
ISRN UTH-INGUTB-EX-E-2015/02-SE

Examensarbete 15 hp
Maj 2015

Preparering av kabelände inför 
statorlindning 

Johan Larsson



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Preparation of cable end before stator winding

Johan Larsson

At Uppsala university scientists have during the last years developed and built wave
energy converters. This project is called "Lysekilsprojektet". The development has
come so far that they are currently investigating how to gain profit in a mass
production. For that reason they want to automate as many steps in the production
as possible.

The winding of the stator is one part that is being automated using industry robots.
The stator is cable wound unlike many other generators. The stator consists of many
thin stator sheets that have been stacked. These stator sheets have cable slots where
the cables pass through. This can lead to the cable getting stuck during winding. To
avoid this the shape of the cable end has to be changed. This report investigates
methods to automate the process of preparing the cable end.

Experiments show how the cable insulation acts when heated and cooled. Different
methods are tested to see how the insulation can be pulled out and reshaped. The
methods presented have showed good results and are worth to continue to develop.
The results have achieved the set requirements. The project leader has shown
interest to build the presented concept tools. This report also shows that it is
possible to save three hours and 40 minutes per complete stator winding by using a
separate robot to carry out the preparation instead of the winding robots. This could
reduce about 20 % of the total winding cycle. If this preparation were to be carried
out manually it would take about five hours and ten minutes for each stator.
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Sammanfattning 
På Uppsala universitet har forskare under de senaste åren utvecklat och byggt 

vågkraftverk. Detta projekt kallas Lysekilsprojektet. Utvecklingen har kommit så långt 

att de i dagsläget undersöker hur de ska kunna få lönsamhet i en massproducering av 

vågkraftverken. Därför vill de automatisera så många steg i tillverkningen som möjligt. 

Lindningen av statorn är en del som ska automatiseras med hjälp av industrirobotar. 

Statorn lindas med kablar till skillnad från många andra generatorer.  Statorn består av 

många tunna plåtar som stackats. Dessa plåtar har spår i sig som kablarna ska föras 

igenom. Detta kan leda till att kabeln fastnar i någon av plåtarnas kanter. För att undvika 

detta formas kabeländen. Uppdragsgivare för detta examensarbete är Uppsala 

universitet som ville i och med detta undersöka om det finns en automatiserad lösning 

på prepareringen av kabeländen inför lindning. 

Under arbetet utförs en rad experiment för att undersöka hur kabelns isolering beter sig 

när den värms upp och kyls ner. Det testas även olika metoder för hur isoleringen ska 

kunna dras ut och sedan formas. 

Metoderna som tagits fram under detta arbete har visat goda resultat och är värda att 

arbeta vidare med. Resultaten uppfyller de krav som var uppsatta. Intresse har visats 

från uppdragsbeställaren att bygga de konceptverktyg som presenterats. Rapporten visar 

även att det går att spara ca tre timmar och 40 minuter per komplett statorlindning 

genom att använda en separat robot för att utföra prepareringen jämfört med att 

lindningsrobotarna gör det. Detta skulle kunna reducera den totala lindningscykeln med 

ca 20 %. Skulle prepareringen utföras manuellt skulle det ta ca fem timmar och tio 

minuter per tillverkat vågkraftverk. 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
På Uppsala universitet har forskare under de senaste åren utvecklat och byggt 

vågkraftverk. Detta projekt kallas Lysekilsprojektet. Utvecklingen har kommit så långt 

att de i dagsläget undersöker hur de ska kunna få lönsamhet i en massproducering av 

vågkraftverken. Därför vill de automatisera så många steg i tillverkningen som möjligt 

[1]. Detta arbete berör ett moment som ska förbereda kabeländor innan lindningen av 

statorn. 

1.2 Bakgrund 
1.2.1 Vågkraftverken 
Vågkraftverken som utvecklats på Uppsala universitet använder en teknik som kallas 

linjärgenerator. I generator sitter en translator som fungerar som en "linjär rotor". 

Translatorn är tre meter lång och består av permanentmagneter och stål. Den är kopplad 

till en boj via en vajer. Bojen följer vågornas rörelser och drar på så sätt translatorn upp 

och ner genom den två meter långa statorn. När translatorn rör sig induceras en ström i 

statorn. [1][2]   

 
Figur 1.1 Principskiss av vågkraftverk. (1) 

1.2.2 Statorlindning 
En stor skillnad på statorn i linjärgeneratorn jämfört med andra generatorer på 

marknaden är att den lindas med grov kabel istället för kopparstänger eller kabelhärvor.  

Fördelen med den tekniken är att högre driftspänningar kan användas vilket ger lägre 

förluster i systemet. Runda ledare ger en jämnare fördelning av den magnetiska 

flödestätheten i ledaren jämfört med en ledare med hörn. Detta är skonsammare mot 

kabeln och minskar även förluster i ledaren. Systemet blir även mer robust i och med att 

den kan klara av höga spänningstoppar, t.ex. vid höga vågor. Det ger dessutom färre 

steg i lindningsprocessen vilket passar bättre i en automatiserad tillverkning i stor skala. 
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Eftersom detta är en ovanlig teknik finns det ingen färdig framtagen automatiserad 

lindningsmetod [1][3][4].  

1.2.4 Statorns design 
Vågkraftsverkets stator består av tre statorsektioner. Varje statorsektion består i sin tur 

av tre sektionsdelar, vilket kan ses i figur 1.2. En sektionsdel är uppbyggd av 160 tunna 

plåtar som stackats och hålls samman av gängstänger.  

 
Figur 1.2 Statorns delar. 

 

Plåtarna har spår i sig, dessa spår kallas för statorspår. Varje statorspår har tio lager av 

kabelhål där kablarnas ska föras igenom under lindningen. Utav dessa ska de åtta 

yttersta kabelhålslagren, som är markerade med blått i figur 1.3, lindas i sina separata 

sektionsdelar. De två inre kabelhålslagren, som är markerade med rött i figur 1.3, 

kommer kabeln lindas genom alla tre sektionsdelarna [1][5]. Detta görs för att 

sektionsdelarna ska kunna vara så nära varandra som möjligt utan att det är kabelvändor 

i vägen. Kabelvändor är den del av kabeln som sticker ut utanför sektionsdelen där 

kabeln byter spår och kan ses i figur 1.4. 

 
Figur 1.3 Del av en statorplåt. 

