett lyft för att 

sedan placeras på avsedd plats.  

 

Plåtpaketen mäts in innan de placeras för att säkerställa att de har den avsedda tjockleken. Vid felaktig 

tjocklek på plåtpaketen kompenseras detta med att addera plåt. Mätningen görs med en tving för att 

säkerställa att det inte existerar något luftgap mellan plåtarna. Regelbundet sker mätningar av kärnans 

tjocklek med ett lasermått för att säkerställa kärnans tjocklek. Beroende av kärntyp kan lasermått 

bytas ut mot stållinjal. Ifall tjocklek fortfarande är fel justeras de genom att lägga till eller ta bort plåt. 

Lagda plåtar kan justeras genom lätt knackning. Efter det första paketet plåt och regelbundet därefter 

sker klossning. Klossning innebär att träklossar kilas in under de lagda plåtarna för att stabilisera 

plåtstack. Klossningen bör göras tätt och regelbundet för att förhindra svikt av plåtar. Kyllager 

adderas med jämna mellanrum. Nedan syns en färdig järnkärna (se figur 4.3).  
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Figur 4.3 - Färdig järnkärna med vita pressbalkar placerad på kärnbädd [21] 

 

Innan resningen av kärna kan påbörjas måste ytterligare pressbalkar läggas på kärnan. Dessa fästs 

sedan i de undre pressbalkarna. Dragskenor placera för att assistera pressbalkar med att hålla ihop 

kärnan. När kärnan och pressbalkar är fixerade kan kärnan resas med hydrauliska fundamentet (Se 

figur 4.4). Kärnan förflyttas på luftkuddar som används för transport.  

 

 

Figur 4.4 - Resning av färdigstackad kärna [21] 
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4.2.1 Produktionstid 

För att få en uppfattning om arbetet vid manuell produktion inkluderas här en tabell över 

produktionstider och operatörer för varje delmoment. På grund av sekretess har ABB PG:s egna 

produktionstider ej angivits. Ett exempel har istället upprättats i avsikten är att ge en uppfattning över 

vilka arbetsmoment som är mest tidskrävande, (Se tabell 4.1). 

Tabell 4.1 – Exempel på produktionstider för en transformatorkärna 

Arbetsmoment Antal operatörer Tid 

Transport av elektroplåt 4 15 h  

Installation av kärnbädd 3–4 44 h 

Stackning av kärna 4  260 h 

Montering 4 90 h 

Resning av kärna 4 5 h 

Total tid - 414 h 

4.3 Material specification 

Vid stackning används olika antal dimensioner beroende på storlek på järnkärnan. Dessa parametrar är 

avgörande för de utformningsförslag som redovisas i denna rapport. Dimensionerna presenteras i tabell 

4.2  
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Tabell 4.2 - Plåtdimensioner och kärndimensioner, är endast ett urval av mått som finns vid 

produktion. 

Parametrar Mått (mm) 

Höjd (stående kärna) 5000 mm 

Bendiameter  500 - 2000 mm 

Minsta tjocklek på mittpaket 300 mm 

Oklängd 14 000 mm 

Plåttjocklek 0,10–0,60mm 

Plåtbredd 100-1200mm 

4.3.1 Materialflöden  

Vid befintlig produktions sker en materialtransport från klippningsområde till reaktorbädd, det 

kärnläggningsbord som syns i högra hörnet av (se figur 4.5). Materialet transporteras via travers över 

mediumbädden till fundamentet för stackning. Vid transport av material måste all produktion stoppas 

i kärnläggningsområdet av säkerhetsskäl. Parallellt med detta projekt utvecklas ett utformningsförslag 

hur materialtransport skall se ut i framtiden. Detta tillhör ett annat projekt, men det finns i intresse att 

dessa två projekt analyseras tillsammans efter klara förstudier.   

 

 

Figur 4.5 - Ritning över befintligt arbetsområde [21] 
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4.3.2 Toleranser och skador av plåt 

Under stackningsprocess sker övergripande inmätningar för att validera att luftgap, tjocklek och 

överlapp av plåt håller de toleranser som är specificerade enligt tekniska specifikation vilket beskrivs i 

tabell 4.3. Som beskrivet i produktionsprocessen sker en del mätning under produktionens gång.  

 

Tabell 4.3 - Kravtoleranser vid produktion av järnkärna.  

Specifikation Noggrannhet 

Tjocklek kärnan Sekretess 

Tjocklek paket Sekretess 

Luftgap botten (mellan ben och ok) Sekretess 

Luftgap toppen (mellan ben och ok) Sekretess 

 

 

Eftersom det ställs så höga krav på noggrannheten krävs även att plåten är av god kvalité. Genom 

intervjuer med personal har det uppmärksammats att skador på elektroplåtar förekommer. Detta gör 

att beräknad antalet plåtar inte alltid räcker till och mer plåt måste produceras. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som kan ligga till grund för vidareutveckling hos ABB PG, 

Portal, Industrirobot, och Inmatning av elektroplåt. I avsnitten om automationsmodellerna tas 

områdesbeskrivning, cykel och drift, samt säkerhet upp för respektive modell. Koncept och 

utformning har utgåtts från den data som har presenterats i tidigare kapitlen. Inledningsvis presenteras 

Automationsverktyg och Plundringsbord som används utav alla förslag.        

5.1 Automationsverktyg 

För att optimera utveckling/beställningskrav av ett automationsverktyg behövs en värdering av vilka 

parametrar som bör täckas. Parametrar på verktyget som bör tas hänsyn till vid en eventuell 

beställning är; gripdons vikt, geometrisk utsträckning och volym, gripkraft och gripytor, samt 

noggrannhet  

Verktygets vikt påverkar robotens hanteringsvikt och användningsområde. Vilka mått det är på 

elektroplåtarna påverkar storlek på verktyget och då även vikten. Den geometriska utsträckningen 

avgörs på åtkomligheten hos verktyget. Vid undersökning av befintliga verktyg och 

stackningslösningar så använde majoriteten ett vakuumgripdon med sugkoppar, vilket ligger till grund 

i utformningen av verktyget. Beroende på plåtens area bör antal sugkoppar och vilken typ av sugkopp 

utvärderas för att ta fram de med bäst egenskaper såsom undertryck och vilken yta sugkoppen berör 

vid ett lyft. För att uppnå hög noggrannhet hos verktyget är det viktigt att analysera styvheten i 

verktyget och att det är stabilt. Detta är de parametrar som har gett form till det utformningsförslag 

som finns beskrivet här nedan. 

5.1.1 Objekthantering 

Processen innehåller plockning och placering av elektroplåt. Elektroplåt bör lyftas från pall och 

placeras på kärnläggningsbord med en vågrörelse för att minska luft mellan plåtar samt minimera risk 

för förflyttning av redan stackad plåt. Vågrörelsen går till genom att sugkoppar släpper på plåten, först 

i ytterkant för att sedan jobba sig inåt. Detta för att släppa in luft och tillåta all vakuumkraft att släppa 

hela mellan plåtarna. Vid stackning skall endast en plåt i taget plockas. Det finns tydliga toleranser 

vid stackning av elektroplåt som bör studeras. Hantering av dessa tunna plåtar är en kritisk process då 

undermålig hantering kan skada plåt eller laminaten vilket påverkar kvalitén på järnkärna/produkt. 

Designparametrar av plåtar varierar beroende på produkt. 
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5.1.2 Verktygsdesign 

Verktyget bör ha en ram som skapar styvheten som krävs vid plock då objektets dimension skiljer sig 

åt (Se Figur 5.1). TCP på verktyg skall placeras i centrum av ram. Sugkoppar används som gripdon 

där strategiskt valda sugkoppar även har en linjärled. För att separera plåtar som ligger i trave används 

lufttryck som appliceras på plåtens kanter. Vid ett plock skall extra sugkoppar finnas tillgängliga på 

kortsidan av rammen då en viss rörelse skall ske under stackning. Detta kan hjälpa till och få den 

vågrörelse som skall uppnås.  

 

Figur 5.1 - Utformning hur ett verktyg skulle kunna se ut 

Upp till 12st olika typer av plåt kan förekomma i en stackningsprocess, därför bör det finns tillräcklig 

med sugkoppar att lyfta alla olika typer. Sugkopp som skall appliceras på verktyg är flat sugkopp med 

bom. Denna sugkopp skapar endast en liten rörelse vid belastning och gör mindre slitage än andra val 

av sugkopp. För att kunna plocka plåt med olika bredd måste verktyget innehålla olika diameter av 

sugkoppar för belastning skall bli jämn beroende på plåt (se figur 5.2).  

 

Figur 5.2 - Verktyg med linjärled och sugkoppar 
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Då de största dimensionerna plåt är upp till 5 m x 1,2 m gör detta att eventuellt en verktygsväxlare 

kan behövas då mindre plåt kan bli svår att få tillräckligt hög noggrannhet med det stora verktyget 

samt att utrustningsflexibiliteten kan försämras vid plock med endast en storlek på verktyg.  

5.2 Plundringsbord 

För att möjliggöra ett bra plock åt stackningsprocessen behövs en tydlig utgångspunkt. Genom att 

utveckla ett plundringsbord kan plåt mätas in och skannas av vilket underlättar för stackningsrobotar 

(Se Figur 5.3).  

 

Dimensioner på plåt avgör storleken på plundringsbordet då alla dimensioner måste få plats. 

Eventuella punkter/kanter på bordet skall vara fixerad så att en sida av plåt kan placeras på ett 

repeterbart sätt. Även kortsidor har kanter för att fixera plåt så att placering blir god. Höjd avvägs 

beroende på utformningsförslag, det som analyserats då är att räckvidden är tillräcklig för robotar 

både för inmatningsprocess och för stackningsprocess. Placering av plundringsbord är utstuderad och 

skall ha möjlighet att nå de båda processerna på ett sådant sätt att de blir integrerade med varandra. 

För avläsning av plåt används Machine vision. Plundringsbord bör ha en längd på minst 5 m och en 

bredd på minst 1,3 m.  

 

 

Figur 5.3 - Utformning hur ett plundringsbord skulle kunna se ut 
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5.3 Portal 

Utifrån det insamlade materialet som behandlar kärlstorlekar, produktionsområden samt de 

avgränsningar upprättade i metoden började en instuderingsprocess där portaler undersöktes. Att 

konstruera en portal över produktionsområdet identifierades tidigt som en trolig lösning då det innebar 

goda förutsättningar för räckvidd. Genom att studera det område över kärnan kunde ett helt nytt 

produktionsområde möjliggöras. Detta var fördelaktigt då utrymmet i stor utsträckning går oanvänt. 

Således ökar möjligheterna för att hitta en autonom lösning som uppfyller de existerande 

produktionskrav. 

Portalen behöver utgöras av en stabil grundstruktur som skulle upprättas runt produktionsområdet. 

Produktionsområde som modelleringar gjorts utifrån anges i Produktionsytor och angränsande 

områden (Se 4.1 Produktionsytor och angränsande områden). Grundstrukturen är viktig då den bidrar 

med de förutsättningar portal ges i avseende på noggrannhet och räckvidd. Konstruktionen bör därför 

vara robust och motståndskraftig för vibrationer för att tillåta åkbanor och travers monteras. Under 

instuderingen av grundkonstruktionen togs noggrann hänsyn till det befintliga produktionsområdet. 

Förhoppningarna var att en adekvat utformad grundstruktur skulle resultera i inga eller endast små 

förändringar av befintligt produktionsområde.  

Detta resulterade i att stöttor modellerades för att bära en travers över produktionsområdet. Det ansågs 

finnas två alternativ när det kom till placering av stöttorna. Det första alternativet skulle innebära att 

stöttor placerades längst med fundamentets långsida. Detta var intressant då placering av stöttor på 

vardera sida om fundamentets långsida skulle innebära att travers kunde hållas kort. För att en travers 

ska kunna nå alla delar av läggningsbordet behövdes stöttorna sträcka sig längst med hela 

fundamentet. En längre typ av stötta skulle också innebära en större förankringsyta i golvet vilket 

ytterligare skulle kunna öka förutsättningarna att skapa en stabil grund. Begränsningen för stöttornas 

tjocklek var strax under 1500 mm vilket kan ses i figur 4.1. Genom modellering i CAD samt 

schematisk ritning för liknande lösning konstaterades detta vara tillräckligt med yta för att konstruera 

stöttor. (se figurer i bilaga:1,2,3). 

En kort travers talade också för mindre vibrationer och svikt. Således, i teorin hade denna placering 

bra förutsättningar. Problem uppstod med fundamentet och resning av kärna. Problematik uppstod då 

inga större strukturer ansågs kunna placeras framför eller på fundamentets resningsyta. En mobil 

portal som kunde flyttas eller plockas ner efter stackning ansågs för komplext för att övervägas. 

