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Förord
Detta examensarbete utgör avslutningen av våra civilingenjörsutbildningar vid Luleå tekniska
universitet inom maskinteknik med produktionsteknisk inriktning.

Examensarbetet har utförts åt ABB Motors AB i Västerås.

Vi vill tacka alla som har varit inblandade i projektet, speciellt våra handledare Stig af Klercker
och Stefan Björnfot.

Bilaga 1, 2, 3, 4, 6 samt delar ur bilaga 5 och 18 utgår ur denna rapport av sekretesskäl.

Luleå den 20 December 1999

Magnus Henriksson Dennis Lidström
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Sammanfattning

Denna rapport behandlar automatisering av statorlindning vid monteringsline 4 för elmotorer på
ABB Motors AB i Västerås. Målet med projektet var att hitta ett lönsamt sätt att automatisera
delar av elmotormonteringen. Arbetet avgränsades till att omfatta monteringsline 4 där motorer av
storlek IEC 200-250 monteras, dessa är de största motorer som produceras i Västerås. På grund av
relativt små volymer och en omfattande variantflora måste en automatisering vara flexibel.

Vid en genomgång av monteringslinens ingående delmoment framstod lindningen som det mest
tidskrävande och personalintensiva, och därmed mest attraktiva att automatisera.
Lindningsprocessen sker idag i sex parallella maskiner varav två är nyare och tekniskt mer
lämpade för automatisering. Lindningsmaskinerna är bemannade med 6 personer per skift i två
skift, totalt 12.

Lindningsprocessen kan delas in i tre steg:
- Uppspolning av härvor.
- Montering av härvor i statorpaket.
- Isolering av härvändarna som sticker ut från statorpaketet. Isoleringen sker i dagsläget i

maskinen.

Tre olika alternativ för automatisering/rationalisering av statorlindningen togs fram:

- Inköp av helautomatisk lindningsmaskin som klarar av att linda de flesta motorvarianterna.
Delar av produktionen skulle fortfarande behöva lindas i de gamla maskinerna.

- Manuell betjäning av befintliga maskiner, med isoleringsmomentet utflyttat ur maskinen för
att inte ta upp tid i maskinen.

- Automatisering av de två modernaste av de sex befintliga lindningsmaskinerna för att bilda
en automatisk cell. Övriga maskiner skulle fortfarande behövas för att klara alla varianter.

Det första alternativet valdes bort eftersom de små produktionsvolymerna gjorde det alltför
kostsamt för att vara ekonomiskt intressant. Det andra alternativet valdes bort på grund av dess
begränsade fördelar jämfört med dagsläget. Alternativ tre valdes för närmare undersökning.

De för automatisering tänkbara maskinerna visade sig ha vissa begränsningar:
- Maximalt 6 trådar kan spolas upp parallellt.
- Maskinen kan inte ställas in för att spola upp härvor med olika längd i de tre faserna, något

som är nödvändigt för vissa motormodeller.
- De längsta och de kortaste plåtpaketen kan inte lindas med samma verktyg i maskinen.

Dessa begränsningar tillsammans med linens relativt små tillverkningsvolymer skulle medföra en
oacceptabelt låg beläggning i en automatisk cell bestående av två automatiserade maskiner. På
grund av detta består den rekommenderade cellen av endast en automatiskt betjänad maskin.

För att nå en fungerande automatiserad lösning behövde flera praktiska
materialhanteringsproblem lösas. I rapporten presenteras tänkbara lösningar på alla problem som
kan tänkas vara ett hinder för automatisering. Dessa lösningar, robotar och annan utrustning som
behövs för att realisera den automatiska cellen beräknas för ABB Motors AB få en kostnad
uppgående till ca 3 miljoner kr. Maximal tillverkningsvolym för hela lindningssystemet utan att
öka personalstyrkan jämfört med dagens system kan då ökas från 84 till ca 140 motorer per dag.
Med fortsatt produktion av dagens volymer och fördelningar mellan de olika motormodellerna
kan om projektet genomförs personalstyrkan reduceras från 6 till 4 per skift. Detta skulle resultera
i en avbetalningstid på ca 2 år.
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Abstract

This paper deals with automation of the electrical motor stator winding process on assembly line
4 at ABB Motors AB in Västerås. The aim of this work was to investigate possible ways to
automate parts of the electrical motor assembly. This project only considers assembly line 4
which is the assembly line for motors size IEC 200-250, the largest motors produced in the
factory. Because of the relatively small volumes and many different versions of the motors
produced on this line, any automation would have to be very flexible.