1.2.3 Lindning av statorn idag 
Lindningen av statorn utförs idag för hand och kräver två eller fyra personer. De som 

lindar arbetar i par. En person står på varsin sida av sektionsdelen. Den ena personen 

skjuter in kabeln genom spåren samtidigt som den andre drar ut den på andra sidan. 

Detta är en slitsam process och det tar fyra personer ca 3 timmar att linda en sektionsdel 

[1] vilket blir dyrt. Tre sektionsdelar som lindats kan ses i figur 1.4. På Uppsala 
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universitet arbetar forskare med att ta fram en automatiserad lösning av lindningen som 

ska göras med hjälp av industrirobotar. 

 
Figur 1.4 Tre sektionsdelar som lindats för hand. 

1.2.5 Preparering av kabeländen 
När kabeln förs igenom statorn så fastnar det lätt i någon av statorplåtarnas kanter. För 

att undvika detta så formas kabeländen. Denna procedur görs i dagsläget för hand och 

tar ca 45 sekunder per kabelände [6]. En person värmer upp isoleringen vid kabeländen 

med en varmluftspistol, drar ut och formar isoleringen så att den får en avsmalnad ände. 

Ett alternativt sätt är att sätta foten ca 1,5 meter in på kabeln från änden mätt och sedan 

tar ett stadigt grepp om kabeln nära foten för att sedan "massera" ut isoleringen för att 

sedan forma den med hjälp av en varmluftspistol. I figur 1.5 visas hur kabeländen ser ut 

innan och efter prepareringen.  Syftet med detta examensarbete är att finna en 

automatiserad lösning för att utföra detta moment. 

 
Figur 1.5 Opreparerad (vänster) och preparerad (höger) kabelände. 

Eftersom lindningen påbörjas i mitten, för att sedan linda den i båda riktningar, så 

prepareras kabeln i båda ändar. På varje kabelhålslager lindas två kablar. Endast de 8 

yttersta lagren kommer att lindas med den automatiserade lösningen. Då en stator består 

av tre statorsektioner, som i sin tur består av tre sektionsdelar i var, innebär detta att 

under tillverkningen av ett vågkraftverk så skall 288 kabeländor prepareras med en 

automatiserad lösning. De två inre två lagren kommer till en början att fortsätta lindas 

för hand då kabeln måste föras igenom tre sektionsdelar [1]. Därför antas det att även 

kabeländarna till dessa lindningar görs för hand [5]. 
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1.2.6 Framtida automatiserad statorlindning 
För den automatiserade lindningslösningen som utvecklas vid Uppsala universitet är det 

tänkt att fyra industrirobotar ska användas. Två robotar ställs på var sida om ett 

lindningsbord där sektionsdelen som ska lindas placeras. På robotarna sitter ett 

specialdesignat lindningsverktyg monterat. En prototyp av robotlindningsverktyget har 

byggts och kan ses i figur 1.6. Verktyget matar kabeln med hjälp av ett hjul. Verktyget 

har rör för att styra kabeln och använder sig av sensorer för att hitta rätt position. 

Robotarna arbetar i par. Den ena roboten matar in kabeln i ett spår och den andra tar 

emot kabeln på andra sidan. Kabeln börjar lindas från mitten av statordelen. Sedan tar 

varsitt robotpar varsin kabelände och lindar resten. Cykeltiden för att linda alla 

sektionsdelarna uppskattas vara 16 timmar [1]. Detta inkluderar inte tid för preparering, 

den delen antas göras med separat utrustning. 

Runt arbetsytan sitter plexiglasväggar monterad för att människor inte ska kunna 

komma till skada från robotarnas rörelser. Detta bildar en så kallad robotcell och en 

konceptbild av lindningscellen kan ses i figur 1.7. Metoden utvecklas fortfarande och 

har därför inte tagits i drift. 

 
      Figur 1.6 Robotlindningsverktyget (2)             Figur 1.7 Lindningsrobotcell (2)   

1.2.7 Kabelspecifikationer 
Kabeln som används i robotlindningsexperimenten av statorn på Uppsala universitet är 

av modellen H07V-K och är tillverkad av företaget Nexans. Ledaren i kabeln är 

mångtrådig koppar. Isoleringen är en förening av PVC, krita, ftalatmjukgörare och 

kalcium/zink-stabilisator. Kabeln har en drifttemperatur mellan 0-70 °C. Ledaren har en 

area på ca 25 mm² och en diameter på ca 6,5 mm. Isolerings tjocklek är mellan 1 - 1,2 

mm. Kabelns nominella ytterdiameter är 8,9 mm enligt specifikationer [7]. 

Precisionen på tillverkningen är inte så bra. Ytterdiametern varierar mycket. De minsta 

uppmätta diametern är ca 8,2 mm och de största 9 mm. Kabeln är också något oval på 

vissa ställen och kan variera upp emot 0,3 mm mellan den minsta och största diametern 

vid samma punkt på kabeln. Valet av kabel är inget som detta arbete varit med och 

påverkat utan var den som användes till robotlindningsexperimenten då arbetet utfördes. 

Hålen i statorplåtarna som kabel ska föras igenom har en diameter på 10 mm. Eftersom 

att kabeln har en diameter på ca 8,9 mm så det är viktigt att denna diameter inte vidgas 

för mycket under formningen. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att kreativt ta fram verktyg som tillsammans med en 

industrirobot automatiskt kan utföra prepareringen av kabeländen inför lindning. 

Metoden skulle sedan kunna tänkas implementeras i lindningscellen om den ger 

tillräckligt goda resultat.  

Verktygen ska utvärderas, där det kommer undersökas hur resultatet på kabeländens 

form varierar och hur lång tid det tar att utföra uppgiften. En beräkning ska göras för att 

se hur mycket tid som kan sparas om en separat robot gör prepareringen jämfört med 

om lindningsrobotarna gör det. Det kommer även jämföras med ett manuellt utförande. 

Efter att kabeln har formats så får det inte vara några sprickor, hack eller något på 

isoleringen som sticker ut som kan fastna i statorn under lindning. När kabeln ska lindas 

så kommer varje kabelände passera ca 4500 plåtar. Börjar plåtarna slita på ett ställe på 

isoleringen under lindningen så blir det lätt ett hål vilket kan leda till att kabeln fastnar 

under lindningen [6]. Det är också viktigt att isoleringen inte kan dras bakåt över 

ledarna under lindning. 

Enligt [5] så uppskattas lindningsrobotarna behöva en ny kabel var 12 - 15 min. Detta 

skulle ge prepareringen ca 6-7 min per kabelände om prepareringen skulle göras av en 

separat robot. 