Följt av detta undersöktes placering av stöttor längst fundamentets kortsida. Även här ansågs stöttor 

kunna konstrueras av fullgod tjocklek för att undvika vibrationer. Genom en sådan placering gick ytan 

avsedd för resning av kärnan orörd. Fokus hamnade istället på traversen och dess längd. Det fanns 

definitivt svårigheter med en travers av så pass längd. Det ansågs dock vara det genomförbart förslag 
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som kunde uppnå full räckvidd och därmed värt att undersöka vidare. Detta resulterade i Portalmodell 

1. 

Allt eftersom första portalmodellen växt fram kom nya idéer att göra ett till. Ett förslag som 

modellerats efter tidigare resonemang men ytterligare anpassat för arbetsflöde i och runt portal. Det 

var främst riktat åt att minska höjden av portalen samt förbättra förutsättningarna för manuellt arbete i 

portalen. Därmed upprättades ytterligare en portalmodell där stöttor och travers byttes ut mot en båge 

placerad på åkbanor. Bågen utgjordes av en travers som bars av två kolumner. Traversen höjd skulle 

kunna ställas för att bättre integreras med traverser i taket. För att kunna reglera höjd på traversen 

behövde denna funktion integreras i kolumnerna. Hydrauliska kolvar undersöktes då de är noggranna 

och klarar tunga lyft. Efter intervju med sakkunnig inom hydraulik ansågs det orimligt då hydrauliska 

kolvar inte var ämnade för statiska lyft.[22] Istället undersöktes linjära ställdon. Linjära ställdon 

används för att lyfta tunga fordon såsom lastbilar, bussar och tåg och på så vis en bra modellering för 

att lyfta en travers. En kolumn innehållande ett linjärt ställdon bedömdes också behöva mekaniska 

stopp för säkerhet. 

Genom att använda en båge öppnades produktionsområdet upp. Vid undersökning och modellering av 

portal behövde modifikationer av produktionsområde göras. Främst till följd av de åkbanor som skulle 

bära kolumner. Modelleringen resulterade i en ny portalmodell med öppnare arbetsområde.  

GEORG kontaktades för att diskutera rimlighet av de två tidigare nämnda portalerna. Som tidigare 

befarat fanns det problematik kring traversens längd i lösningsförslagen.[23] GEORG presenterade 

istället en annan portalmodell som de bedömde hade bättre förutsättningar för robusthet i travers. 

Förslaget innebar en mobil portal vilket var intressant då det tidigare bedömts för komplex för att 

rimligt överväga. Portalen omsluter hela produktionsområdet men kan flyttas vid resning av kärnan 

vilket löser problematiken kring att upprätta stöttor på resningsfundamentet. Detta innebar en portal 

med bättre förutsättningar för stabilitet och därmed noggrannhet då traverser kan konstrueras mycket 

kortare. Problematiken ligger istället i portalens storlek och de förändringar som kommer behöva 

göras i produktionsområdet. Således ledde detta förslag till en tredje och sista portalmodell. 
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5.3.1 Portalmodell 1 

 

 

Figur 5.4 - Överblick av portal 

Portalmodellen fokuserar på att upprätta en portal med ett gantry-system över kärnläggningsområdet. 

Portalen är modellerad efter vad som anses ge bäst förutsättningar för noggrannhet i stackningen. 

Denna lösning ger god produktflexibilitet utan flytt av/förändringar i befintligt produktionsområde. 

Portalen använder ett kubiskt rörelsemönster som ger möjlighet för rörelse i x-, y- och z-riktning. 

Plundringsbord kan vara mobilt i det avseendet att det kan fixeras i resningsområdet när 

kärnstackning börjar och plockas bort när den är avslutad. Inmatning kan också ske via ett eller två 

plundringsbord som placeras i bortre änden av portalen. 

Stöttor reses och fixeras i betonggolvet på vardera av fundamentets kortsidor, enligt 

koordinatsystemet blir detta i y-led. I x-led mellan stöttorna monteras travers. Detta ger traversen 

rörelse i y-led längst med stöttorna. På travers installeras linjärled (P). Linjärleden rör sig längst med 

traversen i x-led där utsträckningen av leden rör sig mot fundamentet, detta är en rörelse i z-led. Ett 

sugkoppsverktyg monteras fast i linjärled via en rolled (R). Rolleden roterar i xy-planet Blåmarkerad 

yta är resningsfundamentet och kärnläggningsbord. Grön yta är avställningsområdet för en färdig 

kärna (se figur 5.4). 

I figur 5.5 ges en närmare bild av portalen och dess komponenter vilket har numreras enligt tabell 5.1 
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Figur 5.5 - Numrerade komponenter enligt tabell 5.1 

Tabell 5.1 - Komponenter och föreslagna mått* 

Mått i mm Nummer Antal Höjd Bredd Längd 

Stöttor 1 2st 4250  1000 10 700  

Åkbana för 

travers 

2 2st N/A N/A 10 700  

Åkbana för 

linjärled 

3 1st N/A N/A N/A 

Travers 4 1st 800  500  14 840  

Linjärled 5 1st N/A N/A 2150  

Verktyg 6 1st 450   1200   5000  

 Max höjd: 5350 mm (Travers samt fullt tillbakadragen linjärled) 

*Mått kommer från uppskattningar i de modelleringar som gjort. Mått är avsedda för att ge en 

uppskattning av portalens storlek, därmed kan dimensioner komma att skilja sig vid byggnation. 

I detta stycke beskrivs cykel och driften av portalen. Efter kärnbädd förberetts för avsatt kärntyp kan 

stackningsprocessen påbörjas. Robot rör sig till samtliga plåtläggningspositioner och mäter in höjd. 
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Plock kan påbörjas genom att travers och linjärled placeras över plundringsbord där linjärled med 

verktyg sänks ner. Detta sker i koordination med inmatningsrobot för att undvika kollision (Se 

Plundringsbord 5.2 och Inmatningsprocess av elektroplåt 5.5 för detaljer kring inmatning). Plåtar 

som matas bör följa det mönster som används för stackning för specifik typ av kärna. Plåt bör alltid 

vara inmätt och ligga på samma ställe. Ett visionsystem användas för att ytterligare noggrannhet 

genom skanning av plåthörn. Plåtar plockas en åt gången. Efter utfört plock höjs linjärled med verktyg 

och plåt upp. Med hjälp av rörelse längst med åkbanor på stöttorna samt längst med traversen kan 

verktyg placeras över rätt plåthög. Linjärled sträcks ut. Höjd och placering är känt för robot. För 

precis placering av plåt används sensorer (se avsnitt 6.1 Automationsverktyg och plundringsbord). 

Plåt läggs på kärnstack. Robot återgår till plundringsbord där en ny plåt plockas. Produktionsstopp 

sker regelbundet. Under produktionsstoppen mäts kärnhöjden in för att bekräftas med tidigare inmätta 

plåtpaket. I produktionsstopp kan klossning utföras samt placering av kyllager. Vid färdiglagad kärna 

flyttas travers och verktyg in mot pelare. Detta ger den plats som krävs för att resa 

transformatorkärnan på luftkuddar och fraktas ut ur portal.  

För att få god säkerhet ska portal buras och isoleras från kringliggande produktionsområden. Dörrar 

för material och manuell produktion kan placeras i främre eller bakre del av portal beroende på 

placering av inmatning. Dörrar ska innehålla brytare. Brytarna ska hindra portal från att köras om 

dörren är öppen. Skydd för inmatning och portal ska kunna fixeras tillsammans för att blockera 

inträde vid drift. Bur ska kunna öppnas upp helt i främre delen av portal för att möjliggöra resning av 

kärna. Bur bör vara gjord av stålnät och plexiglas för att ha struktur samt ge insyn. Nöd- och 

produktionsstopp placeras väl synligt både i och utanför portal. Mjukvara för säker drift ska vara 

aktivt för att begränsa portalens rörelser och skydda närliggande produktionsområden. SafeMove 2 är 

mjukvara som tidigare presenterats, detta är mjukvara avsedd för ABB Rs industrirobotar och därmed 

inget som kan appliceras på denna portal. Beroende på integratör så kan mjukvara komma att se olika 

ut men är där i avseende för att begränsa rörelser. 
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5.3.2 Portalmodell 2 

 **Utformning av portal ser i hög utsträckning ut som Portalmodell 1 (se Portalmodell 1 avsnitt 

5.3.1). Det som beskrivs i nästkommande förslag är de avvikelser mellan förslagen. 

 

Figur 5.6 - Överblick av portal 

Portalen har formen av en båge där stöttor istället byts ut mot mekaniska kolumner som lyfter en 

travers. Förändringarna är avsedda för att öka flexibiliteten med närliggande produktionsområden 

samt ge en öppnare yta för manuellt arbete att utföras i. Denna lösning ger full räckvidd för stackning 

av samtliga transformatorkärnor men behöver ett modifierat produktionsområde. Lösningen ger 

möjlighet att höja och sänka travers för en kompakt och effektiv arbetsyta.  

Åkbanor placeras på vardera av fundamentets kortsidor i y-led. Kolumnerna placeras på åkbanorna 

där de kan röra sig i y-led. Traversen fästs i x-led mellan kolumnerna där den kan röra sig upp och ner 

i z-leds till följd av kolumnernas funktion. Traversen bär en linjärled (P) som rör sig i x-led med hjälp 

av en åkbana. Linjärleden kan sträcka ut sig i z-led, verktyget roterar i xy-planet. Detta med hjälp av 

en rolled (R), (se figur 5.6). 

I figur 5.7 ges en närmare bild av portalen och dess komponenter vilket har numreras enligt tabell 5.2 
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Figur 5.7 - Numrerade komponenter enligt tabell 5.2 

Tabell 5.2 - Komponenter och föreslagna mått* 

Mått i 

mm 

Nummer Mängd Höjd Bredd Längd 

Kolumn 1 2st 4050 Bas: 1500 

Kolumn: 1000  

Bas: 1905  

Pelare: 1000 

Åkbana: 

Golv 

2 2st 200  1500 10 700 

Åkbana: 

travers 

3 1st N/A N/A 16 500 

Travers 4 1st 800 500 16 500 

Linjärled 5 1st N/A N/A Flexibel 

Verktyg 6 1st 450 1200 5000 

Max höjd: N/A mm (Beror på hur lång linjärled som används) 

*Mått kommer från uppskattningar i de modelleringar som gjort. Mått är avsedda för att ge en 

uppskattning av portalens storlek, därmed kan dimensioner komma att skilja sig vid byggnation. 
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Cykel och drift av denna portal börjar med att läggningsbädd höjs travers till önskat läge där 

mekaniskt lås aktiveras. Plundringsbordet höjd ställs in. Verktyg och sensorer mäter in höjd och 

position till samtliga plåtläggningsplatser samt plundringsbord. Ytterligare mäta in höjd och position 

in till plundringsbord. Efter första kärnhalvan är lagd höjs travers så väl som plundringsbord för att 

möjliggöra stackning av andra halvan. Samtliga inmätningar sker. Vid lagd kärna kan travers höjas 

upp ytterligare med hjälp av kolumner för att skapa plats för resning av kärnan.  

För att få god säkerhet med denna portal bör extra avspärrning göras för kolumner och åkbanor längst 

med kortsidorna. Detta i och med att kolumner inte bidrar med en naturlig avgränsning.  

5.3.3 Portalmodell 3: av GEORG 

 

Figur 5.8 - Illustration av Portalmodell 3[Bilaga 3] 

Automationsmodellen bygger på en modifierad GEORG Autostack 1000[24]. Stöttor upprättas på 

både kort- och långsidor av fundamentet. Portal använder två traverser för att möjliggöra stackning.  

En modifierad Autostack 1000 bör möjliggöra stackning av samtliga kärntyper men till stora 

förändringar av produktionsområdet. Vid resning av kärnan flyttas hela portalen till höger för att fria 

upp resningsyta där stackning på mediumbädd kan påbörjas. Portal förflyttas med hjälp av luftkuddar. 

Inmatning av plåt sker manuellt där pall som placeras inne i portalen. Enligt integratör är 

stackningshastigheten av en portal som denna likvärdig med manuell stackning. GEORG har 

uppskattat en grov kostnad på 40 miljoner kronor och en integrationstid på 2 år.  
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Stöttor reses på vardera av fundamentets sidor. Stöttorna på kortsidan reses i y-led medan stöttor längs 

fundamentets långsida reses i x-led. Portal kan flyttas med hjälp av luftkuddar i x-led för att 

möjliggöra resning a kärnan. Vid drift fixeras portal. Två traverser rör sig längst med de låna stöttorna 

på de integrerade åkbanorna. Detta ger travers rörlighet i x-led. På vardera av de två traverserna sitter 

en linjärleder (P) som jobbar mot stackningsbädd. Linjärleder rör sig längst med traverserna i y-led 

och utsträckning sker i z-led. Verktyg är monterade via rolleder (R) som möjliggör rotation av verktyg 

i xy-planet, (se figur 5.8). 