A look at the assembly process revealed that stator winding was the most personnel intensive and
time consuming and thus the most attractive to automate. The current winding process takes place
in six parallel machines of which two are newer and technically more advanced and more suited
for automation than the other four. The machines are run by 6 operators per shift on two shifts.

The process consists of three steps:
- Winding of the coils.
- Assembly of the coils in the stator.
- Insulation of the coils. This is currently performed with the stator still in the machine.

Three different alternatives for automation of the winding process were suggested:

- Investment in a fully automatic winding machine, able to wind the majority of the different
stator versions. Special orders would still require the use of the existing machines.

- Use of the present machines, but with the insulation operation moved out of the machines to
a separate station.

- Automation of the two newest of the present six machines, forming a separate automatic
assembly cell. The other four machines would still be needed for part of the production.

The first two options were dismissed since the first proved to be difficult to justify due to its high
cost together with the small production volumes and the second showed limited advantages over
the present system. The third option was chosen and investigated further.

Investigation showed that automation of the two newest machines would have a number of
limitations:
- No more than six parallel copper wires can be wound simultaneously.
- The machine can not be set up for the different coil lengths which is sometimes required for

the three different phases.
- It is not possible to assemble all the required stator lengths without significant changes to the

machine tool.

These limitations together with the relatively small volumes produced on line 4 would result in
unacceptably low utilisation of a cell consisting of two automated machines. It is therefor
suggested that the new cell consists of one machine, with robotic material handling.

To reach a functional solution several practical problems related to automatic material handling
had to be solved. The suggested solution, including robots and all other equipment required for
automation, will cost about 3 million SEK. The maximum production volume, with one
automated cell together with the remaining five machines in their current line of configuration,
and the same number of operators as today would increase from 84 to 140 motors per day. With
the production volume kept at 84 units per day, the number of operators needed would be reduced
from 6 to 4 per shift, giving a payback period of about 2 years.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
ABB Motors AB tillverkar elmotorer på ett flertal platser i världen. På fabriken i Västerås, som
för övrigt är den enda i Sverige, tillverkas trefas asynkronmotorer i ett flertal storlekar och
modeller sedan över ett sekel tillbaka. På världsmarknaden finns idag flera konkurrenter inom
samma segment, vilket ställer extra höga krav på produktion, forskning och utveckling. På
fabriken i Västerås tillverkas motorer i storlekar från 112 till 250, vilket enligt europastandarden
IEC (International Electrotechnical Commision) avser måttet i millimeter från motorns
monteringsplan upp till centrum på utgående axeln. Dessa motorstorlekar spänner över ett
effektregister mellan 4 och 75 kW, med varvtal mellan 500 upp till 3000 varv/min vid 50 Hz
nätfrekvens.

Det projekt som denna rapport beskriver behandlar rationalisering och möjlighet till
automatisering av motormonteringen på monteringsline 4, där motorer av storlek 200 till 250
monteras.

1.2 Mål
Målet med projektet är att hitta metoder att genom automatisering effektivisera motormonteringen
så att dagens produktionsvolym kan tillverkas med reducerad personalstyrka eller fler motorer
kan tillverkas per tidsenhet utan att öka personalstyrkan. Allt förutsatt att dessa åtgärder kan visas
vara lönsamma.

1.3 Metod
För att nå projektets uppställda mål utförs en litteraturstudie inom ämnet automatisering och
montering. En studie av befintligt produktionssystem och en problemanalys utförs för att se var
förbättringar är möjliga och ger bäst resultat, i detta ingår bl.a. intervjuer med produktionstekniker
och operatörer. Studiebesök hos ABB-bolag och andra företag har givit oss idéer och uppslag.
Delar av de metoder som beskrivs i [7] och [8] har använts för att få ett systematiskt
tillvägagångssätt under projektets start och genomförande.