1.4 Omfattning / avgränsningar 
Utöver framtagning av verktygen skall även följande moment utföras: 

 Uppvärmning av isolering (vid behov) 

 Kylning av isolering (vid behov) 

 Programmera en robot att föra kabeln till verktygen 

 Ge förslag på sensorer som kan tänkas användas som utgångspunkt för framtida 

arbeten 

 

Moment som kommer behöva utföras innan lindningen kan påbörjas men inte kommer 

behandlas i denna rapport är: 

 Utmätning av kabellängder 

 Kapning av kabel  
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2 Metod 
För att få en bättre bild av hur dagens tillverkning av vågkraftverken ser ut så gjordes ett 

studiebesök till Seabased Industry AB i Lysekil. Under besöket studerades hur 

lindningen utfördes för hand. De som lindade visade hur det gick till och berättade om 

vilka problem som kan uppstå.  

Under förstudien söktes information om liknande processer men ingenting hittades. Två 

tidigare försök av prepareringen av kabeländen har gjorts på Uppsala universitet. Båda 

dessa försök gjordes på en annan sorts kabel som användes för en tidigare version av 

vågkraftverket. Båda försöken saknar skriftliga rapporter och gav inte tillräckligt goda 

resultat för att jobba vidare på. 

I ett av de tidigare försöken som gjorts försökte hela prepareringen göras i ett steg med 

ett verktyg. Då detta inte gav ett bra resultat så delas preparering nu upp i två moment, 

precis som man gör för hand, med två olika verktyg. De två momenten är att dra ut 

isoleringen för att sedan forma kabeländen. Vid båda dessa momenten kan isoleringen 

eventuellt behöva värmas upp. Efter att isolering blivit uppvärmd och ett moment 

utförts så kan isolering eventuellt behövas kylas för att den ska snabbt ska återfå sin 

hårda yta. 

2.1 Uppvärmning av isolering 
Under alla tester användes en varmluftspistol av märket Bruksbo, modell HG2000XP. 

Den har en specificerad effekt på 2000 W och har två olika värmelägen. Läge 1 ger 350 

°C med ett luftflöde på 300 liter/h och läge 2 ger 550 °C med ett luftflöde på 500 liter/h. 

På varmluftspistolens pipa monterades ett så kallat reflektormunstycke, som kan ses i 

figur 3.1, så att pistolen skulle kunna värma runt kabeln. 

 
Figur 2.1 Varmluftspistol med monterat reflektormunstycke. 

2.1.1 Experiment: Temperaturer 
Syftet med uppvärmningen av isoleringen är att ändra dess materialegenskaper så att 

den blir formbar. Ett experiment gjordes därför för att undersöka vid vilken temperatur 

detta kan uppnås. För att inte skada isoleringen under uppvärmningen undersöktes det 

även hur hög temperatur den klarar av. Detta gjordes genom att värma upp 

kabelisoleringen med en varmluftspistol samtidigt som temperaturen på dess yta mättes 

med en IR-termometer. Uppvärmningen gjordes stegvis med steg på ca 10 °C för att 
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testa när den blir formbar. För att finna den maximala temperaturen isoleringen klarade 

utan att skadas så pågick uppvärmningen tills den blev skadad på något sätt. 

2.1.2 Experiment: Tid för uppvärmning 
Tiden det tar att preparera en kabelände är viktig att hålla så kort som möjligt. Därför 

kommer ett experiment utföras för att undersöka hur isoleringen på snabbaste sätt kan 

värmas upp tills att den blir formbar. Båda värmelägena på varmluftspistolen kommer 

testas. Isoleringen kommer att värmas till den temperatur som tagits fram i experimentet 

i 2.1.1 och mätas med en IR-termometer. 

2.1.3 Experiment: Position i reflektormunstycke 
Det är även viktigt att en jämn temperatur runtom kabeln uppnås under uppvärmningen. 

Därför kommer olika positioner i reflektormunstycket testas för att undersöka om det 

går att få en jämn temperatur utan att behöva rotera kabeln. En IR-termometer används 

för att mäta temperaturen på isoleringens yta både på den sida som är närmast 

varmluftspistolens pipa och på motsatta sidan. När isoleringen blivit värmd kommer det 

att undersökas om temperaturskillnaden runtom kabeln påverkar formbarheten negativt. 

2.2 Kylning 
Efter att kabelisolering värmts upp och ett moment utförts så fortsätter isoleringen vara 

varm en viss tid. Detta gör att den förblir mjuk och den kan formas lite om den kommer 

i kontakt med något. Isoleringens yta blir även en lite kladdig när den är varm. Detta 

skulle kunna leda till att det matningshjul som sitter monterat i robotlindningsverktyget 

kan få försämrade friktionsegenskaper om det skulle kladda av sig. 

För att snabba på processen med att få ner temperaturen så att isoleringen återfår sina 

ursprungliga egenskaper så används en så kallat "Air Wipe"-munstycke. Munstycket, 

som kan ses i figur 2.2, använder tryckluft för att blåsa luft från 360° runt ett objekt. 

Munstycket kan användas för att torka, rengöra och kyla objekt. 

Det kommer att undersökas vid vilken temperatur isoleringen återfår sin hårda yta. 

Tiden det tar att kyla isoleringen passivt kommer även mätas och jämföras med hur lång 

tid det tar med "Air Wipe"-munstycket. 

 
Figur 2.2 "Air Wipe"-munstycke. 
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2.3 Utdragning av isolering 
Gripdonet som användes till utdragningen av kabeländen är ett chuckgripdon. Modellen 

heter HDR-25 och tillverkas av ett företag som heter Airtec. Det är ett pneumatiskt 

gripdon vilket innebär att öppning och stängning görs med tryckluft. Den har tre klor 

som kan röra sig 6 mm mellan öppen och stängd. Vid 6 bars tryck så klämmer klorna i 

ett yttre grepp med en kraft mellan 50 till 60 N beroende på hur långt ut grepp punkten 

ligger. Längre ut ger lägre kraft [8]. 

Klor tillverkades i en värmetålig plast som heter polyetereterketon (PEEK). Klorna 

tillverkades i två varianter, en med tänder och en utan. Greppar klorna med hela sin 

längd så når den 25 mm in från kabelns ände. Figur 2.3 och 2.4 visar en modell på hur 

klorna ser ut. Dessa klor fästes på gripdonets fingrar som kan ses i figur 2.5.  