I figur 5.9 ges en närmare bild av portalen och dess komponenter vilket har numreras enligt tabell 5.3 

 

 

Figur 5.9 - Numrerade komponenter efter tabell 5.3 [Bilaga 2 och 3] 
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Tabell 5.3 - Komponenter och föreslagna mått* 

Mått i mm Nummer Mängd Höjd Bredd Längd 

Stötta: Kort 1 2st 4539 Ca 500  9139 

Stötta: Lång 2 2st 4539 905 17 500 

Åkbana för 

travers 

3 2st N/A N/A 17 500 

Åkbana för 

linjärled 

4 2st N/A N/A 9000 

Travers 5 2st 700 Ca 500 9000 

Linjärled 6 2st N/A N/A  1600 

Verktyg 7 2st N/A 1200 5000 

Spår för 

luftkuddar 

8 2st N/A N/A N/A 

Max höjd: 6500 mm (Travers samt fullt tillbakadragen linjärled) 

*Mått kommer från de modelleringar som gjorts av GEORG för en liknande portal. Dessa kan ändras 

och anpassas vid byggnation. 

Cykel och drift av denna portal liknar den i Portalmodell 1 (se avsnitt 5.3.1 Portalmodell 1). Till 

skillnad från tidigare förslag använder denna portal två traverser. Portalen matas manuellt vilket 

ställer höga krav på noggrant stackade travar av elektroplåt. Detta innebär också att kvalitetskontroll 

behöver göras innan stackning. 

Säkerheten är god till följd av portalens konstruktion och det finns en naturlig avgränsning till 

närliggande produktionsområden. Detta minskar den extra yta som kommer behöva dedikerats åt 

säkerhet. Eventuellt tillkommande säkerhet bör analyseras utifrån vad som presenterats i avsnitt 

säkerhet (se avsnitt 2.2.9 Säkerhet). Skydd som upprättas kommer behöva vara mobilt då portal ska 

kunna flyttas. 
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5.4 Länkarmsrobotar 

I detta avsnitt behandlas olika lösningar involverande länkarmsrobotar med åkbanor på marken för att 

sedan sträcka sig över arbetsytan. Arbetsytan som har delgivits är enligt figur 4.1, där den gröna delen 

är yta som kommer användas som utgångspunkt. Den rödsträckade området är fundamentet som 

kommer resa sig från golvet med den stackade kärnan vilket gör att den inte kan användas. Den 

rödmarkerade är yta som kärnan sedan kommer transporteras ned till ”placering av järnkärna” samt 

transport för resterande kärnor från de andra bäddarna. Detta gör att inget statiskt kan stå där utan i så 

fall måste vara mobil. Den gulmarkerade är en transportbana för personal samt material till andra 

delar i fabriken. Detta gör att den grönmarkerade ytorna är den del som kan användas för 

automationslösning. Det finns många olika sorters robotmodeller med räckvidd, hanteringsvikt, 

banrepeterbarhet samt positionsrepeterbarhet. Roboten kommer behöva minst 4 frihetsgrader så den 

kan röra sig i x, y och z led samt kunna vrida sig i z-led för att kunna plocka plåt utanför 

arbetsområdet. Roboten kommer även behöva vara stor då plåtarna är långa vilket gör att verktyget 

kommer vara stort och tungt vilket beskrivs i avsnitt 5.1 Automationsverktyg. En stor länkarmsrobot 

med 6 frihetsgrader avsedd för industriell verksamhet kommer vara utgångspunkten för robotval då 

den uppfyller dessa kriterier. Arbetsområdet är ca 5 m bred och 14 m långt, vilket gör att ingen ensam 

robot har den räckvidden. Detta gör att minst 2 robotar med varsin enskild åkbana för förflyttning 

behövs för att nå de kritiska läggningarna. Inledningsvis kommer ABB Rs robotar utvärderas i 

räckvidd samt hanteringsvikt. Detta har att göra med att om en ABB R robot kan lösa problemet 

behöver inte robotar från andra integratörer undersökas. Den som når längst och har högst 

lyftkapacitet är modellen IRB 8700 vilket rekommenderas i en intervju med ABB R [25]. Det finns 4 

olika placeringar som kan uppstå där placering av robotar längst kortsidan anses som en lösning och 

robotar längst kortsidan är den andra. Resterande modifikationer av dessa lösningar beskrivs under 

avsnitt 6.3.3 Modifikation 1 av automationsförslagen och 6.3.4 Modifikation 2 av 

automationsförslagen. 
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5.4.1 Robotmodell 1 

 

Figur 5.10 – Illustration av arbetsyta samt placering av åkbanor för robotarna 

Detta automationsförslag utgår från 2 länkarmsrobotar på varsin åkbana på långsidan av fundamentet 

där den ena banan är mellan pelarna och den andra till höger om den i x-leds riktning, (se figur 5.10). 

Den vänstra roboten, kallad Rb1, täcker majoriteten av arbetsytan men behöver kompletteras med den 

högra roboten, kallad Rb2, som tar resterande ytan som Rb1 inte når. Komponenterna med numrering 

beskrivs i tabell 5.4. 

Tabell 5.4 - Komponentlista för Robotmodell 2, (se figur 5.10). 

Nr Komponent Mått Antal 

1 IRB 8700 Rb1 4.2m räckvidd 1 

2 IRB 8700 Rb2 4.2m räckvidd 1 

3 Åkbana Ca 6.5m 2 

4 Verktyg med sugkopp Se avsnitt 5.1 

Automationsverktyg 

2 

 Extern linjärled 1.4-2m lång (se figur 

5.13) 

2 
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Robotmodellerna är ABB:s IRB 8700 med en räckvidd på 4.2m enligt figur 5.11 och en 

hanteringsvikt på 550 kg [26]. Verktyget som kommer användas är ett sugkoppsverktyg men med en 

extern linjärled(P) som kan utöka räckvidden upp till 2 m, (se figur 5.13). För noggrannare 

beskrivning av verktyg (se avsnitt 5.1 Automationsverktyg). Detta gör att totala räckvidden blir ca 6 m 

från robotens mittpunkt. 

Med denna räckvidd kommer robotarna nå samtliga plåtplaceringar och ha överkapacitet i lyftet för att 

bibehålla noggrannheten och stabilitet, (se figur 5.12). Överkapaciteten är en viktig faktor, då vikten 

på verktyget kommer bli väldigt tungt, vilket gör att roboten måste kunna hantera dessa vikter när den 

är som svagast längst ut i ändlägena. En stor robot bidrar till att lättare kunna behålla noggrannheten 

när tyngdpunkten flyttas ut mot läggningen. IRB 8700 har en positionsrepeterbarhet på 0.05 mm och 

en banrepeterbarheten 0.15 mm [26]. Axelupplösning, det vill säga minsta rotationsförändringen i en 

axel, är mellan 0,001–0,005 grader [27]. Absolutnogrannheten för IRB 8700 är inte beskrivet i 

databladet [27]. Detta har att göra med att roboten fortfarande är relativt ny och har inte sålts i så stora 

kvantiteter att det finns ett typiskt värde [25]. Åkbanorna är ca 6.5m långa vardera och är placerade 

enligt figur 5.10. Sensorer som behandlar plock av plåt sitter i verktyget och beskrivs i avsnitt 5.1 

Automationsverktyg. 

 

Figur 5.11 - Specifikation för IRB 8700 räckvidd utan verktyg [28] 
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Figur 5.12 - Överblick av arbetsområde med illustration av räckvidd Rb1 och Rb2 i motsatt ändläge 

 

Figur 5.13 - bild på extern linjärled mellan robot och verktyg [28]. Leden förskjuter verktyg och 

robotens ändläge och där men öka räckvidden med linjärledens längd. 

 

Cykel och drift beskriver rörelsemönster och inmatning av elektroplåt för Inmatning bakom 

fundamentet samt Inmatning från kortsidorna. 

En cykel involverat en Inmatning bakom fundamentet, vilket är utanför arbetsområdet i y-positiv 

riktning, kommer se likadan ut för båda robotarna då de jobbar parallellt (se figur 5.14). Detta gör att 

beskrivning av Rb1 kommer se likadan ut för Rb2 men förskjutet i x-led. Beskrivningen av cykel 

gäller efter alla förberedelser har färdigställts. 

Rb1: Åkbanans baskordinatsystem utgår från sitt x-minimum, vilket är så nära den vänstra pelaren i 

figur 5.12. Härifrån har roboten tillgång till 180 graders vridning i z-led med ryggen mot den vänstra 

pelaren. Roboten med verktyg utgår från sin baskoordinat, grundställning, som är parallellt med 

åkbanan. Detta är för att göra plats på båda sidor om pelarna. För sitt första plock vrider sig roboten 

90 grader i z-led innan den vrider verktyget 90 grader så den ligger rätt ovanför plundringsbordet. 

Detta är för att undvika att verktyg slår i pelarna. Därefter går roboten ner för plock i plundringsbord 

enligt avsnitt 5.2 Plundringsbord. Efter att plocket har genomförts och roboten vrider sig, först 
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verktyget sen robot, åt samma håll som den kom men vidare ut över arbetsområdet för placering av 

plåten på en förbestämd placering. Härifrån återgår roboten till föregående koordinat för ett nytt plock 

och cykeln upprepar sig. Cykeln upprepas till manuell service behöver utföra tillägg såsom klossning 

eller kontroll. För resning av kärnan intar roboten sin grundinställning i punkten (0, 0, 0). 

 

Figur 5.14 - Cykel med inmatning ovan illustration 

Beskrivningen av denna cykel med Inmatning från sidorna kommer bli lite olika för Rb1 och Rb2 då 

pelaren på vänster sida om fundamentet förhindrar Rb1 att vrida sig fritt. 

Rb1: Baskoordinaten är tvärtom från föregående exempel då roboten kommer ha ett mer generellt 

arbetsområde åt negativa x-led. Detta gör att x-maximum utgångspunkten för roboten med ryggen 

mot den högra pelaren i figur 5.10 är mer lämplig. Verktyget hålls parallellt med åkbanan som 

grundställning. Roboten utgår från att vrida sig ut över arbetsytan i z-led ca 45 grader men bibehåller 

verktyget i parallellt med åkbanan. Från denna punkt åker roboten i negativ riktning på x-led mot den 

vänstra pelaren så långt det går innan verktyget vrider sig 90 grader för plock. Först via en pall för att 

sen få ett bättre grepp i plundringsbordet. Efter plock och lyft vrider sig roboten ut över arbetsytan 

och åkbanan transporterar roboten för lämplig placering av plåt. Härifrån repeterar sig cykeln tills 

klossning och kontrollmätning behövs göras av personal. För resning av kärnan intar samtliga parter 

för Rb1 grundställningen. 

Rb2: Cykeln kommer se mer eller mindre likadan ut för Rb2 som för Rb1 förutom att den inte har 

pelaren i vägen för plock. Förutsatt att detta ska fungera kommer trappan till fundamentet till höger 

om arbetsytan flyttas på alternativt göras mindre så pall och plundringsbord får plats. Här är 
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utgångspunkten när robot och verktyg står parallellt längst med åkbanan med ryggen mot den högra 

pelare. För plock kommer roboten röra sig till lämplig position i x-led och vridas 90 grader i z-led. 

Verktyget kommer härifrån gå ned och plocka från pall till plundringsbord där den kommer ta ett nytt 

noggrannare grepp för att sedan flyttas till lämplig position för att lägga plåten. Härifrån kommer 

cykeln att upprepas tills personal behöver beträda robotcellen för kontroll. Vid resning av kärnan 

kommer samtliga parametrar som ingår i Rb2 dvs åkbana, robot samt verktyg, att positionera sig 

enligt grundställningen. 

Säkerheten för området följer principerna i avsnitt 2.2.9 Säkerhet. Med en inmatning bakom 

fundamentet kommer robotcellen ramas in från vänstra sidan om arbetsområdet och gå ihop med 

robotcellen från avsnitt 5.5.2 Inmatningsmodell 2 och sedan längs högra sidan om arbetsytan. Detta 

gör att ytan för resningsväg lämnas fri och säkras upp med ljusridåer med färgindikationer på marken. 

Vid inmatning från sidorna kommer väggen vid långsidan hamna längst med gångbanan och 

kortsidorna förskjutet bort från arbetsytan för att lämna plats åt pall och plundringsbord. Denna 

robotcell kommer också vara öppen med ljusridåer mot kärnresningsytan för inmatning av material 

och fri resningsyta för färdigstackad kärna. Dörrar till cellen med stoppfunktioner läggs på lämplig 

plats. Då det är ABB robotar kan SafeMove 2 appliceras på samtliga robotar. 