1.4 Avgränsningar
Projektets avgränsas till att ej omfatta några större förändringar av motorernas konstruktion. De
moment som ligger utanför line 4 som ändå påverkar den, exempelvis logistik, ordersystem och
kvalitetsfel på material lämnas därhän.

1.5 Avhandlingens uppläggning
Rapporten avhandlar först ämnet automatisering på ett teoretiskt plan. Sedan beskrivs det
befintliga produktionssystemet som det ser ut i nuläget. Efter detta knyts teorin samman med
verkligheten för att utröna förutsättningar och krav på ett tänkt automatiserat produktionssystem.
Flera systemalternativ redovisas och utvärderas varav det bästa alternativet detaljutformas. Detta
system utvärderas igen för att se om det lever upp till de krav och önskemål som är ställda.
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2 Automatisering
I detta kapitel behandlas området automatisering på ett teoretiskt plan. De drivkrafter som leder
utvecklingen av automatisering framåt gås igenom. Definitioner och begrepp, förutsättningar,
krav samt hur automatisering påverkar människan behandlas också.

2.1 Drivkrafter för automatisering
Det finns tre huvudsakliga drivkrafter för ökad automatisering; lönsamhet, arbetsmiljö och
teknikutveckling. [5]

Den första och kanske viktigaste drivkraften för automatisering är lönsamhet. Syftet med
automatiseringen är att minska lönekostnader, sänka kostnaden per producerad detalj, korta
genomloppstider, minska produkter i arbete och öka kapaciteten.

Att förbättra arbetsmiljön är ytterligare en drivkraft för att automatisera. Genom automatisering
kan man ta bort tunga och monotona arbetsmoment samt tillföra nya stimulerande och intressanta
arbetsuppgifter.

Teknikutvecklingen har drivit fram automatiseringen främst genom utvecklingen av bättre och
billigare styrsystem. Programmeringsarbetet har förenklats samtidigt som databehandlingskedjan
har blivit mindre komplicerad. Framstegen inom mikroelektroniken har möjliggjort avsevärt
bättre styrsystem och har därför bidragit till ökad automatisering.

Förutom dessa tre kriterier är även förbättrad kvalitet en viktigt drivkraft, då man lättare får en
jämnare produktkvalitet som bättre tillfredsställer kvalitets- och kundkrav vid automatisk
tillverkning. [1] Dessutom kan teknikutveckling av det egna företaget vara en stark drivkraft,
konkurrensen ökar hela tiden vilket driver företagen att skaffa sig tekniska försprång gentemot
sina konkurrenter för att inte hamna på efterkälken. [3]

2.2 Definitioner och begrepp
 I detta avsnitt definieras begreppet automatisering, och de typer av den som finns.

2.2.1 Automatisering
Automatisering innebär att ett visst moment av produktionen eller hela arbetet överförs på en
maskin. Automatisering kan alltså innebära maskiner för bearbetning och montering, automatiska
materialhanteringssystem eller andra tillämpningar då en maskin utför ett arbete av något slag. [1]

Utvecklingen av automatisering sker stegvis, och kan sägas finnas i flera olika nivåer. Det första
steget innebär att manuellt arbete ersätts med maskiner, detta brukar kallas mekanisering. I nästa
steg ges maskinen även människans styrande funktioner, vilket kallas automatisk eller numerisk
styrning. Det slutgiltiga steget är helt automatisk tillverkning  där färdiga produkter framställs
direkt ur råmaterial utan inblandning av mänsklig arbetsinsats eller styrning. [5]

2.2.2 Stel- och flexibel automatisering
Automatisering kan generellt delas in i två kategorier; stela- och flexibla system. Ett stelt system
eller ”fast” automatisering (SAM, stelt automatiskt system) innebär att rörelserna är låsta av
utrustningens uppbyggnad. Denna typ av automatisering lämpar sig för storserieproduktion då de
ofta har en hög investeringskostnad i det inledande stadiet. Investeringskostnaden  är hög på
grund av att det krävs en stor mänsklig insats i form av konstruktion, uppbyggnad och intrimning
när man inför ett sådant system. De operationer som utförs är enkla var för sig, men tillsammans i
ett specialmaskinsystem blir de komplexa. Förändringar i maskinsystemet blir på grund av att
maskinerna är stela och ej är omprogrammerbara ofta svåra och kostsamma.[1] [2]