                                      
Figur 2.3 En otandad klo.    Figur 2.4 En tandad klo.    Figur 2.5 Gripdon med monterade klor. 

2.3.1 Experiment: Utdragning av isolering 
För att testa utdragningen utfördes experiment där kabeln värmdes upp med en 

varmluftspistol. Kabeln fördes sedan in i gripdonet för hand. Gripdonet stängdes sedan 

med tryckluft och kabeln drogs rakt ut. Experimentuppställningen kan ses i figur 2.6. 

Båda de otandade och tandade klorna testades.  

 
Figur 2.6 Experimentuppställning av utdragningen av isoleringen. 
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Först testades utdragningen med uppvärmning av den del av isoleringen där klorna 

skulle greppa. Sedan testades det att värma isoleringen några centimeter in på kabeln. 

Detta skulle då leda till att isoleringen där klorna greppar fortfarande skulle vara hård. 

2.3.2 Experiment: Mätning av dragkraft 
För att få en uppfattning av vilken kraft som skulle krävas för att dra ut isoleringen i 

utdragningsverktyget så användes en dynamometer. Dynamometern fästes i kabeln och 

sedan gjordes utdragningen med den metod som visats sig fungera bäst i experimentet 

som presenterades i 3.3.1. Experimentuppställningen visas i figur 2.7. 

 
Figur 2.7 Experimentuppställning för mätning av kraft vid utdragning. 

2.3.3 Koncept: Utdragningsverktyg 
När experimenten utförts så sammanställdes resultaten. Utifrån det så ritades ett koncept 

på hur den slutliga utdragningsverktyget kan se ut. Ritningarna gjordes i CAD-

programmet SolidWorks. 

2.4 Formning av kabelände 
Formningen av kabeländen efter att isoleringen dragits ut gjordes med hjälp av en form. 

För att komma fram till vilken form som skulle ge det bästa resultatet testades några 

olika former. Den bästa formen tillverkades sedan i aluminium för att testa att värma 

upp formen istället för kabelisoleringen och på så sätt använda kontaktvärme istället för 

varm luft. 

2.4.1 Experiment: Formning 
För att testa formningen i plastformen utfördes experiment där kabeln värmdes upp med 

en varmluftspistol för att sedan dra ut isoleringen för hand. Isoleringen som stack ut 

utanför kopparledarna värmdes upp och trycktes in i formen. Kabeln hölls nertryckt i 

några sekunder för att låta isoleringen forma sig. Det undersöktes även hur mycket 

isolering som behövdes dra ut för att få det bästa resultatet. Experimentuppställningen 

kan ses i figur 2.8. 

För att testa formningen i aluminiumformen så drogs isoleringen ut på samma sätts som 

ovan. Skillnaden vid detta testet var att formen värmdes upp istället för isoleringen. 

Formen värmdes upp med en varmluftspistol och dess temperatur mättes med en IR-

termometer. Testerna började vid ca 50 °C för att sedan ökas i steg på ca 10 °C. 
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Figur 2.8 Experimentuppställning för formning. 

2.4.2 Experiment: Mätning av kraft 
För att få ett uppskattat värde på den kraft som behövs för att forma kabeländen i 

formen placerades formen på en våg. Formning utfördes och värdet lästes av på vågen. 

Vågen mäter den normalkraft som trycker ner den för att sedan räkna om det till vikt 

med hjälp av att tyngdaccelerationen   är känd (            ). Normalkraften    

beräknades sedan från massan   enligt ekvation 1 nedan. 

                                                                           

2.4.3 Tillverkning av en formningsverktygsprototyp 
Efter att formen i aluminium tillverkats byggdes en simpel prototyp för att testa hur den 

skulle kunna tillämpas i någon form av verktyg. Tanken är att roboten ska föra kabeln 

till styrningsröret som ses till vänster i figur 2.9. Robotlindningsverktyget som sitter 

monterat på roboten för sedan in kabeln så att ca 2 cm sticker ut på andra sidan röret. 

Isoleringen som sticker ut ur röret värms sedan upp med en varmluftspistol. Den 

pneumatiska kolven som håller formen trycker sedan formen mot kabeln. 

Den pneumatiska kolven som användes var lånad från ett tidigare examensarbete. Det är 

en pneumatisk cylinder med en cylinderdiameter på 32 mm och slaglängd på 250 mm. 

På den sitter en linjärstyrning monterad. Den hjälper till med styrningen av formen. Den 

pneumatiska kolven är mycket längre än vad som skulle behövas i det slutliga verktyget 

men var den enda som fanns tillgänglig för att utföra testet. 



Examensarbete: PREPARERING AV KABELÄNDE INFÖR STATORLINDNING 

11 

 

 
Figur 2.9 Prototyp av formningsverktyget. 

2.4.4 Koncept: Formningsverktyg 
När experimenten utförts så sammanställdes resultaten. Utifrån det så ritades ett koncept 

på hur den slutliga formningsverktyget kan se ut. Ritningarna gjordes i CAD-

programmet SolidWorks. 

2.5 Programmering i robotstudio 
Robotstudio är ett datorprogram som kan användas för att simulera och programmera 

sin robotuppställning i något som kallas för offline-programmering. Detta innebär att 

det t.ex. går att ändra en robots program i en dator utan att behöva stoppa dess 

produktion [9]. CAD-filer från program som t.ex. SolidWorks kan importeras för att 

användas som verktyg till robotar eller som komponenter i robotuppställningar.  

I detta arbete kommer programmet främst användas för att uppskatta tiden det tar att 

preparera kabeln samt att lägga fram ett förslag på hur verktygen ska kunna 

implementeras i robotcellen där lindningen ska utföras. 

2.5.1 Tidssimulering 
För att göra en tidssimulering på hur lång tid preparering skulle ta att utföra så 

importerades verktygen som ritats i SolidWorks till Robotstudio. Där placerades 

verktygen på ett bord bredvid en robot med ett robotlindningsverktyg monterat som kan 

ses i figur 2.10. Punkter sattes ut för att bestämma hur roboten skulle röra sig, hur lång 

tid den ska stanna vid vissa punkter och hur roboten skulle vinkla verktyget när den 

närmar sig punkten. En simulering kördes sedan som visade hur lång till prepareringen 

skulle ta. 
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Figur 2.10 Uppställning för robotprogrammeringen. 