5.4.2 Robotsmodell 2 

 

 

Figur 5.15 - Illustration av arbetsyta samt placering av åkbanor för robotarna 

  



48 

Tabell 5.5 - Komponentlista för Robotmodell 2, (se figur 5.15) 

Nr Komponent Mått Antal 

1 IRB 8700 4.2m räckvidd 1 

2 IRB 8700 4.2m räckvidd 1 

3 Åkbana Ca 12m 2 

4 Verktyg med sugkopp Se avsnitt 5.1 

Automationsverktyg 

2 

 Extern linjärled 1.4-2m lång (se figur 

5.13) 

2 

 Extra linjärled för utökad räckvidd Ca 1m 2 

5 Plundringsbord (se avsnitt 5.2 Plundringsbord) Ca 5.2m långt 

Ca 1.3m bred 

2 

 

Detta automationsförslag bygger på samma princip som Robotmodell 1 där ABB:s manipulator IRB 

8700 används dock där skillnaden är placeringen. I denna lösning utgår robotarna från kortsidorna av 

fundamentet med varsin åkbana, där den vänstra roboten i figur 5.15 kallas Rb1 och den högra kallas 

Rb2. Detta är förutsatt att uppgången på högra sidan kan flyttas på alternativ minskas så en åkbana 

med manipulatorn får plats. Komponenterna med numrering beskrivs i tabell 5.5. 

 

Modellen utgår från samma komponenter som Robotmodell 1, IRB 8700 kommer användas men med 

varsin längre åkbana som har utökats till ca 12m. IRB 8700 har en räckvidd på 4.2m och med en 

externlinjärled på verktyget som går upp till 2m får de 6.2m räckvidd totalt. Med ytterligare en 

linjärled innan verktyget på roboten på ca 1m kommer robotarna få totala räckvidden på ca 14m vilket 

behövs för att nå de kritiska delarna längst in i kärnan, se figur 5.16 för räckviddillustration. 

Robotarna kommer använda samma verktyg enligt avsnitt 5.1 Automationsverktyg med ingående 

parametrar. Material och plundringsbord kommer ske enligt avsnitt 5.2 Plundringsbord där robotarna 

endast behöver plocka från plundringsbordet. För resning av kärnan kommer materialhanteringen och 

inmatningen flyttas bort enligt avsnitt 5.5.1 Inmatningsmodell 1 och Rb1 samt Rb2 med verktyg 

kommer positionera sig parallellt för respektive åkbana i y-max läge. 

 



49 

 

Figur 5.16 - Visualisering på räckvidd för robotarna till mitten av fundament 

 

Cykeln kommer se likadan ut för både Rb1 och Rb2 dock på motsatt sida. Om inmatningen sker enligt 

avsnitt 5.5.1 Inmatningsmodell 1 så kommer Rb1 ha sin grundställning i y-max på åkbanan med 

verktyg samt arm parallellt riktad i negativa y-led. Denna koordinat är manipulatorns origo det vill 

säga (0, 0, 0). Härifrån kommer åkbandet föra roboten i negativa y-riktning till en punkt där roboten 

når plundringsbordet ideellt. Här kommer den vrida sig mot arbetsområdet och gå ner för att plocka 

plåten som redan är matad till plundringsbordet enligt avsnitt 5.2 Plundringsbord. Härifrån lyfts 

plåten upp och placeras på en förbestämd plats enligt program för att sedan återgå till position för nytt 

plock. Cykeln upprepas till manuell service behöver utföra tillägg som klossning. Vid resning 

kommer roboten med verktyg inta grundpositionen vid robotens nollpunkt. 

 

Om inmatning sker enligt avsnitt 5.5.2 Inmatningsmodell 2 så kommer cykeln för båda robotarna se 

likadana ut men på var sin sida. Robotarna utgår från samma utgångspunkt som tidigare nämnt för att 

sedan vrida sig 180 grader mot plundringsbord. Viktigt här är att Rb1 inte slår i pelaren, vilket 

undviks genom att utnyttja åkbanan för att skapa plats vid rotation samt låta verktyget vara parallellt 

med åkbanan vid passage av pelaren. Rb2 har inte detta problem och kan röra sig felfritt mellan plock 

och lägg. 

 

Säkerheten följer principerna i avsnitt 2.2.9 Säkerhet. Utseendet för robotcellen ser i princip likadan ut 

som Robotmodell 1 med lite modifikationer. Vid inmatning bakom enligt avsnitt 5.5.2 

Inmatningsmodell 2 är cellen likadan men väggen är längre vid kortsidorna och mer förskjutet från 

arbetsytan så åkbanorna med robotarna får plats. Vid inmatning enligt avsnitt 5.5.1 Inmatningsmodell 

1 kommer cellen sättas ihop med inmatningscellen och sen omfatta arbetsytan längst med gångbanan. 
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Inpassage med stoppfunktioner placeras på lämplig plats. Då det är samma robotar kommer SafeMove 

2 appliceras även här. 
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5.5 Inmatningsprocess av elektroplåt 

Genom möten med leverantörer och branschvana inom automation har en tydlig kritik 

uppmärksammats under projektets gång, problematiken att uppnå god stabilitet och noggrannhet [25]. 

För att möjliggöra högre noggrannhet och minska problematik kring rörelseförmåga och räckvidd hos 

stackningsprocessen har dessa kompletterande förslagen tillkommit. Här beskrivs två 

utformningsförslag för att förenkla ett plock av elektroplåtar. För att anpassas till befintliga 

arbetsområden och automationsmodeller kan dessa utformas till mobila lösningar och rekommenderas 

att placeras i närliggande område kring kärnbädd. 

För att skapa flexibilitet och att inte låsa ytor som används för transport, har alla komponenter 

studerats och modifierats för att möjliggöra förflyttning. Parkeringsplatser när eventuell transport sker 

har också undersökts. 

Eftersom inmatningsprocessen kommer ansvara för materialhanteringen presenteras detta i resultatet. 

De stora kvantiteterna av material som behövs vid produktion av en järnkärna utvecklas med hjälp av 

ett lagringssystem för att elektroplåten inte ska ta för stor yta. Det är viktigt att anpassa 

lagringssystemet så att verktyg och robot har den räckvidd och plats att plocka materialet på platsen. 

För att undersöka att dimensioner får plats på arbetsytan har lagringssystemet designats i CAD och 

därefter testats på olika platser på ytan. 

Plundringsbord där skanning av skadat material och placering för att stackningsprocess ska få en god 

utgångspunkt finns designad (se 5.2 Plundringsbord).  Placering är även här kritisk och har 

undersökts för respektive automationsmodell. 

5.5.1 Inmatningsmodell 1 

Förslag 1 har en mobil lösning och är placerad i främre delen av arbetsytan. Detta förslag är utformat 

för Portal 1 och 2 samt för Robotmodell 2.   
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Figur 5.17 – Överblick, Inmatningsmodell 1 

Tabell 5.6 - Komponentlista för Inmatningsmodell 1, (se figur 5.18). 

Nr. Komponenter Mått (m)  Antal 

1 IRB 8700 Räckvidd: 4,2 m 

hanteringsvikt: 550 kg 

1st 

 Åkbana Längd :5 m Bredd: 1,3 m 1st 

2 Plundringsbord  Längd: 5 m Bredd: 1,3 m  1-2st 

3 Låda för skadad plåt Längd: 1,3 m Bredd: 1,3 m  1-2st 

 Verktygsväxlare  1st  

 Verktyg med sugkopp  Se avsnitt 5.1 

Automationsverktyg 

1st 

4 Hyllparti med inmatningspallar  2st 

5 Cell  Höjd 4 m  2st 
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Figur 5.18 - Komponenter Inmatningsmodell 1 

 

För att förtydliga figur 5.17 presenteras en områdesbeskrivning enligt figur 5.18 tillsammans med 

komponentslistan tabell 5.6. Placering av Inmatningsmodell 1 sker där järnkärna placeras efter 

resning. Placering av åkbana på 6 m sker i x-led med robot mot fundament. Parallellt på vardera sida 

om åkbana och robot placeras hyllpartier med elektroplåt. Hyllpartier är 5x4 m, har tre plan och 

möjliggör inmatning av elektroplåt med travers. Plundringsbord placeras på resningsyta och monteras. 

Detta gör att plundringsbord får en fixerad plats för att ge stackningsprocess en repeterbar 

utgångspunkt. Det finns även möjlighet att placera två plundringsbord på resningsyta då en del 

modelleringar använder två robotar. Robotcell blir tydlig då hyllpartier täcker större del av robotens 

räckvidd samt att stackningsprocess täcker resterande del då placering sker i arbetsytan för stackning. 

Alla komponenter kan transporteras bort och placeras på sidor om fundament då resning av kärna 

skall göras. Den modifierade åkbanan som behövs är 5 m och går att montera isär vid 4 m och 

transporteras bort. Robot har då tagit sig till sitt ändläge på åkbana (resterande 1 m) i negativa y-led 

som inte påverkar resningsmomentet, (se figur 5.19). Den delen av åkbana som robot placerar sig på 

tas inte bort.  
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Figur 5.19 - Placering av komponenter vid resning av färdigstackad kärna  

För att få en god uppfattning hur processen skall fungera beskrivs cykel och drift. Vid start av en 

inmatningscykel analyseras vilken dimension av plåt som skall plockas. Viktigt här är också att robot 

vet vilken typ av plåt som ligger på respektive hyllplats, detta är något som operatör ställer in när 

första laddningen av material är placerad. Robot placeras i ett läge där rätt plåt plockas från hyllparti. 

Vidare från hyllparti transporterar åkbana roboten till ett läge för placering av plåt på plundringsbord. 

Robot läser då av plåt och mäter in plåt till ett utgångsläge för stackningsrobot att ta över, se 

beskrivning av plundringsbord (se avsnitt 5.2 Plundringsbord). På plundringsbord skannas 

elektroplåtar för skador. Defekta plåtar placeras i en separat låda som töms efter behov. Om plåt är 

godkänd och är rätt placerad på plundringsbord, placerar sig robot i ett passivt läge och tar sig tillbaka 

till utgångsläge. Stackningsprocess tar därefter vid och hämtar elektroplåt från plundringsbord och 

placeras på kärnbädd. Robot får ny information om vilken typ av dimension som kan hämtas och 

plockar elektroplåt från en av de befintliga pallarna och utför samma procedur igen. Tempo på cykler 

sker på ett sådant sätt att stacknings- och inmatnings-process sker varvat. Ifall två robotar arbetar sker 

placering av plåt på plundringsbord på vartannat bord för att effektivisera processen. Stacknings- och 

inmatnings-process har gemensamt system som styr detta via en PLC/dator. 

Här täcks de aspekter av säkerhet som skiljer sig från den övergripliga säkerheten: Vid 

inmatningsprocessen ger hyllpartierna en tydlig avskärmning till närliggande områden. Främre delen 

av åkbana (negativa y-led) och på sida av hyllparti adderas ett plexiglasskydd för att minimera risk för 

eventuella fall av plåt eller att människor rör sig i det området. Den yta som inte skärmas av med 

hyllpartierna bör integreras med stackningsprocessen robotcell för att undvika obehörig personal. Se 

mer allmän beskrivning av säkerhet i (se avsnitt 2.2.9 Säkerhet)  
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För inmatningsprocess har ABB R de specifikationer som krävs för att uppnå den räckvidd och 

noggrannhet som söks. Komponenter som hyllparti och plundringsbord bör konsulteras med en 

integratör då robot och sensorer måste integreras i samma system.  

5.5.2 Inmatningsmodell 2 

Denna modifikation utgår från samma komponentlista som för Inmatningsmodell 1. Det som skiljer 

förslagen åt är placering och robotens rörelsemönster. Detta förslag är utformat för alla 

automtionsmodeller där inmatningsprocessen placeras där befintlig transportgång finns.  

 

Figur 5.20 – Överblick, inmatningsprocess tillsammans med Robotmodell 1 (se avsnitt 5.4.1 

Robotmodell 1) 

Tabell 5.7 - Komponentlista för Inmatningsmodell 2, (se figur 5.21) 

Nr. Komponenter Mått Antal 

1 IRB 8700 (ABB R) Räckvidd: 4,2 m hanteringsvikt: 550 kg 1st 

2 Åkbana Bredd: 1,3 m längd: 8 m 1st 

3 Hyllparti  1st 

4 Låda för skadad plåt Bredd 1,5 m, längd 5 m  1-2st 

(beroende på 

mängd) 

5 Plundringsbord Bredd: 1,3 m, längd 5 m  1-2st 

6 Cell/bur  Höjd 4 m  1st 
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Figur 5.21 - Översiktsbild över komponenter i Inmatningsmodell 2  

Figur 5.20 ger en visuell bild av hur området ser ut samt figur 5.21 tillsammans med tabell 5.7 

beskriver ingående komponenter. Här beskrivs en områdesbeskrivning för Inmatningsmodell 2. 