Ett flexibelt automatiskt system (FAM) kännetecknas av att det går att förändra
operationssekvensen genom en lätt omställning av den automatiska utrustningen. Detta gör den
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lämplig för småserieproduktion med många varianter. Investeringskostnaden för dessa system är
hög , men normalt inte lika hög som för fasta system då den till största delen består av flexibla
standardenheter. I förhållande till fasta system ger flexibla system en lägre produktionskapacitet.
[1] [2] Industrirobotar (IRb) och numeriskt styrda maskiner (NC) är exempel på flexibla system.

Även ett stelt system kan i vissa fall vara tillräckligt flexibelt för produktion av ett antal olika
varianter, så länge omställningen mellan dessa varianter är planerade och kan ske på ett smidigt
sätt. Därför är gränsen för vad som är ett stelt respektive flexibelt system i många fall vara ganska
svår att dra, man måste i varje specifikt fall avgöra vad som är vad.

Även om den allmänna uppfattningen är att stela system alltid är dyrare än flexibla i inköp och
vid små tillverkningsvolymer behöver det inte alltid vara så. Små stela utrustningar som består av
ett fåtal enkla maskinelement kan ofta ha ett lägre inköpspris än en flexibel motsvarighet t.ex. i
form av en industrirobot. Paradoxalt nog kan även ett stelt system med en kort återbetalningstid
vara mer flexibelt än ett dyrare ”flexibelt” system om det efter återbetalningstidens slut byts ut
mot ett annat stelt system med kort återbetalningstid. I sådana fall blir systemets flexibilitet hög
trots att ingående delar i sig är stela.

2.2.3 Flexibilitet
Ett system kan vara flexibelt på flera olika sätt och flexibilitet i sig kan definieras olika. När vi
fortsättningsvis talar om systemflexibilitet menar vi att där ingår följande: användnings-,
omställnings-, kapacitets- och återanvändningsflexibilitet, se figur 1.

De olika systemflexibiliteterna kan definieras på följande sätt:

- Användningsflexibilitet: Systemets förmåga att kunna användas till olika produkter
och/eller varianter under pågående produktion. [3]

- Omställningsflexibilitet: Systemets förmåga att ställas om till annan variant, klara av att
införa ny variant.[4]

- Kapacitetsflexibilitet: Systemets förmåga att klara av variationer i antal producerade
enheter per tidsenhet, och/eller förmågan att klara av en ändring av fördelningen mellan
de olika varianter som lämnar systemet per tidsenhet.[4]

- Återanvändningsflexibilitet: Möjligheten att återanvända systemets ingående delar i
andra system, eller sälja dem, när en förändring blir nödvändig. En hög
återanvändningsflexibilitet innebär ett högt andrahandsvärde för systemets ingående
delar. [3]

Systemflexibilitet

Användningsflexibilitet Omställningsflexibilitet Kapacitetsflexibilitet Återanvändningsflexibilitet

  Figur 1. Ett monteringssystems flexibilitet.
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2.3 Förutsättningar och argument för automatisering
För att konventionell (stel) automatisering skall vara lönsam jämfört med manuell montering bör
man ha en produkt som har [2]:

- Hög årlig monterad volym
- Lång livslängd i tillverkningen
- Få varianter
- Få ingående detaljer
- Små och ej komplexa detaljer

Brytpunkten för hur stor volym som krävs för att stel automatisk montering ska vara lönsam
illustreras i figur 2. Då antar man att priset per producerad enhet är konstant vid manuell
montering och proportionellt avtagande mot volymen i en specialmaskin.

Förutsättningarna för lönsam flexibel automatisering kan sägas vara samma som för stela system,
men gränsen för antalet varianter och ingående detaljer kan vara högre ju högre användnings- och
omställningsflexibilitet systemet har. Volymen behöver inte vara lika hög som för en
specialmaskin just på grund av att systemet ofta är billigare och mer flexibelt. I område ”A”, figur
2, är flexibel automatisk montering ekonomiskt försvarbart. Hög kapacitets- och
återanvändningsflexibilitet minskar kraven på lång livslängd hos den tillverkade produkten och i
viss mån även den producerade volymen. Som sagts tidigare kan gränsen för vad som är stelt och
vad som är flexibelt vara oklart, detta innebär att diagrammet i figur 2 inte gäller för alla fall.