2.5.2 Celldesigner 
För att presentera ett förslag på hur prepareringsverktygen kan implementeras i 

lindningscellen används samma konceptmodell som visades i figur 1.7. Modellen 

modifieras i två versioner för att visa hur det skulle kunna se ut om lindningsrobotarna 

ska utföra prepareringen eller om en separat robot ska göra det. 

2.6 Kostnader 
Eftersom att resultatet från detta examensarbete bara är en liten del av en redan planerad 

robotcell [4] så finns det ingen poäng i att göra en komplett ekonomisk analys i denna 

rapporten. Däremot kommer det presenteras vilka kostnader som prepareringsmomentet 

direkt kommer tillföra robotcellen samt vilka ytterligare kostnader det kommer tillföra 

på lång sikt.  
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3 Resultat 
3.1 Uppvärmning 
3.1.1 Experiment: Temperaturer 
Vid ca 90 °C så började isoleringen bli mjuk men efter formning så återgick den till sin 

ursprungliga form. För temperaturer över ca 120 °C är den formbar. 

När temperaturen på isoleringens yta var ca 155 °C så bildas bubblor i isolering. Några 

exempel på detta fenomen kan ses i figur 3.1. 

 
Figur 3.1 Exempel på bubblor som uppstår då isoleringen blir för varm. 

3.1.2 Experiment: Tid för uppvärmning 
Vid läge 1 på varmluftspistolen tog det ca 15 sekunder att få isoleringen att bli formbar. 

Läge 2 gick något snabbare och kom upp i formbar temperatur efter ca 10 sekunder. 

Efter ca 12 sekunder på läge 2 uppstod ibland små bubblor liknande de i figur 3.1. Vid 

läge 1 uppstod inte bubblor även om den värmde i mer än 30 sekunder. 

3.1.3 Experiment: Position i reflektormunstycke 
Mitt i reflektorn skilde temperaturen runt 30 °C på kabelns sidor. Detta gjorde att bara 

isoleringen närmast varmluftspistolens pipa blev formbar. Den bästa positionen visade 

sig vara ca 5 mm ifrån reflektorn, mitt framför varmluftspistolens pipa som kan ses i 

figur 3.2. Vid denna position var den sidan längst ifrån varmluftspistolen endast 5 °C 

lägre jämfört med sidan som är närmast. Denna temperaturskillnad påverkade inte 

resultatet vid formningen av kabeländen. 
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Figur 3.2 Mest optimala position av kabeln i reflektorn. 

3.2 Kylning 
När isoleringen återgår till temperaturer under 30 °C så återfår den sin hårda yta. Att 

passivt kyla isoleringen från ca 130 °C till 30 °C tar mer än 90 sekunder. Med "Air 

wipe"-munstycket tog det ca 20 sekunder att åstadkomma samma temperaturförändring. 

3.3 Utdragning av isolering 
3.3.1 Experiment: Utdragning 
De otandade klorna gav lite varierade resultat. Ibland fick klorna inget grepp och kabeln 

gled ur. Vid andra tillfällen lyckades ca 3 mm dras ut. Gemensamt för alla dessa tester 

var att tre spår längs med kabeln bildats. De stack ut ca 0,5 - 1,5 mm och kom ifrån 

springan mellan klornas grepp. Några exempel på resultaten kan ses i figur 3.3. Dessa 

spår skulle med stor sannolikhet ta i statorplåtarna och skada isoleringen om de skulle 

användas vid lindning. 

 
Figur 3.3 Varierande resultat från det första utdragningsexperimentet. 

Sedan testades det att värma en i bit in på kabeln där klorna inte greppar. Detta skulle då 

leda till att isoleringen där klorna skulle greppa fortfarande skulle vara hård och inte 

formbar så att spårbildning kunde undvikas. Metoden visade sig fungera bra vid 
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utdragning för hand men tyvärr fick de otandade klorna inget grepp alls och kabeln gled 

ur under dessa tester. 

När de tandade klorna testades så värmdes först isoleringen där klorna greppar. Detta 

gav inte ett bra resultat. Isoleringen tog stor skada, mycket material slets loss och 

fastnade i tänderna. Isoleringen värmdes istället en bit in där klorna inte greppade. 

Denna metod fungerade bra. Spåren som klorna lämnade efter sig var små, betydligt 

mindre än den text som finns intryckt i isoleringen från tillverkaren. För att få det att 

fungera som bäst så bör klorna greppa mellan 15-20 mm från kabelns ände. Om en 

längre sträcka greppas så går det inte att dra ut isoleringen, motståndet mellan ledarna 

och isoleringen blir för stor. Om en kortare sträcka greppas så kommer klorna tappa 

greppet när några millimeter dragits ut eftersom att de håller i så kort del av ledarna. 

När den tappar greppet så skadas även isoleringen genom att bitar slits loss. 

3.3.2 Experiment: Mätning av dragkraft 
Eftersom att utdragningen fungerade bäst med tandade klor och när isoleringen inte 

värmdes där klorna greppar så användes den metoden i detta experiment. 

Dynamometern visade ca 20 kg, vilket motsvarar en kraft på ca 200 N, under 

utdragningen. Roboten som ska användas måste därför klara av att dra med denna kraft. 

3.3.3 Koncept: Utdragningsverktyget 
Konceptet för utdragningsverktyget som ritats visas i figur 3.4. Verktyget fungerar så att 

roboten med robotlindningsverktyget håller och för kabeln igenom hålet som ses till 

höger om reflektormunstycket. Kabeln sätts fast i chuckgripdonet som griper tag. 

Robotlindningsverktyget backar sedan ut så mycket att kabeln är exponerad mot hela 

reflektormunstycket. Varmluftspistolen slås sedan på ett specificerat antal sekunder. 

Efter att isoleringen värmts upp så drar roboten i kabeln tills tillräckligt mycket 

isolering dragits ut. En sprängskiss av verktyget finns i bilaga 2. 

 
Figur 3.4 Koncept av utdragningsverktyget. 
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3.4 Formning 
3.3.1 Experiment: Formning 
Vid testerna av plastformarna upptäcktes att isoleringen behövdes värmas upp till ca 

130 °C för att isoleringen skulle bli så pass mjuk så att den kunde forma sig tillräckligt 

mycket. Ett tvärsnitt på den formen som tillverkades i aluminium kan ses i figur 3.5. De 

ger ett resultat som liknar de som användes vid handlindningen i Lysekil [6]. För att få 

en bra formad kabelände så krävs det att isoleringen dras ut ca 5 mm. 

     

Figur 3.5 Formen (i tvärsnitt) som tillverkades i aluminium. 