Placeringen sker på närliggande transportgång vid pelare (se figur 5.22). För att inte inmatningen ska 

ta upp allt för stor yta bör ett hyllparti räcka och påfyllnad av plåtar får ske oftare, (se avsnitt 5.5.3 

Lagring av elektroplåt). Placering av åkbana behöver här täcka den räckvidd roboten behöver för att 

nå centrum av de två plundringsbord som är placerade på varsin sida om pelarna. Ytan som detta 

förslag skulle behöva är en yta på cirka 12 m i x-led och 6 m i positiv y-led. Då transportgång måste 

vara tillgänglig måste alla komponenter vara mobila. Åkbana är placerad i golvet vilket gör att den går 

att täcka över då stackning inte pågår, robot placeras då i ett ändläge som inte stör transportgång eller 

andra arbetsområden. Åkbana placeras parallellt med plundringsbord för att inte arbete mot 

klippningsyta ska ske i stor utsträckning. Endast placering utav defekta plåt skall placeras på andra 

sidan av åkbana. Hyllparti placeras så att robot når hyllparti från åkbanans ände.  
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Figur 5.22 - Översiktsbild av placering på inmatning [21] 

Cykel och drift för Inmatningsmodell 2 arbetar robot med plock från ett hyllparti. Efter vald plåt 

används åkbana och placera robot vid det plundringsbord som skall förses med plåt. Avläsning av plåt 

utförs, ifall plåt är godkänd tar stackningsrobot över vid plundringsbord och inmatningsrobot 

förflyttar sig till sin startposition vid lagringsyta. Om det är skador på plåt placerar inmatningsrobot 

plåt i ett separat låda. Programmering mellan stackningsrobot/-ar och inmatningsrobot måste ske 

synkroniserat så att cyklerna överlappar med en regelbundenhet.  

De delar av säkerheten som skiljer sig från den allmänna säkerheten sammanfattas här. En robotcell 

måste utformas som spärrar av transportgång från båda riktningarna, den bör integreras med 

stackningsprocessens cell för att minimera risk för obehörig personal. Ett skydd mot klippningsyta 

måste även placeras ut. Möjlighet att ta sig förbi cellen måste tas i hänsyn, (se avsnitt 2.2.9 säkerhet). 
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5.5.3 Lagring av elektroplåt 

Eftersom lagring av material är avgörande för inmatningsprocessen har en utformning gjorts för att 

avgöra hur lagringen skall utvecklas. 

För att minimera yta bör inmatning av elektroplåt på pall analyseras. Det finns ett maxantal på 12 

olika typer av elektroplåtar vid produktion av den största produkten vilket innebär att placering av 

max 12st pallar bör efterfrågas. Detta tar stor yta vid inmatningsprocessen. Därför bör en estimerad 

uträkning kring hur ofta påfyllning av material måste ske i relation till yta. För att minska antalet 

påfyllningsmoment kan lagringsplatser ökas. Det finns därför två tydliga lösningar av lagring av 

elektroplåt i robotcell. 

Alternativ 1: lagra endast 6 plåtdimensioner på pall och byt ut efter tid (se figur 5.23). 

 

Figur 5.23 - Inmatning 

Alternativ 2: lagra 12st olika typer av plåt på pall och skapa 2st lagerhyllor där robot har räckvidd till 

all plåt, (se figur 5.24).   

 

Figur 5.24 - Hyllparti med pall 

Beräkning av påfyllnad bör utföras för båda alternativen för att få en tydlig bild av vilken av 

alternativen som skapar mest flexibilitet och effektivitet. 
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Först måste en beräkning av hur mycket plåt som behövs för en kärna:  

12 olika plåt * (1800mm/0.5mm) = total antal elektroplåtar = 43 200 elektroplåt 

Beräkning alternativ 1: 

6 𝑝𝑎𝑙𝑙 ∗  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑝𝑙å𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙(800)  = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑝å𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 4800 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑝𝑙å𝑡 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑝𝑙å𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑗ä𝑟𝑛𝑘ä𝑟𝑛𝑎 (43200) / 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑝å𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑(4800)

= 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑙𝑙𝑠 9𝑠𝑡  

  

Beräkning alternativ 2: 

12𝑝𝑎𝑙𝑙 ∗  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑝𝑙å𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙(800)  = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑝å𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 9600 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑝𝑙å𝑡 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑝𝑙å𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑗ä𝑟𝑛𝑘ä𝑟𝑛𝑎(43200) / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑝å𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑(9600)

=  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑙𝑙𝑠 4.5 𝑠𝑡 

Viktigt att poängtera att dessa beräkningar utgår att all pall tar max antal plåt som är 800. Detta 

betyder att påfyllnad av plåt kan öka med ett par stycken tillfällen ifall mindre antal plåt placeras på 

pall. Beräkningar har använt 12 olika plåt för varje lager vilket inte är fallet, men ger en uppskattning 

i hur ofta påfyllnad kan komma att behövas. Säkerställt är ändå att en minskning av påfyllnad kommer 

ske då hyllpartierna tar dubbelt så många dimensioner. 

För att veta höjd på hyllparti behövs en avvägning göras, räckvidd på robot och verktygets storlek. 

Hyllparti måste ha ett uppmätt mått mellan åkbana och hylla för att robotarm och verktyg skall få 

plats mellan två våningar, även med i beräkningen behövs höjd på plåthög (se figur 5.7, för IRB8700s 

räckvidd). En hög kan vara 400 mm det betyder att från en våning behövs: 

400 𝑚𝑚 +  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 ℎö𝑗𝑑 +  𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎𝑟𝑚𝑠 ℎö𝑗𝑑 =  ℎö𝑗𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑠𝑡𝑎 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔 
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6 Analys 

I samtliga automationsmodeller har placering, räckvidd och noggrannhet varit några av de krav som 

har undersökts. I detta kapitel analyseras Portal, Länkarmsrobot och Inmatning utifrån: problematik 

kring noggrannhet, produktionsområde samt eventuella tillägg som kan tänkas behövas. 

6.1 Automationsverktyg och Plundringsbord 

En av det mest komplexa områdena i automationen är verktyget. Verktyget bör vara dimensionerat på 

ett så vis att den kan klara av att lyfta de största typerna av plåtar, samtidigt ska det kunna vara litet 

nog för att klara av att stacka de minsta modellerna av kärnorna. Eftersom det ställs så höga krav på 

stackningsprocessen gäller det att säkerställa korrekt plock och läggning av elektroplåt.  

Det kan finns problematik i att använda machine vision då det använder färgkontraster och mönster 

för att identifiera objekt. Då alla plåtar är i samma färg och överlappningar i plåtarna inte alltid är 

tydliga kan detta leda till problem. Därmed undersöks en alternativ metod för att säkerställa god 

kvalitet genom hela stackningsprocessen.  

Kontroll av stackning avses kunna göras med lasersensorer i verktyget. Genom att mäta distansen ner 

till fundament kan korrekt stackning bekräftas. Genom att mäta båda lång- och kortsidor på var varje 

plåtpaket skapas avgränsningar för var plåt kan befinna sig. Skulle plåt vara felplacerad i x- eller y-

riktning skulle lasersensor mäta distans till plåt och inte till golv. På så vis ges ett sätt att identifiera en 

felplacering. Detta skulle också lösa problematik om plåtstack skulle störas till följd av placering. Två 

lasersensorer skulle behövas för varje sida av plåt för att säkert konstatera att plåt inte förskjutits eller 

roterats under stackning. För att korrekt kunna mäta all plåt skulle sensorerna på ena långsidan behöva 

placeras tätt nog för att kunna mäta båda sidor av okplåt. Ytterligare behöver sensorer kunna röra sig 

linjärt i verktyget för att gradvis kunna avgränsa kanterna när plåtdimensioner ökar. Då toleranser är 

snäva kommer det krävas hög precision i både sensorns inmätning såväl som rörelse. Rörelsen måste 

också vara flexibel nog för att täcka alla kärnstorlekar.  

Om noggrannhet ej är tillräcklig hos robot finns möjligheter med hjälp av verktyget att “känna sig 

fram”. Om verktyget konstrueras med fixeringspunkter/öglor samt att plundringsbord och 

kärnläggningsbord får tillhörande stift kan dessa användas för att leda verktyget rätt. Stiften är 

stålskaft vars syfte är att guida verktyget vid plock och läggning genom. Detta åstadkoms genom att 

låta stiften fixeras på plundrings- och stackningsbord där öglorna på verktyget sedan kan träs över 

stiften (se figur 6.1). Detta skulle resultera i att stift och öglor placerar verktyg rätt och på så sätt 

uppnås noggrannhet. För att detta ska kunna realiseras krävs det att kraftåterkoppling används. 

Kraftåterkopplingen ger roboten information var på verktyget som tryck uppstår. Informationen som 



61 

ges av återkopplingen används för att förbättra position. I detta fall skulle kraftåterkopplingen kunna 

detektera ifall öglor och stift ej är överensstämde vilket skulle leda till tryck. Beroende på vart tryck 

uppstod justeras positionen av verktyget för att sen testa placering igen. Därmed ges roboten 

funktionen att testa sig fram. Denna lösning förbättras genom att använda en RCC som ytterligare 

bidrar till att verktyget kan låta sig ledas rätt. 

Detta skulle vara ett väldigt långsamt sätt och stacka plåt på och ej önskvärt för hela processen, därtill 

bygger de på förutsättningarna att robot ej är tillräckligt noggrann vilket heller ej är önskvärt. 

Däremot kan en funktion som denna komma att vara väldigt användbar för automationsmodeller 

såsom Robotmodell 1 och framförallt Robotmodell 2 där undermålig noggrannhet enbart är 

problematisk för ett fåtal placeringar. På så vis skulle snabb och noggrann stackning ske för 

majoriteten av kärnan medan “att känna sig fram” genom kraftåterkoppling, RCC och stift enbart 

avses användas för de problematiska placeringarna. Det vill säga de placeringar av plåt där god 

noggrannhet kan vara svår att uppnå. 

Att bekräfta kvaliteten av stackningen eller kompensera för undermålig noggrannhet är komplicerade 

processer som leder till avancerade lösningar. Därmed bör lösningar noggrant undersökas för att 

bekräftas som en pålitlig tillvägagång för att kontrollera kärnan. Om dessa lösningar inte går att 

integrera eller anses för komplexa finns idag utrymme för manuell produktion att gå in och kontrollera 

stackningen. Utan automatiserad kontroll skulle detta behöva göras med hög frekvens och emellertid 

sänka produktionshastigheten. 

 

 

Figur 6.1 - Verktyg och plundringsbord med stift 
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6.2 Portal 

6.2.1 Portalmodell 1 

Lösningen uppskattas ha goda förutsättningar att integreras i ABB PG:s befintliga produktionsområde. 

Portalen har den nödvändiga räckvidden för att klara av att stacka samtliga storlekar av 

transformatorkärnor medan robotens och traversens okomplicerade och stabila rörelsemönster ger 

lösningen goda förutsättningar för precision i stackningen. Portalen kan expanderas i både bredd och 

höjd vilket ger flexibilitet i utformning av travers och stöttor, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för 

en stabil och vibrationsfri konstruktion.  

Å andra sidan finns det en risk att vibrationer i traversen uppstår under drift. Detta vad något som 

uppmärksammades genom samtal med sakkunnig. Om traversen vibrerar vid läggning av plåt kan 

kvaliteten av stackningen sjunka markant, det medför att portalen måste köras långsammare för att 

minimera uppkomsten av vibrationer alternativt pausas vid placering av plåt för att tillåta vibrationer 

att lägga sig. Båda alternativen skulle öka cykeltiden av portalen. För att ge portalen de bästa 

förutsättningarna för noggrannhet kan flytt av kärnläggningsbädd till höger övervägas. Detta ökar 

förutsättningar att dimensionera stöttorna så de kan bära en robust travers dimensionerad för minimala 

vibrationer. Traversen tjocklek kan komma att påverka portalens höjd. För att kunna resa kärnan med 

befintliga fundament behövs travers placeras intill pelarna för att undvika kollision. Om tjockleken av 

traversen ökade skulle kollision kunna uppstå, därmed skulle portal behöva höjas, (se figur 6.2 och 

figur 6.3). 

 

Figur 6.2 - Resning utan kollision, höjd OK               Figur 6.3 - Resning med kollision, höjd ej OK  

Ett alternativ till att köra traversen långsammare skulle vara att köra traversen mindre. Om linjärled 

byttes ut mot en industrirobot med fler axlar skulle mer rörelse falla på industrirobot. Därmed skulle 

travers kunna användas för att positionera industrirobot. Travers låses fast för att låta robot plockade 

och stackade kärnan. Detta skulle innebära att portalen skulle behöva höjas så tillräckligt med 

utrymme finns under travers för en industrirobot att arbeta. Då verktyget enligt integratör kan komma 
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att väga upp till 500 kg samt en robot på ca 2 - 4,5 ton behöver travers hållfasthet noggrant 

undersökas. 

En av portalens inmatningsplatser skulle kunna användas för en verktygsställning, (se figur 6.4). 

Genom att integrera en verktygsväxlare på linjärled skulle portalen kunna växla verktyg, vilket i sin 

tur skulle kunna förbättra prestandan hos portalen. Detta skulle innebära lägre krav på komplexitet för 

vardera av de enskilda verktygen, detta då varje verktyg behöver vara anpassat för färre plåtstorlekar. 