Om tillverkningen av en produkt med flera varianter ska automatiseras kan det för att kringgå
krav på orimligt stor flexibilitet hos systemet vara klokt att begränsa sig till de vanligaste
varianterna och medvetet lägga produktionen av övriga varianter utanför det automatiserade
flödet. [6]

Figur 2. Principskiss över kostnaden per monterad enhet som funktion av
volymen för manuell montering, specialmaskin och flexibel automatisk
montering. (log-log) [2]Område ”A” visar när FAM är lönsam.

Monterad volym per tidsenhet

Kostnad per monterad
enhet

Manuell montering

Specialmaskin

Flexibel
Automatisk montering

A
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Det finns argument både för och emot automatisering, här redovisas några av de vanligaste. [1]

Argument för:
- Genom att automatisera och mekanisera kan vi genom produktivitetshöjningen sänka

arbetstiden.
- Automation ger säkrare arbetsmiljö med färre arbetsskador då de direkta ingreppen av

människan minskar.
- Automation leder till produktion till lägre kostnad med jämnare kvalitet.
- Genom automation skapas nya arbetstillfällen genom att nya behov skapas och nya

produkter efterfrågas.
- Automation frikopplar människan från maskinen vilket gör det möjligt att förlägga

huvuddelen av arbetet till dagtid och därmed eliminera skiftgång.
- Kan i vissa fall ge intressantare arbetsuppgifter

Argument emot:
- Automatisering kan leda till att människan underordnas maskinerna och

arbetsuppgifterna som blir kvar kan då vara av trivial natur.
- Antalet arbetstillfällen minskar.
- Automatisering leder till minskad köpkraft, då antalet arbetstillfällen blir färre minskar

köpkraften vilket i det långa loppet kan leda till ekonomisk depression.

2.4 Automatisering och människan
Vid en automatisering kan människorna som berörs av den påverkas på olika sätt. Många
personer känner en osäkerhet och rädsla inför förändringar och är av den anledningen emot
förändringar som automatisering. För att en automatisering skall bli framgångsrik krävs det att
man informerar de berörda parterna med ”rätt” information i ”rätt” tid. Detta för att förändringen
skall upplevas som positiv av alla berörda parter.[5]

En stor risk med automatisering är att människan kan få en allt för underordnad roll gentemot
maskinen. Om all den hantverksmässiga delen av produktionen utförs av maskiner och människan
får betjäna maskinen kommer motivationen hos den anställde att försvinna. Man måste i sådana
lägen se till att det finns utvecklande arbetsuppgifter och känslan av kontroll över maskinerna. [1]

En hög frikopplingsgrad1 är önskvärd i ett automatiserat system, en sådan kan förbättra
produktiviteten genom att operatörerna ges nya arbetsuppgifter.[5] Som vi konstaterat tidigare är
det då viktigt att de nya arbetsuppgifterna är intressanta och utvecklande annars kan den högre
frikopplingsgraden leda till en känsla av meningslöshet, att inte känna sig behövd.

Om operatören får medinflytande över monteringssekvensens upplägg och produktionsplanering
förbättras operatörens psyko-sociala arbetsmiljö samtidigt som även monteringssekvensens
upplägg och produktionsplanering gör det. När den psyko-sociala miljön blir bättre brukar
problem som hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning minska. [3]

Vid utformningen av monteringssystemet är det också viktigt att ta hänsyn till hur många som
arbetar vid varje station. Man inser att det inte är särskilt roligt eller utvecklande att stå ensam och
arbeta, arbete i grupp är därför något man bör sträva mot. Detta kan uppnås genom att öka
frikopplingsgraden och organisera arbetet.

                                                          
1 Den procentuella andel av arbetstiden som en operatör kan vara borta från sin utrustning utan
produktionsbortfall. [5]
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3 Befintligt produktionssystem
Tillverkningen av elmotorerna sker i fyra parallella produktionsliner. Vid line 1 och 2 monteras
mindre motorer (storlek 112-132 respektive 160-180) och vid line 4 monteras de tre största
motormodellerna (200-250) i aluminiumutförande. Vid line 3 monteras gjutjärnsmotorer av
varierande storlek (160-250). De motorer som tillverkas i Västerås spänner över ett effektregister
mellan 4 och 75 kW, med varvtal mellan 500 upp till 3000 varv/min vid 50 Hz nätfrekvens.