När aluminiumformen värmdes upp i yttemperaturer mellan 50 till 70 °C så blev 

isoleringen inte tillräckligt mjuk för att den skulle forma sig tillräckligt mycket.  För 

yttemperatur över 80 °C så fastnade och slets bitar av från isoleringens yta loss. Några 

exempel på det kan ses i figur 3.6. Eftersom att resultaten blev dåliga så utfördes inte 

vidare undersökningar av metoder med kontaktvärme. 

Efter det visat sig att kontaktvärmemetoden inte gav ett bra resultat så återgick testning 

där värmningen av isoleringen gjordes med en varmluftspistol. Detta gav ett bra 

resultat, isoleringen behöll sin blanka yta och inget material fastnade i formen. 

Resultatet från dessa tester blev bättre än de som gjordes för hand under studiebesöket 

[6]. Resultatet för de testerna kan ses i figur 3.7. Diametern för ändorna har ökat några 

tiondels millimeter. De flesta kabeländorna har en diameter på ca 8,9 mm. Vissa ändor 

är något ovala och har en maximal diameter på 9,2 mm. Den ovala formen kommer 

antagligen från när kabeln kapades. 

 
         Figur 3.6 Resultat med värmd form.       Figur 3.7 Resultat med värmd isolering.    

3.4.2 Experiment: Mätning av dragkraft 
Vid testet av hur mycket kraft som utövades vid formningen visade vågen ca 10 kg. Om 

gravitationskonstanten antas vara ca 10 m/   blir kraften ca 100 N.  
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3.4.3 Tillverkning av en formningsverktygsprototyp 
Testerna av formningsverktygsprototypen visade att precisionen på instyrningsröret var 

viktigt. Om kabeln inte kommer rakt emot formen så kan delar av isoleringen vikas utåt. 

I det resulterande formningsverktyget används därför ett rör med bättre anpassad 

innerdiameter så att kabeln inte har för mycket plats att röra sig på.  

3.4.4 Koncept: Formningsverktyget 
Om isoleringen skulle värmas innan kabeln fördes in genom röret skulle isoleringen 

greppa mot rörets innerväggar och vika sig utåt. För att undvika det monteras 

varmluftspistolen på den pneumatiska kolven så att den kan flyttas undan då formen ska 

pressas mot kabeländen. Verktyget är tänkt att monteras på ett bord som är fastsatt i 

golvet eller liknande. Den pneumatiska kolven som är tänkt att användas i verktyget är 

en Airtec TG-25-75 och den har en tryckkraft på ca 260 N vid 6 bar lufttryck [10]. Detta 

är mer än den dubbla kraften som uppskattades behöva i testerna. 

 
a) Verktyget indragen.                                b) Verktyget utskjuten. 

Figur 3.8 Koncept av formningsverktyget. 

Verktyget fungerar så att roboten med robotlindningsverktyget som håller kabeln flyttar 

änden till röret. Den börjar sedan skjuta in kabeln tills ca 2 cm sticker ut på andra sidan. 

Varmluftspistolen slås sedan på ett specificerat antal sekunder. Efter att kabeländen 

värmts upp så trycker den pneumatiska kolven formen mot kabeln, som kan ses i figur 

3.8b, och stannar där i ca 2 sekunder för att sedan återgå till sin indragna position, se 

figur 3.8a. Robotlindningsverktyg drar sedan ut kabeln och för den till 

kylningsverktyget. En sprängskiss av verktyget kan ses i bilaga 3. 

3.5 Programmering i robotstudio 
3.5.1 Tidsuppskattning 
I figur 3.9 kan de olika stegen som utförs under simulering ses. Nedanför figuren följer 

en förklaring vad som händer vid varje steg. Den så kallade RAPID-koden som 

genereras under programmeringen kan ses i bilaga 1. 
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Figur 3.9 Bildbeskrivning av de olika stegen i robotens program. 

1. Lindningsroboten flyttar kabeln till utdragningsverktyget och fäster kabeln i 

chuckgripdonet. 

2. Lindningsroboten backar ut, varmluftspistolen slås på i 15 sekunder på läge 1. 

När kabeln värmts upp drar roboten utåt samtidigt som gripdonet håller i andra 

änden. När tillräckligt mycket isolering dragits ut släpper gripdonet. 

3. Kabeln förs till kylverktyget och stannar här i ca 20 sekunder. 

4. Lindningsroboten förflyttar sig till formningsverktyget och för in kabeln genom 

styrningsröret till det att ca 2 cm sticker ut i den andra änden. Varmluftspistolen 

slås på i ca 15 sekunder på läge 1. 

5. När isoleringen värmts upp trycker den pneumatiska kolven formen mot kabeln i 

ca 2 sekunder. Den pneumatiska kolven återgår sedan till sin indragna position 

och robotlindningsverktyget backar ut kabeln ur röret.  

6. Kabeln förs till kylverktyget och stannar här i ca 20 sekunder. 

 

Enligt denna simulering skulle hela processen ta lite mindre än 90 sekunder. Denna 

tidsuppskattning använder läge 1 på varmluftspistolerna som tar ca 5 sekunder längre 

för att värma upp isoleringen. Skulle läge 2 användas kan den totala tiden uppskattas till 

ca 80 sekunder. 
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3.5.2  Celldesigner 

 
Figur 3.10 Celldesign med verktygen monterade under bordet/på kabeltrumma. 

Om ingen separat robot ska användas skulle prepareringsverktygen till exempel 

monteras på ett lågt bord under lindningsbordet eller ovanpå kabeltrumma hållaren som 

visas i figur 3.10. Skulle en separat robot ska användas för att utföra kabelprepareringen 

skulle det behövas en större lindningscell. Hur detta skulle kunna se ut presenteras i 

figur 3.11. 

 
Figur 3.11 Celldesign med separat robot för kabelprepareringen. 
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3.6 Kostnader 
Om en separat robot ska användas för prepareringen kostar en ny IRB4400 60kg 

(samma modell som lindningsrobotarna) ca 480000 SEK. Köps den begagnad så kostar 

den ungefär halva priset [5]. Roboten som utför prepareringen behöver inte vara av 

samma modell som lindningsrobotarna. En mindre modell som klarar något mindre 

krafter kan väljas och blir därmed även billigare. Den extra roboten uppskattas behöva 

ca 4   golvyta, en mindre robot dessutom kräva en mindre yta. Ska ett verktyg likt 

robotlindningsverktyget användas till denna robot för hantering av kabeln så kostar det 

ca 65000 SEK [3]. Delarna till verktygen som har tillverkats är gjorda inom projektet. 