Verktygen skulle därmed kunna byggas både enklare och lättare i vikt. Viktminskningen kan komma 

att vara viktig för en automationslösning som denna då ett lättare verktyg utgör mindre stress på 

traversen. Således kan uppkomsten av vibrationer komma att minska. Genom att integrera en 

verktygsväxlare minskar ytan där portalen lämpligast skulle kunna matas. Därutöver kommer 

integration av en verktygsväxlare och flera verktyg öka kostnaderna. Då verktyget är en av de mest 

kostsamma delarna av portalen är det troligt att de totala kostnaderna för att utforma flera verktyg 

överstiger den utav att utforma ett verktyg som täcker allt. Ur ett driftperspektiv kan det vara en 

rättfärdigad kostnadsökning om det möjliggör snabbare stackning till följd av mindre vibrationer i 

traversen.  

 

 

 

Figur 6.4 - Inmatningsytortor där verktygsställ kan placeras 

Genom att placera ett verktygsställ mellan en av pelarna skulle enbart ett plundringsbord kunna 

användas. Beroende på hastigheten av portalen kan detta komma att innebära långsammare stackning 

då enbart ett plundringsbord finns att tillgå. Om inmatning skulle ske via den bakre delen av portalen 
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skulle längden av stöttorna kunna reduceras. Detta skulle både minska kostnaden av stöttorna och ge 

ett öppnare produktionsområde.  

Kostnaden för portalen kan vara svårbedömd och är beroende på vilka modifikationer eller tillägg 

som kommer behöva göras för att säkerställa en vibrationsfri drift. Alltjämt framstår denna lösning 

som den billigaste portalen.   

Sammantaget är Portalmodell 1 enkel i sin grund. Vid utformning ligger fokus i att upprätta en stabil 

grund för att undvika uppkomst av vibrationer. Stor vikt bör också läggas på utformning av verktyg, 

då verktygens vikt kan komma att spela en väsentlig roll i hur mycket vibrationer som uppstår i 

traversen och därmed hur bra förutsättningar som ges för noggrann stackning. 

6.2.2 Portalmodell 2 

Likt Portalmodell 1 ger detta modellering goda möjligheter för stackning av alla de 

transformatorkärnor som görs i dagens produktion. Även denna lösning använder sig av enkla och 

raka rörelser för att ge de bästa förutsättningarna för att bibehållen noggrannhet genom 

stackningsprocessen. Samtliga tillägg eller modifikationer diskuterade i föregående förslag bör kunna 

genomföras i denna portal. Däremot kommer den adderade funktionen av varierande höjd på traversen 

troligtvis att bidra till ökade kostnader, detta då funktionen måste byggas in i kolumnerna samtidigt 

som vibrationer måste hållas nere för att uppnå adekvat noggrannhet. Ytterligare kostnader kommer 

att tillkomma för åkbanan som behöver vara större och dimensionerad för större vikt än den i 

Portalmodell 1. Åkbanan och pelaren kan dessutom komma att innebära flytt av högra 

stackningsbädden vilket ytterligare ökar kostnaderna. 

Ovanstående kostnader får vägas mot de funktioner som tillkommer. Portalmodellen skulle på ett 

bättre sätt kunna koordineras med körning av traverser i taket. Denna portal har också bättre 

förutsättningar för effektivitet. Plock och läggning av plåt sker på en optimerad höjd vilket minimerar 

distansen och därmed cykeltiden. En kortare linjärled i roboten kan också öka noggrannheten, den 

ökade noggrannheten kan emellertid vara försumbar om precision av portalen sjunker till följd av 

flexibla kolumner. Problematik kring undermålig precision till följd av vibrationer i travers uppstår 

med andra ord också i denna lösning.  

Vidare ger denna modellering bättre förutsättningar för manuellt arbete. Genom att använda kolumner 

istället för stöttor kan arbetsutrymmet öka, speciellt vid läggning av större kärnmodellen där 

utrymmet mellan portal och kärna kan vara liten, detta då kolumnerna inte är fixerade eller tar upp 

lika mycket plats som en stötta. Men, åkbanan behövs fortfarande tas hänsyn till. Eftersom åkbanan är 

placerad på golvet är den särskilt exponerad för smuts och damm, således bör materialtransport och 

förflyttning över dem hållas minimal. Ett skydd för åkbanorna skulle kunna utformas, vid manuellt 
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arbete skulle dessa skydd kunna läggas över åkbanorna och ge skydd från smuts och damm samtidigt 

som det bidrar till ett öppnare produktionsområde. 

Ställt mot föregående portalmodell så bidrar denna portal till ett produktionsområde med bättre 

förutsättningar för manuellt arbete. Då kolumnerna är mindre än stöttorna får produktionsområdet 

bättre sikt in, ut och runt portalen för en ökad säkerhet. Denna portalmodell uppskattas kosta mer än 

föregående portal då kolumner, åkbanor och skydd för åkbanor kommer kosta mer att utveckla. 

Sammantaget så bygger detta förslag på samma grunder som Portalmodell 1 men med mindre fokus 

på noggrannhet och större fokus på integration med manuellt arbete, produktionshastighet kan öka om 

precisionen är god. Sannolikt kommer kostnaderna för Portalmodell 2 vara markant högre. 

6.2.3 Portalmodell 3: av GEORG 

Denna lösning har bäst förutsättningar för noggrann stackning. Detta då modelleringen använder sig 

av avsevärt kortare traverser. Som tidigare analyserat är traversen och dess längd den största 

problematiken i föregående portaler. Portalmodell 3 är också den portal med bäst förutsättningar för 

snabb stackning då den använder två traverser. Två traverser är bäst ämnade för portaler som stackar 

kärnan från kortsidorna. Detta reducerar tiden traverserna kommer spendera intill varandra. På så vis 

reduceras också risken för att verktyg ska kollidera med varandra. (se figur 6.5 och figur 6.6) 

 

Figur 6.5 - Arbetsområde till följd av stackning från kortsidorna.  
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Figur 6.6 - Arbetsområde till följd av stackning från långsidorna 

Noggrannhet och snabbhet innebär nödvändigtvis inte att portalen är det bästa alternativet eller att det 

inte skulle uppstå komplikationer vid integration. Den portal som presenteras i resultatavsnittet (se 

avsnitt 5.3.3 Portalmodell 3: av GEORG) är som tidigare diskuterats en modifikation av ett 

fungerande grundkoncept. För att portalen framgångsrikt ska kunna upprättas hos ABB PG kommer 

portalens dimensioner ytterligare behöva utvidgas. Speciellt portalens höjd som utan modifikationer 

uppskattas vara undermålig. Detta har emellertid bekräftats vara görbart av GEORG. Portalens storlek 

kan också komma att förändras till följd av inmatning. Troligtvis kommer en lösning som denna inte 

kunna integreras med ett av de föreslagna inmatningsförslagen (se avsnitt 5.5 Inmatningsprocess av 

elektroplåtar). Det skulle innebära att all plåt måste placeras inne i portalen, varpå portalen måste vara 

stor nog för att rymma kärna och samtliga plåthögar. Alla förändringar i portalens grundstruktur kan 

komma att ändra dess prestanda, vilket naturligtvis är något som bör undersökas. Vidare, utan 

plundringsbord ökar krav på stapling och kvalitet av de elektroplåtar som matas in i portalen. Detta då 

inget mellansteg existerar där plåtar kan läggas till rätta eller kvalitetkontrolleras.  

Under stackning använder Autostack 1000 markeringar för att mäta in och korrekt placera plåt. Idag 

finns inte dessa förutsättningar för inmätning av plåt. I resultatet för verktyg (se avsnitt 6.1 

Automationsverktyg) presenteras en alternativ tillvägagång för att bekräfta att placering av plåt sker 

korrekt. Denna lösning bör kunna integreras i GEORGs lösning. 

Eftersom portalen kommer behöva flyttas vid färdiglagd kärna kommer stora förändringar av 

produktionsområdet behöva göras (se figur 6.7). Den rimligaste ytan idag anses vara de till höger om 

produktionsområdet, det vill säga där mediumbädden idag är lokaliserad. Detta innebär att 

mediumbädden kommer behövas tas bort eller omarbetas, vilket oundvikligen leder till ökade 

kostnader. Fördelen med en omarbetad mediumbädd är att den kan integreras i portalen, vilket innebär 

att portalen också kan användas för stackning vid två separata kärnbäddar. Detta skulle öka 

flexibiliteten i produktionen då automationen inte är bunden till en bädd. 
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Figur 6.7 - Schematisk bild över hur portalen flyttas [Bilaga 3] 

Ytterligare en kritisk yta som skulle behöva undersökas är den mellan fundament och pelare. Ytan 

uppskattas vara tillräcklig för de pelare som utgör bortre långsida av portalen. Trots detta kan ytan 

vara undermålig till följd av att pelare skulle behöva göras tjockare med hänsyn till de modifikationer 

som tidigare diskuterats. Detta skulle innebära att pelare eller fundament behöver flyttas, vilket i sin 

tur skulle innebära markant ökade kostnader för denna automationslösning. 

 Avslutningsvis skulle integrationstiden behöva undersökas. Enligt GEORG uppskattas byggnation 

och integration ta upp till två år från början till slut, vilket innebär att reaktorbädden skulle vara den 

enda bädd i drift under större delen av denna integrationstid. Således innebär detta en väsentlig 

minskning i vad ABB PG kan leverera under denna period. Byggnationen skulle troligen behöva 

fokuseras på en bädd i taget för att reducera tiden då båda bäddar kommer vara ur drift. 

Sammantaget så landar Portalmodell 3 i den uppskattat dyraste portalen. Kostnaden uppskattas vara 

40 miljoner kronor plus de extra kostnader som tillkommer vid ombyggnation av mediumbädden. 

Automationsförslaget uppskattas dock ge de bästa förutsättningarna för en snabb och noggrann 

stackning till följd av sin uppbyggnad. Dessutom, vid en lyckad integration kommer två kärnbäddar 

kunna dra nytta av automationslösningen. 
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6.3 Länkarmsrobotar  

6.3.1 Robotmodell 1 

Problematiken med denna lösning är vart flödet av material samt plundringsbord kommer äga rum. I 

resultatet beskrivs två varianter av cykel där den ena är utanför arbetsområdet och den andra är via 

kortsidorna bredvid arbetsytan. 

Första cykeln beskriver inmatning via Inmantingsmodell 2, (se figur 5.20). Detta fungerar bra och 

hade varit en snygg lösning om kan man lösa det med gångbanan som går precis utanför 

arbetsområden. Om den transportsträckan går att omdirigera så robotarna fritt kan jobba alternativt ett 

bra säkerhetssystem så personal kan passera obehindrat utan risk för olycka fungerar lösningen bra. 

För cykel på kortsidan frångår man problemet med transportsträckan, däremot kommer det bli mer 

press på inmatningen samt förberedelse av plåtarna. På kortsidorna finns det ont om plats vilket gör 

att endast en pall och ett plundringsbord per sida får plats. Stor vikt kommer hamna på förberedelse av 

plåt och inmatning av material då det behövs fyllas på ofta med bara en pall. Denna lösning går att 

implementera direkt på den befintliga ytan, dock kommer cykeltiden ta mycket längre tid då robotarna 

behöver göra mellansteget med plundringsborden för att få noggrannheten. Detta är också förutsatt att 

man kan öka ytan till höger om fundamentet, det vill säga trappan och ingående delar till bädden 

bredvid. 

Ett annat problem är att positionsnogrannheten försämras med tillägg av en extern linjärled. En liten 

vinkelförändring vid fästet är en stor avstånds förändring längst ut på verktyget. Vibrationer kan också 

uppstå vilket är något som bör ta hänsyn till och vilket man inte vet förens applikationen har testats. 

Absolutnogrannheten för IRB 8700 har inte heller något standardvärde, då roboten inte har sålts i 

tillräckligt stor kvantitet sen den introducerades enligt ABB R. Detta måste tas i hänsyn till samt att 

inkludera åkbanans noggrannhet då alla rörelseparametrar ingår. Hanteringvikten kan också försämras 

i ändpunkterna då det som nämns i databladet är utan en förskjutning av externa linjärleder. 

Linjärledens hanteringskapacitet måste också tas i hänsyn till så den klarar av verktygets vikt när den 

flyttar sig från roboten. 

Stor fördel med denna lösning är överkapaciteten i robotarna. Oavsett om verktyget väger 100 kg eller 

upp till 500 kg, vilket är siffror som har nämnts från integratörer, så kommer den fortfarande vara 

överdimensionerad då den klarar av 550 kg. Räckvidden med externlinjärled kommer täcka hela ytan 

och lite till då räckvidden med extern linjärled blir ca 6 m. Modellen och metoden som används är 

beprövad på andra fabriker vilket gör att trovärdigheten i lösningen ökar. Robotarna kan också 

programmeras i ABB Rs simulatorprogram Robotstudio, vilket gör att lösningen kan modelleras och 
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utvärderas virtuellt först där rörelser kan testas till perfektion. Åkbanorna tar inte heller upp ytan där 

arbetarna kommer behöva vara när de klossar eller gör extra mätningar. Om en verktygsväxlare skulle 

användas istället med flera verktyg så finns det utrymme för det då robotarna har god 

utrustningsflexibilitet. Lösningen har god produktflexibilitet då samtliga punkter för den stora kärnan 

kan uppnås, vilket gör att detta gäller för den minsta kärnan. 