Detta kapitel beskriver motorns ingående delar och hur produktionen vid line 4 fungerar. I kapitel
3.5 utförs en problemidentifiering av vilket avsnitt som lämpar sig bäst för automatisering.

3.1 Motorns delar och varianter
Samtliga motorer som tillverkas på ABB Motors i Västerås är växelströmsmotorer av
asynkrontyp, se figur 3 nedan. Detta innebär att motorns varvtal bestäms av matningsspänningens
frekvens tillsammans med motorns polantal. Asynkronmotorer skiljer sig från synkronmotorer
bland annat genom rotorns konstruktion. En asynkronmotor är enklare uppbyggd med kortsluten
rotorlindning vilket gör att dess varvtal tillåts ”slira” lite mot det teoretiska vid belastning. En
synkronmotor håller däremot alltid exakt det varvtal som bestämts av poltalet. Asynkronmotorer
används i många industriella tillämpningar, exempelvis som fläktmotorer för ventilationsfläktar,
hydraulpumpsmotorer, kompressormotorer etc.

Vid produktionsline 4 tillverkas tre grundstorlekar; 200, 225 och 250 vilket avser måttet i
millimeter från motorns monteringsplan upp till centrum på axeln. Dessa tillverkas i 2, 4 och 6
poligt utförande i 2-3 olika längder vardera. Dessutom tillverkas ytterligare varianter, exempelvis
8, 10 och 12 poliga samt 2-hastighetsmotorer. Antalet poler bestämmer med vilket varvtal motorn
skall gå vid en given frekvens, och med längden varieras motorns effekt. Den totala volymen för
alla varianter vid line 4 är ca 20000 motorer per år.

Figur 3. Skiss visande en asynkronmotor.
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De ingående delarna är i stora drag gemensamma för alla motorvarianter,  se figur 4.

3.1.1 Hölje
De höljen som används till motorerna på line 4 (storlek 200, 225 och 250) tillverkas (på fabriken)
genom svetsning av fyra kvartsrunda extruderade aluminiumprofiler. Dessa aluminiumhöljen
finns i olika varianter, t.ex. med fötter för montering fastskruvade i höljet eller fotlösa motorer
som i stället för fötter har fästet i form av en fläns i den främre skölden.

3.1.2 Stator
Statorn tillverkas av en mängd tunna stansade plåtringar, som staplas på varandra och svetsas ihop
till ett plåtpaket. Vid innerdiametern på plåtpaketet finns spår där statorlindningen i form av
lindad koppartråd ”dras i”. Statorpaketet krymps vid monteringen fast i höljet.

3.1.3 Rotor
Rotorn tillverkas även den av en mängd stansade plåtringar som bildar ett paket. I stället för
lindad koppartråd utgörs ”rotorlindningen” av aluminium, som pressgjuts på plats i paketet.
Denna ”lindning” håller dessutom ihop rotorns plåtar till ett massivt paket. Det färdiga
rotorpaketet krymps på rotoraxeln, svarvas och balanseras. Rotorn är kortsluten på alla motorer
och har därför inga släpringar eller annan elektrisk kontakt med resten av motorn.

3.1.4 Sköldar
Sköldarna levereras gjutna i aluminium och utgör lagerläge för de kullager (alt. Rullager) som
lagrar rotorn (främre skölden utgör även i vissa fall motorns fäste). Sköldarna skruvas fast som
”gavlar” på höljet.

3.1.5 Kopplingsutrustning
Statorlindningens trådar kopplas till en kopplingsplint i uttagslådan där motorns strömförsörjning
skall kunna anslutas. Kopplingslådan skruvas fast på ovansidan av motorn. Vissa motormodeller
saknar uttagslåda och har i stället långa kablar för anslutning.