Skulle alla delarna tillverkas i en verkstad uppskattas de kosta ca 7500 SEK. 

I tabell 1 visas kostnaderna för de förslag på prepareringsverktygen som presenterats i 

resultatet i denna rapport. Tabell 2 visar även kostnaden för verktygen tillsammans med 

en begagnad robot med robotlindningsverktyg. En mindre, billigare robot går att 

använda. Utöver de kostnader som presenteras i tabellerna så tillkommer kostnader för 

installation och driftsättning av verktygen i robotcellen. Till verktygen kommer sensorer 

behöva användas. Förslag på val av sensorer presenteras i avsnitt 4.2.1. 

Tabell 1. Summering av kostnader för prepareringsverktygen. 
Air Wipe 4096 SEK 

TG-25-075 (Pneumatisk kolv) 1898 SEK 

HDR 25 (Chuckgripdon)  2645 SEK 

Varmluftspistoler 2 x  300 SEK 

Tillverkning delar 7500 SEK 

Totalt  16740 SEK 

 

Tabell 2. Summering av kostnader med robot. 
IRB4400 60kg (begagnad)  240000 SEK 

Robotlindningsverktyg  65000 SEK 

Prepareringsverktyg 16740 SEK 

Totalt   322000 SEK 
 

På längre sikt tillkommer även bland annat serviceavtal för roboten, elkonsumtion och 

hyra för den utökade golvytan som prepareringsroboten behöver i robotcellen. 
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4 Diskussion 
4.1 Genomförande 
Verktygen med hållare för varmluftspistoler använder bara uppskattade mått. Det 

kommer att kräva förändringar för att anpassa hållarna till de varmluftspistoler som 

väljs att användas om verktygen skulle byggas.  

288 kabeländor per tillverkat vågkraftverk ska prepareras med lösningen. Eftersom att 

det finns två lindningsrobotpar så kommer de att förbereda varsin ända på kabeln om 

ingen separat robot används. Detta ger alltså 144 ändor per robotpar. Beräknas den 

totala tiden för alla prepareringar med den simulerade tiden 90 sekunder per kabelände 

skulle det ge en total tid bli ca tre timmar och 40 min. Eftersom att den uppskattade 

cykeltiden för att linda alla sektionsdelar är 16 timmar så kan en separat robot ge en 

reducering på ca 20 procent av den totala cykeltiden. Detta bör därför vara ett starkt 

argument för att investera i en separat robot som enbart ska utföra prepareringen av 

kabeländor. 

Det är möjligt att ha manuell preparering men den måste då göras utanför robotcellen av 

säkerhetsskäl. Manuell preparering tar ca 45 sekunder utan kylning. Kylning antas ta ca 

20 sekunder och det blir då totalt 65 sekunder. Den totala tiden för att alla prepareringar 

till ett vågkraftverk ska göras manuellt blir då ca fem timmar och 10 min. 

Experiment visade att det bildas bubblor på isoleringens yta vid temperaturer runt ca 

155 °C. Isoleringen blir formbar då den värms till temperaturer över 120 °C. För att få 

god marginal vid uppvärmning rekommenderas en maximal temperatur på 130 °C för 

att undvika att isoleringen skadas.  

När det varmare läget på varmluftspistolen användes bildades bubblor två sekunder 

efter att formbar temperatur uppnåtts. För det andra läget bildades inga bubblor även om 

isoleringen värmdes dubbelt så lång tid än vad som behövdes. Det rekommenderas 

därför att ett lägre temperaturläge används för att minska risker för skador på 

isoleringen. Tidsskillnaden var endast fem sekunder längre. 

Skulle tester av lindningen visa att en annan, t.ex. spetsigare, form på kabeländen är att 

föredra så kan en annan form enkelt tillverkas och installeras i verktyget. De tandade 

klorna tillverkades i plast. Skulle de användas en längre tid kommer klorna att slitas ner. 

Därför bör de tillverkas i ett mer hållbart material, t.ex. stål eller aluminium. 

Ett 20-tal kabeländor har gjorts för hand med de metoder som visat bäst resultat. Alla 

dessa kabeländor uppfyller de mål och krav som presenterades i avsnitt 1.3. I tabell 3 i 

bilaga 4 så presenteras uppmätta resultat på dessa kabeländor. Inga tester har utförts 

tillsammans med robotar. Om de presenterade konceptverktygen skulle tillverkas så 

måste de testas tillsammans med robotar. Om det skulle ge goda resultat så måste de 
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mängdtestas för att se att kabeländen får samma form varje gång innan de användas i en 

lindningscell. 

4.2 Förslag till framtida arbete 
Under detta arbete upptäcktes det att när kabeln kapades med en avbitare som var gjord 

för att klippa kopparkablar så gjorde den att kabeländarna vart lite ovala. Detta beror på 

att ledaren i kabeln är mångtrådig så när tången greppar runt kabeln så flyttar sig 

ledarna och plattar ut sig. För att undkomma detta fenomen i de tester som utförts under 

detta arbete så formades den tillbaks för hand. I en automatiserad lösning skulle detta 

eventuellt behöva tänkas på. 

Det har påpekats att isoleringen skulle kunna kladda av sig på insidan av styrningsröret i 

formningsverktyget. Detta skulle ske efter att formningen utförts, då isoleringen 

fortfarande är varm och dras ut genom röret för att sedan kylas. Det är inget fenomen 

som märktes av under de tester som gjorts i detta arbete men kan eventuellt bli ett 

problem under en längre driftperiod. Det kan därför vara värt att hålla koll på. 

4.2.1 Kontroll med sensorer 
Flera moment i processen är i behov av sensorer för att systemet ska kunna utföra sina 

uppgifter utan en människas närvaro. Vid varmluftspistolerna och kylningsverktyget ska 

en temperaturmätare implementeras. Dessa sensorer ska vara riktade mot en position där 

kabeln befinner sig när den är vid verktyget. Sensorns funktion är att stänga av 

varmluftspistolen om temperaturen på isoleringen överstiger en viss säkerhetsgräns för 

att undvika att isoleringen skadas. Vid kylverktyget skulle den ge signal till roboten när 

kabeln har kylts ner tillräckligt mycket så att den kan gå till nästa steg. Ett exempel på 

en sensor som skulle kunna användas till detta är Optris CS LT.  Det  är  en IR-

temperatursensor som kan mäta  temperaturer  mellan -50 till 1030 °C och klarar av 

omgivningstemperaturer upp till 80 °C [11]. Sensorn kostar ca 1000 SEK. 