Fördelen med ABB robotar är också att de erbjuder att absolutkalibrera robotarna för att minska på 

felen och få dem så noggranna som möjligt.[29] 

Om modifikationer i fabriken får göras hade det varit fördelaktigt om pelarna kunde flyttas på. Detta 

gör att med en eller fler robotar på en åkbana täcker hela ytan och att den matas bakom fundamentet i 

figur 5.14. Med en åkbana med robotar som når över hela arbetsytan, behöver den inte ta hänsyn till 

hinder som pelarna utgör samt att kostnaden minskas då det behövs bara en robot med uppsättning 

istället för två. Dock om det går att flytta pelarna och om det blir dyrare är en diskussion ledningen i 

fabriken får ta. Samma sak gäller gångbanan bakom fundamentet, figur 4.1 som är trafikerad. Det 

bästa hade varit om man hade kunnat flytta gångbanan så inmatning enligt avsnitt 5.5.2 

Inmatningsmodell 2 och en eller fler robotar för hela arbetsytan som delar på en åkbana. 

 

Vid diskussion med ABB R så skulle Robotmodell 1 med Inmatningsmodell 2 enligt figur 5.14 kostar 

ca 20–25 Mkr med hårdvara samt installation. Detta är en uppskattning från ABB R och kan förstås 

förändras men har använts som utgångspunkt i detta fall. En mer noggrannare och djupgående 

undersökning behövs göras i form av simulation i Robotstudio och testas fysiskt med samtliga 

ingående komponenter där rörelse från plock till läggning testats. Detta är för att se om toleranserna 

uppnås, om roboten klarat avstånden med vikten från verktyget samt om förslaget lever upp till ABB 

PG:s kravspecifikation.  

6.3.2 Robotmodell 2 

Största kritiska punkten med denna lösning är räckvidden och precisionen i ändlägena. Arbetsytan är 

lång och sträcker sig upp till 14m. Detta sätter hög press på robotarna då vid ändlägena kommer 

tyngdpunkten hos roboten flyttas mot arbetsytan. Noggrannheten kommer försämras desto mer längre 

linjärleder som används. IRB 8700 och en extern linjärled på verktyget saknar räckvidd för att nå de 

kritiska punkterna för en linjärled upp till 2m. Dock med tillägg av en extra extern linjärled i handled 

på roboten kan de nå vilket kan ses i figur 5.12, dock med risk att onoggrannheten blir för stor och att 

det blir för stor belastning på dessa. Alternativet är om det finns en annan större robot från en annan 

integratör med räckvidd på ca 5m hade denna lösning kunnat fungera bättre, dock har ingen sådan 

hittats. Då frångår man också från ABB R och därmed förlorar alla de fördelar som nämnts tidigare. 

Problematik med placering på sidorna är också ett bekymmer där personal sedan ska arbeta ifrån vid 
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klossning och inmätning. Detta kan bidra till att det blir trångt för arbetarna och svårt att placera 

eventuella arbetsplattformar och dylikt för minska belastningen på oergonomiska ställningar. 

Denna lösning kräver också att inmatningsprocessen går att genomföra samt att bädden till höger i 

figur 4.1 går att flytta på för att göra plats 

Stora fördelen med denna lösning är användningsområdet nedanför arbetsytan kan användas för 

materialmatning samt plundringsbord. Den har också tillgång till ovansidan vid gången vilket gör att 

den kan få matning genom båda förslagen enligt avsnitt 5.5 Inmatningsprocessen för elektroplåtar 

och därmed är mer flexibel än robotmodell 1. Då det är 2 robotar som jobbar samt att den kan få en 

inmatningsprocess gör att cykeltiden kommer minska och mindre besvär med programmering av 

mellansteg i stackningsprocessen. Robotarna utgår även här ifrån ABB:s IRB 8700 vilket är stora 

robotar som klara av mycket hanteringsvikt, upp mot 550kg. Automationsverktyget kan komma att 

väga upp till 100-500kg vilket gör att vid ändlägena är det viktigt med en överdimensionerad robot. 

Denna lösning utnyttjar också den befintliga arbetsytan där minimal förändring behövs göras i 

fabriken. Även här som i Robotmodell 1 kan robotarna simuleras i Robotstudio då de finns att tillgå 

hos ABB Rs. Samma sak här som föregående förslag om verktygsväxlare med flera olika dimensioner 

på verktyg skulle vilja användas då finns det utrymme för det. 

Åkbanorna är längre och skapar därmed större kostnader för dem. Services i cellen blir bökigare. En 

extra linjärled utöver den på verktyget för att skapa den sista sträckan bidrar till en större 

onoggrannhet och mer komplex design.  

6.3.3 Modifikation 1 av Automationsförslagen 

 

Figur 6.8 - Modifikation 1 av Robotmodellerna 1 och 2 

I figur 6.8 ser vi att den har samma problem med räckvidden till mitten för Rb1 som i Robotmodell 2. 

Inmatningen av plåt är också en faktor då den antingen kommer ske från varsitt håll eller båda från 
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nedre delen enligt Inmatningsmodell 2. Dock behöver Rb2 tillägg från den inmatningen så den når, 

vilket är onödigt om man jämför med Robotmodell 1 

Till skillnad från föregående exempel så har denna modifikation tillgång till den främre sektionen av 

arbetsytan, det vill säga vid golvresningen. Detta gör att Rb1 får lättare tillgång till mer yta för 

material samt plundringsbord där det annars blir trångt. Utöver det är det mer eller mindre samma 

förutsättningar i simulering samt befintliga robotar från ABB R då inget förändras med dem. Ytan 

mellan pelarna är också nu frilagd vilket gör att den ytan kan användas för plundringsbord om roboten 

når där utan komplikationer när kärnan växer i z-led.  

 

Konkret anses modifikationen onödig då den inte förbättrar tidigare lösning utan blir mer komplext än 

till exempel Robotmodell 1. 

6.3.4 Modifikation 2 av Automationsförslagen 

 

Figur 6.9 - Modifikation 2 av Robotmodellerna 1 och 2 

Denna lösning fungerar förutsatt att trappan med ingående delar till arbetsbädden till höger i bilden 

går att flytta på eller minimeras så åkbanan får plats. Om inte inmatningen kan ske bakom skapar det 

problem för Rb1 då ändringar måste göras i Inmatningsmodell 1 och Inmatningsmodell 2. Alternativt 

är att inmatning är manuellt vilket är onödigt och ska undvikas. 

Denna lösning är bättre än modifikation 1 då Rb1 är mer centrerad till mitten av fundamentet vilket 

gör att räckvidden för Rb2 är inte lika kritisk som modifikation 1. Rb2 behöver inte heller den extra 

linjärleden för att sträcka sig till mitten då Rb1 kan lösa den biten vilket gör att den har bättre 

förutsättningar i räckvidd än Robotmodell 2. Rb2 har också tillgång till inmatning från både 

Inmatningsmodell 1 samt Inmatningsmodell 2 vilket kan vara en fördel. Däremot anses den inte bättre 

än Robotmodell 1 då högra åkbanan i figur 6.9 bidrar till förändring på mediumbädden och med 

Inmatningsmodell 2 kommer det bidra till samma lösning som Robotmodell 1. 
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6.4 Inmatningsprocess av elektroplåt 

6.4.1 Inmatningsmodell 1  

Denna Inmatningsmodell påverkar inte närliggande arbetsytor. Inmatningsmodellen är utarbetad så att 

Portalmodell 1 och 2 och Robotmodell 2 har bäst räckvidd för att nå plundringsbord. För detta förslag 

är det viktigt att plundringsbord är stabilt inställt på ett förutbestämt område där stackningsrobot bör 

vara programmerad att hämta plåt. Detta för att öka noggrannheten och repeterbarheten. Det finns 

även en viss osäkerhet att förflyttningar av komponenter som gör att stabilitet och noggrannhet 

försämras. För att minska denna osäkerhet skall markeringar samt fästen tillgodoses de komponenter 

som kan skapa risk för onoggrannhet.  

Fördelar med en mobil inmatningsprocess med denna placering är att ett högre utnyttjande av yta går 

att uppnå då allt är flyttbart. Det ger även goda förutsättningar för att placera ut fler plundringsbord 

om två robotar arbetar med stackning eller ifall cykeltiden skall förbättras. Transport av elektroplåt 

kan i detta förslag ske på befintligt sätt då placering av cell blir i bakre delen av arbetsytan. 

Stackningsprocessen kommer inte behövas avbrytas lika ofta för påfyllnad av plåt detta kommer 

kunna ske kontinuerligt utan stopp. 

En nackdel med mobil inmatning är att ett nytt moment tillkommer där installation av robotcell 

behövs göras vid varje ny kärnläggning. Även kan det bli ett eventuellt stopp för vidare transport av 

järnkärnor från de andra bäddarna då robotcellen tar upp en stor del utav den ytan. Detta kan dock 

förbises genom att tydligt planera i vilken ordning produktion skall ske i de olika bäddarna. Att 

montera isär en åkbana är en komplex uppgift vilket ställer höga krav på att montering blir tydlig och 

på samma plats. För att förenkla parkering av robot kommer 1 m av åkbanan vara fixerad vilket 

minimerar risk för onoggrann montering av resterande åkbana. Men det är viktigt att poängtera genom 

att ha mobila komponenter så ökar en viss risk att noggrannheten försämras och detta är något som 

också måste tas i beaktning vid en realisering.  

Eftersom transport av kärna idag använder luftkuddar måste golvytan vara jämn. Detta för att 

upprätthålla ett bra vakuumtryck under transport. Därför uppstår en risk med att placera ut 

markeringar och fästen som komponenter skall placeras på. Som ett exempel har resningsbäddens 

kant varit ett kritiskt moment vid transport i dagens produktion. Frågan som måste analyseras är ifall 

dessa markeringar och fästen går att täcka över så att en plan yta går att bibehålla. 

6.4.2 Inmatningsmodell 2  

I Inmatningsmodell 2 är inmatningsprocessen mer strategiskt placerad för att öka automationen i 

produktionen. Men för att kompromissa då ytor skall gå att använda har även denna lösning fått en 
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mobil lösning. De fördelar som tillkommer med denna placering är att det ges större frihet att placera 

robotar med åkbana på fler platser. Transport av material behöver inte använda traverser utan kan 

transporteras direkt från klippningsyta. Detta kommer att göra att produktionstid kommer minska (se 

avsnitt 4.2.1 Produktionstid, tabell 4.1) med avsatt tid för transport med travers. Transport kommer 

kunna ske med truck vilket gör att endast en operatör behöver jobba med transport och inte fyra 

operatörer. Resning av kärna kommer inte påverkas vilket gör att all transport kan ske som med 

befintlig produktion på baksida av fundament. Även i detta förslag ökar noggrannheten för 

stackningen och vi får en tydlig avgränsning.   

Om man vill utnyttja transportgången för truck och gångtrafikanter måste ett moment tillkomma i 

produktionen, borttransport av komponenter som måste ske om transportgång måste användas. För att 

minska produktionsstopp och av och på-montering finns ett förslag att utreda ifall produktion kan ske 

nattskift. Då skapas möjligheten att pausa produktion under dagen då transport behöver ske och 

stackningen kan fortsätta under natten. Det minskar produktionsstopp och möjliggör trafik. 

Men att göra på detta sätt är inte optimalt. Skall man installera en så pass dyr automation lär placering 

av inmatningsprocess inte transporteras bort. Därför bör ABB PG utvärdera hur viktig transportgången 

är och om möjligheten finns att flytta på transportgången. Kostnadsmässigt bör en förflyttning av 

transportgång var mindre kostsam än att skapa automationskomponenter som är mobila.   

När ett automationsförslag utformas bör avsikten vara att framtida delar av produktion som idag sker 

manuellt bör även de bli automatiserade. I detta utformningsförslag har en tydligare lösning givits ifall 

hela produktionslinan skulle bli automatiserad i framtiden. 
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7 Diskussion 

Detta kapitel behandlas information som är relevant för samtliga automationsmodeller. Därtill 

presenteras en jämförelse av alla automationsmodeller som avser stacking av transformatorkärnan. 

7.1 Bemanning  

Som beskrivs i (avsnitt 4.2.1 Produktionstider, Tabell 4.1) finns redan idag en del arbetsmoment och 

bemanning vid produktion av järnkärna. Efter att analyserat de olika automationsmodellerna kommer 

en viss manuell bemanning kvarstå samt att arbetsmoment möjligen kan adderas, ta som exempel 

mobil inmatningsmodellen. Även att operatörer kan behövas anställas är något som måste tas med i 

beräkningarna.  