Hölje

Stator

Rotor

Sköld Sköld

Kylfläkt
Fläktkåpa

Kopplingsplint

                 Figur 4. Sprängskiss över standardmotor.
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3.2 Monteringsprocess
Tillverkningen av motorns ingående delar såsom höljen, sköldar, statorpaket och rotorer sker på
annat håll i fabriken, alternativt köps in färdiga innan de levereras till monteringslinen för
hopmontering till färdiga motorer. På monteringsline 4 arbetar ca 45 personer i tvåskift och man
producerar ca 100 färdiga motorer per dag. I figur 5 nedan ses linens layout och placering av de
olika delmomenten som förklaras i kronologisk ordning.

3.2.1 Lindning
Till lindningen levereras färdiga svetsade statorpaket som här skall förses med statorlindning.
Statorlindningen lindas i speciella spolmaskiner där lackerad koppartråd lindas till ”härvor”, en
för varje pol, i tre lager (ett lager för varje fas, en tvåpolig motor innehåller alltså 6 härvor).
Härvorna lyfts över till en idragningsmaskin där de dras in i statorns spår en fas i taget, mellan
varje fas pressas den del av härvorna som ligger utanför plåtpaketet till rätt form för att ge plats åt
nästa fas. Koppartråden kräver även en viss formning för hand och justering med klubba innan
isolering sker med ark av mylar, och det är klart för att dra i nästa fas.

3.2.2 Mellanlager
Här lagras de färdiglindade plåtpaketen i väntan på fortsatt montering. Transporten av statorpaket
från lindningen till mellanlagret och vidare till slutpressen sker med truck.

3.2.3 Slutpress och bandagering
Efter fullständig idragning och isolering pressas härvorna ytterligare i en speciell maskin, för att
få rätt form, så att de varken kan vidröra rotorn eller höljet senare vid monteringen.
När härvorna fått rätt form ”sys” de ihop till ett stabilare paket. En viss manuell efterjustering av
härvornas form görs dock även efter bandageringen.

3.2.4 Koppling
Härvornas uttagstrådar avisoleras och förses med kabelskor för att senare kunna skruvas i
uttagslådan. Beroende på poltal etc. och i vilken typ av maskin som härvorna lindades kan även
övergångarna mellan de olika polernas härvor behöva lödas ihop.

1

2

3

4

5
6

7 8

Figur 5. Layout över monteringsline 4. De olika delarna är:
1: lindning, 2: mellanlager, 3:  slutpress/bandagering, 4: koppling,
5: påkrympning/svarvning, 6: förmontering, 7:  impregnering och 8: slutmontering.
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3.2.5 Påkrympning/svarvning
Här hettas höljet upp och det färdigkopplade och bandagerade statorpaketet krymps fast inuti.
Höljet med stator spänns sedan upp mot statorns innerdiameter i en svarv där sköldarnas
styrkanter i höljet svarvas. Detta förfarande gör att styrkanterna och därmed rotorns lagerlägen
mycket exakt centreras i statorpaketet. Hela denna process sker automatiskt.

3.2.6 Förmontering
Motorns fötter och uttagslåda skruvas fast.

3.2.7 Impregnering
För att fixera härvorna, och ge statorn ett visst korrosionsskydd impregneras den med härdlack.
Hela höljet inklusive stator fylls med flytande härdlack. Efter tömning och ”avdroppning” av
överskottslack körs höljena genom en härdugn. Här impregneras även de lösa statorpaket som
sedan skickas vidare för att monteras i gjutjärnshöljen på line 3.

3.2.8 Montering
Här monteras rotor och sköldar med tillhörande lager och tätningar etc. i statorpaketet. Lager och
sköldar pressas på rotoraxeln resp. höljets styrkanter. Sköldarna skruvas sedan fast i höljet. För att
göra motorn komplett monteras sedan kylfläkt, fläktkåpa, lock till uttagslåda etc. Innan den
färdiga motorn skickas iväg testas även dess funktion i en testanläggning.