Efter att isoleringen har varit vid utdragningsverktyget skulle en sensor kunna mäta hur 

lång isoleringen blev utdragen. Det kan göras genom att mäta avståndet från den 

utdragna isoleringen till  kopparledaren. Om inte tillräckligt mycket drogs ut så får den 

repetera det steget. En sensor som skulle kunna göra det är optoNCDT 1302. Det är en 

lasertrianguleringssensor som kan mäta avstånd upp till 200 mm [12]. Samma typ av 

sensor skulle även kunna användas för att se till att kabeln är tillräckligt långt införd 

genom styrningsröret i formningsverktyget. Sensorn riktas mot den kortas inskjutna 

position kabeländen måste befinna sig för att formen ska kunna nå. Om den inte är det 

skulle sensorn ge signal till robotlindningsverktyget att skjuta in kabeln mer. Sensorn 

kostar ca 7200 SEK. 

För att kontrollera den slutliga formen på änden finns det ett antal olika alternativ. Ett 

alternativ skulle vara att använda laserridåmätare, exempelvis optoCONTROL 1200 

[13]. Den kan snabbt svepa av och mäta kabeländens diameter och hur plan ytan är. 

Denna typen av sensor skulle hitta större fel, t.ex. om material stack ut, ytterdiametern 
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är för stor eller större sprickor uppstått. Om högre precision i mätningarna skulle 

behövas kan en laserscanner, t.ex. scanCONTROL 2600 [14]. De är betydligt dyrare 

och används vanligtvis för mätning av större delar än vad som ska mätas i detta arbete. 

Laserridåmätaren kostar ca 16000 SEK och laserscannern kostar ca 52000 SEK. 

4.3 Slutsats 
Metoderna för prepareringen av kabeländor som tagits fram under detta arbete har visat 

goda resultat. Resultaten uppfyller de krav som var uppsatta. Intresse har visats från 

uppdragsbeställaren att bygga konceptverktygen och arbeta vidare med dem. Den totala 

tid som kan sparas genom att använda en separat robot, istället för lindningsrobotarna, 

för att utföra prepareringen uppskattades till ca tre timmar och 40 minuter. Detta 

motsvarar en reducering på ungefär 20 procent av den uppskattade cykeltiden för 

robotlindningen av alla sektionsdelar till en stator. Manuell preparering tar ca fem 

timmar och 10 minuter per tillverkat vågkraftverk. Detta är en väldigt slitsam 

arbetsuppgift som skulle kosta mycket i längden på grund av lönekostnader och 

rekommenderas därför inte. 
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Bilaga 1 Robotstudiokod 
Så här ser RAPID-koden ut för tidssimuleringen som gjordes i Robotstudio. 

MODULE Module1 

CONST robtarget Target_10:=[[-200.00,50.00,-205.24],[0.50,0.50,-0.50,-0.50],[-1,-1,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

CONST robtarget Target_40:=[[-35.02,38.06,-90.00],[0.50,0.50,-0.50,-0.50],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

CONST robtarget Target_20:=[[-35.02,38.06,81.55],[0.50,0.50,-0.50,-0.50],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

CONST robtarget Target_30:=[[-35.02,38.06,15.57],[0.50,0.50,-0.50,-0.50],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

CONST robtarget Target_50:=[[-206.91,65.55,-119.99],[0.50,0.50,-0.50,-0.50],[0,0,-1,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

CONST robtarget Target_60:=[[-206.91,65.55,-43.59],[0.50,0.50,-0.50,-0.50],[0,0,-1,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

CONST robtarget Target_70:=[[-337.97,36.43,-48.71],[0.50,0.50,-0.50,-0.50],[0,0,-1,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

CONST robtarget Target_80:=[[-337.97,36.43,-9.77],[0.50,0.50,-0.50,-0.50],[0,0,-1,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

CONST robtarget Target_90:=[[-206.91,65.55,-33.59],[0.50,0.50,-0.50,-0.50],[0,0,-1,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

PROC Path_10() 

MoveL Target_10,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

MoveL Target_40,v1000,z100,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

MoveL Target_20,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

WaitTime 1; 

MoveL Target_30,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

WaitTime 15; 

MoveL Target_40,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

MoveL Target_50,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

MoveL Target_60,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

WaitTime 20; 

MoveL Target_70,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

MoveL Target_80,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

WaitTime 15; 

MoveL Target_70,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

MoveL Target_50,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

MoveL Target_90,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

WaitTime 20; 

MoveL Target_10,v1000,z0,Feeding_end\WObj:=kabelprep; 

ENDPROC 

ENDMODULE 
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Bilaga 2 Sprängskiss utdragningsverktyg 
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Bilaga 3 Sprängskiss formningsverktyg 
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Bilaga 4 Resultat preparering 
Eftersom att kabeln är något oval presenteras maximalt samt minimalt uppmätta 

diametrar vid samma punkt på kabeln. Tabell 3 presenterar resultatet av 20 

kabelprepareringar som utförts med de framtagna metoderna. Uppmätningarna gjordes 

med ett digitalt skjutmått. 

Tabell 3. Diameter på kabeländen innan och efter preparering. 
Kabel 

# 

Innan prep. [mm] Efter prep. [mm] 

Max. dia. Min. dia. Max. dia. Min. dia. 

1 8,85 8,53 9,07 8,78 

2 8,87 8,61 9,03 8,85 

3 8,92 8,73 9,19 8,97 

4 8,94 8,64 9,16 8,89 

5 8,98 8,75 9,25 8,99 

6 8,92 8,68 9,19 8,92 

7 8,97 8,89 9,14 9,00 

8 8,94 8,78 9,19 8,95 

9 8,82 8,64 9,03 8,88 

10 8,71 8,66 8,93 8,89 

11 8,87 8,41 9,10 8,59 

12 8,75 8,62 8,98 8,81 

13 8,73 8,55 8,95 8,74 

14 8,68 8,57 8,91 8,73 

15 8,87 8,73 9,18 8,99 

16 8,91 8,62 9,22 8,81 

17 8,76 8,67 8,98 8,89 

18 8,67 8,52 8,82 8,75 

19 8,85 8,73 9,06 8,91 

20 8,92 8,79 9,21 8,93 

 


	Exjobbsframsida.pdf
	abstract
	exjobbsrapport