Det är tydligt enligt Tabell 4.1 att stackningsmomentet tar längst tid. Även med automation förväntas 

detta moment ta längst tid. Däremot eftersom cykeltider inte har gått att få helt tydligt och det har inte 

varit ett krav från ABB PG:s sida så har inga hypotetiska tider tagits upp. Detta då cykeltider är 

väldigt beroende av andra kriterier som exempelvis noggrannhet. Därmed är det svårt att konkret ge 

tider utan fysiska tester.   

7.2 Vibrationer 

Vibration är något som kan komma att påverka noggrannheten och cykeltiden i samtliga 

automationsmodeller, extra framträdande kan de vara bland portalerna. Detta har framförallt belysts 

under möten med integratörer och branschvana. Hur stora och vilka effekter vibrationer har på 

prestanda kan emellertid vara svårt att avgöra i ett tidigt skede. Således blir det också svårt att säga 

vad och hur mycket som behöver göras för att minska vibrationerna. Det är inte förrän automationen 

är på plats i fabriken som den verkliga prestandan kan utvärderas.  

 

För att ge automationsmodellerna de bästa förutsättningarna för god prestanda blir det viktiga att 

analysera vilka förändringar eller tillägg som kan göras i syfte att minska vibrationerna. Vidare, att 

testa och försöka förutspå prestandan av automationslösning genom fysiska modeller blir ett viktigt 

steg för att få bättre förståelse i vad för vibrationer som kan uppstå och dess effekter.  
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7.3 Jämförelse 

För tydlighets skull jämfördes enbart modeller som innebär olika förutsättningar för integration. 

Därmed utesluts Portalmodell 2 då integreras på samma förutsättningar som Portalmodell 1. 

 

- Uppskattning: 

 

● Kostnad: Modellering som uppskattas ha lägst kostnad. 

● Räckvidd: Modellering som uppskattas ha bäst förutsättningar för räckvidd.  

● Cykeltid: Modellering som uppskattas ha bäst cykeltid. 

● Noggrannhet: Modellering som uppskattas ha bäst förutsättningar för noggrannhet i 

stackning. 

 

- Säkerställt 

 

● Arbetsmiljö: Modellering som främst reducerar manuell hantering av elektroplåtar och har 

goda förutsättningar för manuellt arbete. 

● Inmatning: Modellering som är mest anpassad för automatiserad inmatning. 

● Säkerhet: Modellerings som enklast uppnår adekvat säkerhet 

● Yta: Modellering som har minst påverkan på befintliga produktionsområden. (Utan 

inmatning) 

● Flytt: Modellering som enklast flyttas till följd av framtida förändringar i produktionsområde. 
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Tabell 7.1 - Visar jämförelse av automationsmodellerna. 

Modell Robot 1 Robot 2 

 

Portal 1 Portal 3 

Kostnad 3 2 1 0 

Räckvidd 2 0 3 1 

Cykeltid 2 1 0 3 

Noggrannhet  3 1 0 2 

Uppskattning poäng 10 4 4 6 

Arbetsmiljö 3 2 1 0 

Inmatning 1 2 3 0 

Säkerhet 1 0 3 2 

Yta 3 1 2 0 

Flytt 3 2 1 0 

Säkerställt poäng 11 7 10 2 

Total poäng 21 11 14 8 

 

Utifrån tabell 7.1 har Robotmodell 1 högst poäng. Modellen får höga poäng i både uppskattade så väl 

som säkra kategorier. Då poängfördelningen inte bara ligger i uppskattade funktioner ökar rimligheten 

att den kan vara ett bra alternativ för framtida automation. Portalmodell 3 har låga poäng och dålig 

poängfördelning där övervägande del ligger under uppskattning. Detta talar för att andra 

automationsmodeller bör prioriteras vid potentiell automation. Låga poäng betyder emellertid inte att 

automationsmodellen är dålig eller ej integrerbar hos ABB PG. Snarare ska poängsystemet agera 

vägvisare i vilka modelleringar som anses fylla de satta kravspecifikationerna. 

 

Följande stycke visar hur bedömningen av varje automationsförslag gick till samt varför poäng 

fördelades ut som de gjorde. 
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Kostnad: Från vad vi har sett är portaler i regel dyrare än industrirobotar, detta enligt de kostnader 

som presenterats från integratörer. Robot 1 innefattar kortare åkbanor och potentiellt mindre komplex 

linjärled. Därmed anses det som den minst kostsamma modellen. 

 

Räckvidd: Högst poäng ges till Portal 1, denna modellering når överallt till följd av en enkel 

grundstruktur. Portal 3 i sin grund ej tillräcklig och dimensioner behöver expanderas för att 

säkerställa full räckvidd, detta gör den mer komplex än portal 1. Robotar som används Robot 1 och 

Robot 2 har ej tillräcklig räckvidd och behöver kompenseras med linjärleder i handled vilket också 

anses mer komplext än Portal 1 

 

Cykeltid: Då Portal 1 endast stackar en plåt i taget anses denna långsammast. Robot 2 stackar två 

plåtar men behöver sträcka sig långt och precist vilket uppskattas försämra cykeltid. Både Robot 1 och 

Portal 3 uppskattas ha bra cykeltid. Portal 3 har ett enklare rörelsemönster vilket ger den bättre 

förutsättningar för snabb cykeltid. 

 

Noggrannhet: Då vibrationer är ett orosmoment i Portal 1 ges denna lägst poäng. Robot 2 behöver 

också använda speciella linjärleder för att nå mitten av kärnbädd, detta kan minska noggrannhet. Till 

följd av korta traverser uppskattas Portal 3 ha bättre förutsättningar än tidigare nämnda modeller för 

god noggrannhet. Robot 1 uppskattas ha bäst noggrannhet då modellen är mindre komplex i hur 

noggrannhet skall uppnås än Portal 3. 

 

Arbetsmiljö: Portal 3 får lägst poäng till följd av högre komplexitet att upprätta automatiserad 

inmatning vilket således innebär att elektroplåtar matas manuellt. Ytterligare, manuellt arbete som 

inte avser stackning anses kunna utföras bättre i ett produktionsområde med robotar då det ger 

öppnare arbetsytor. Robot 1 fick högre poäng än Robot 2 då den utnyttjar utrymme mellan pelarna. 

Robot 2 använder fundamentets kortsidor vilket reducerar manuell arbetsyta. 

 

Inmatning: Portal 1 tilldelas högst poäng här då den har kan matas från övre och undre del av 

produktionsområde, manuellt såväl som automatiserat. Robot 1 och Robot 2 är begränsas i vilken sida 

det matas från, därmed ges de lägre poäng. Lägst poäng ges till Portal 3, inmatning är främst manuell 

och försvåras i och med flytt. 

 

Säkerhet: Portaler ges höga poäng då de innehåller naturliga avgränsning till angränsande 

produktionsområden. Då Portal 1 endast hanterar en travers i taget samt ständigt fixerad anses denna 

enklare att göras säker. Robotar ges lägre poäng till följd av mer komplexa rörelsemönster och 

öppnare produktionsområden, därmed behövs större säkerhetsåtgärder.  
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Yta:  Robot 1 ges högst poäng till följd av effektiv användning av ytan. Portal 1 och Robot 2 är 

väldigt lika i hur ytan används. Stöttorna i Portal 1 anses i emellertid kunna anpassas bättre än Robot 

2 och ges därför poäng 2. Längst poäng ges till Portal 3 som innebär stora förändringar till 

närliggande produktionsområden. 

 

Flytt: Portaler ges låga poäng då de är stora och svårare att flytta an industrirobotar. Portal 3 ges lägst 

poäng då den är väsentligt mycket större än Portal 1. Robot 2 har längre åkbanor, därmed anses den 

vara något mindre kompatibel vid flytt än Robot 1 som ges högst poäng. 

7.4 Framtida arbete 

När denna förstudie avslutas bör fokus ligga på att undersöka de närliggande produktionsområden och 

i vilken utsträckning de kan ändras. Primärt fokus anses bör läggas på transportgången och dess 

funktion. Kan denna flyttas samtidigt som dess funktion bibehålls? Detta kommer vara väsentligt för 

automatiserad inmatning. Flytt eller modifikation av mediumbädd bör också undersöka då många 

modeller kan nyttja eller rent av behöver den extra ytan. Vilka förändringar som i praktiken kommer 

vara gångbart för ABB PG kommer ligga till stor grund för vilka automationsmodeller och tillägg som 

rimligt kan övervägas. Detta är en av de bedömningar som görs i avsnitt 7.3 Jämförelse. 

 

Vidare kommer den portal som anses bäst lämpad för automation behöva testas noggrant för att 

identifiera hur väl denna kan utföra stackningen. Testerna kommer innebära fysiska modelleringar för 

att undersöka noggrannhet av automation. Detta är mer detaljerat beskrivet i avsnitt 7.2 Vibrationer. 

Detta är en viktig fas som kommer ta tid och kosta pengar men bidrar med väldigt värdefull 

information om hur väl automationsmodellen uppskattas prestera. Detta kan eventuellt komma att 

behöva göras för flera automationsmodeller för att säkerställa valet av rätt automation. 

 

Vi anser att ur ett ingenjörsmässigt perspektiv behöver ABB PG se automatiseringen som ett 

framtidsprojekt och att då se till hela produktionslinan så att inte problematik sker ifall nästa del ska 

automatiseras. Detta för att produktion skall bli kostnadseffektiv och inte flytta problematiken till en 

annan plats på produktionsområdet. 
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8 Slutsatser  

 

Denna förstudie ska ge ABB PG en grund för undersökningar och i framtiden kunna realisera en 

automatiserad stackningsprocess. Till följd av resultaten har viss slutsats gjorts av denna studie som 

besvarar våra frågeställningar och även har resulterat i en rekommendation.  

Hur kompatibel är stackningen av transformatorkärnor med automation? Alla automationsmodeller 

har en bra grund för att kunna realiseras om vi ser till grundproblemet. Det är däremot när vi tar ett 

djupdyk ner i stackningsmoment där problematik uppstår. Även fast vi ser att stacka en elektroplåt 

som en relativt enkel uppgift för en robot blir det desto svårare när plåtdimensioner blir många, 

storlek på järnkärna blir stor, toleranser är höga och det utförs med en “känsla” enligt personal hos 

ABB PG.  Att automatisera stackningen av transformatorkärnan ser vi som en möjlighet men det finns 

utmaningar. 

Vilka utmaningar står ABB PG inför när manuellt arbete ska bli automatiserat? Den befintliga 

arbetsytan är i dagsläget trång och mycket trafik sker runt området. De kritiska pelare som håller upp 

den gamla lokalen, transport av järnkärna och angränsande produktionsområde bidrar med ytterligare 

svårigheter att beställa en befintlig automationsmodell. Detta gäller portal så väl som länkarmsrobot. 

Det krävs en modifikation och en utstuderad placering för att en automationsmodell skall undvika de 

kritiska punkter som har lagts fram.  

Så vilket förhållningssätt ska ABB PG ha till denna förstudie och för framtida utveckling av ett 

automationsprojekt? Vill man helt eliminera manuell stackning, då finns det god data att samla in från 

denna förstudie. Med en modifierad befintlig automationsmodell kommer ABB PG behöva undersöka 

vilken tillvägagång som passar produktionen. Detta för att inte hamna i ett läge där 

automationsmodellen inte går att integrera med andra delar som man i framtiden anser är redo för 

automation.  

Vi har med den här förstudien insett vikten i att se till hela produktionen när en automationsmodell 

skall utformas. Detta för att undvika dyra investeringar som sedan inte används på ett produktivt sätt. 

Att se med ett framtidsperspektiv där klippning och stackning är integrerat, där transport mellan 

klippning och stackning sker med automation. Då har man kommit långt utvecklingsmässigt mot en 

automatiserad produktion. 

De delmål som sattes upp har varit bra vägvisare under förstudiens gång. Det finns en bra beskrivning 

hur processen vid kärntillverkning ser ut, utvärdering hur kompatibel stackningen är för automation 

har analyserats. Flera olika automationsmodeller har tagits fram som förbättrar arbetsmiljön och en 

god jämförelse och en framtidsvision har diskuterats. 
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För att automatisera stackningsmomentet av kärnläggningen rekommenderas två industrirobotar av 

länkarmstyp som placeras längst med långsidan av det hydrauliska fundamentet mellan pelarna i 

kärnläggningsområdet. Robotarna som avses användas är modell IRB 8700 från ABB Robotics där 

full räckvidd uppnås med hjälp av åkbanor samt en extra linjärled mellan robotarnas handleder och 

sugkoppsverktyg. Automationsmodellen benämns i rapporten som Robotmodell 1 och är den lösning 

som anses har bäst förutsättningar för att realiseras hos ABB Power Grids.  
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Bilagor: 

1. Schematisk bild över mobil Autostack 1000 

 

 

2. Schematisk bild över mobil Autostack 1000 
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3. Schematisk bild över mobil Autostack 1000 

 

 

4. Schematisk bild över Autostack 1000 

 