3.3 Ordersystem
För att hålla nere färdigvarulager och nå korta leveranstider körs produktionen i tredagarscykler,
där samma motorstorlek tillverkas en dag i taget, efter tre dagar har man gått igenom de tre
storlekarna och cykeln kan börja om. Längre cykler än tre dagar har använts förut, men ger längre
ledtider räknat från order till leverans eftersom order som inkommer vid olycklig tidpunkt kan
behöva vänta hela cykeltiden på leverans. Om alla tänkbara varianter skall finnas lagerhållna för
att korta ner denna leveranstid krävs det enorma lager, vilket innebär en allt för stor
kapitalbindning. Nackdelen med korta cykler är att det leder till fler omställningar och därigenom
ställer högre krav på kortare ställtider och produktionsplanering.

Det finns två typer av order, projektorder och lagerorder. Projektorder innebär att kunden gjort sin
beställning direkt till fabriken, medan lagerorder innebär att nivån i ett försäljningslager minskat
till en nivå där det är dags att fylla på. Lagerorder är naturligtvis bekvämare för verkstaden
eftersom de oftast innebär större orderstorlek. Dagens utveckling går dock mot alltmer
kundspecifika motorer i mindre serier, vilket rättfärdigas av de högre priser man kan ta ut för
kundspecifika motorer. Oavsett om en order kommer från kund eller lager hamnar den genom
planeringsavdelningens försorg på de orderkort som ligger till grund för hur motorerna monteras.
Planeringsavdelningen tar även fram vilka order som skall köras varje dag för att tredagarscykeln
skall fungera.
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3.4 Tider och bemanning
Den genomsnittliga tidsåtgången per motor för olika delmomenten enligt uppgifter från ABB
framgår av figur 6 nedan. Tiderna avser maskintid för de moment som utförs av maskiner, och
arbetstid för manuella moment. Genomloppstiden kan trots dessa stora skillnader hållas relativt
konstant genom hela linen genom att använda flera maskiner och operatörer parallellt på de mest
tidskrävande momenten såsom t.ex. lindning, montering och koppling.

Bemanningsfördelningen mellan de olika momenten framgår av figur 7 nedan, av figuren framgår
att lindning och montering kräver högst bemanning.

Figur 6. Genomsnittlig tidsåtgång per motor för de olika delmomenten.
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Figur 7. Nuvarande bemanning på de olika momenten.
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Enligt figur 8 nedan framstår lindningen som det mest personalintensiva momentet. Detta beror
till stor del på att maskinerna som används i lindningen kräver två operatörers bemanning.

3.5 Identifiering av problemområde
Lindningen är ett personalintensivt och dessutom tidskrävande område, med många ganska tunga
manuella arbetsmoment. Eftersom den tar en stor del av linens totala operationstid och mycket
personal, finns här störst potential för en lönsam automatisering. Dessutom ses lindningen som ett
av ABB Motors kärnverksamheter, och är därför intressant att utveckla tekniskt för att nå närmare
företagets mål att bli världens ledande motorleverantör. Lindningen väljs därför som område för
fortsatt arbete med att hitta en automatiserad lösning. En fullständigt automatiserad lindning är
knappast realistisk, med tanke på de många olika varianter av lindningar som förekommer samt
den låga volymen på vissa varianter. I kapitel 3.6 ges en mer detaljerad bild av hur arbetet går till
i dag.

Fördelning operationstid och bemanning

Andel Tid

Bemanning

Figur 8. Procentuell fördelning av produktionstid och bemanning för de
olika momenten.
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3.6 Fördjupning lindningen
I detta avsnitt beskrivs lindningen mer ingående. De maskiner som används, hur lindningen går
till, operationstider och ställarbeten beskrivs. Lindningen är generellt sett ett relativt komplicerat
förlopp som består av mycket erfarenhetsmässigt handarbete, operatörerna kontrollerar och rättar
till många små detaljer under lindningsförloppet.

3.6.1 Beskrivning av befintliga maskiner
För lindning och idragning på line 4 används för närvarande två olika typer av maskiner. Dels en
maskin som spolar upp härvorna, och dels en som drar i härvorna i statorn och pressar (formar)
härvorna efter varje idragning för att bereda plats för nästa fas. Både spol- och
idrag/pressmaskinerna är av fabrikat ”Statomat”.

Det finns totalt sex halvautomatiska spolmaskiner med tillhörande idrag/pressmaskiner, fyra äldre
och två nyare. De nyare maskinerna har högre automatiseringsgrad vad gäller uppspolningen,
men idrag/pressenheten är i princip identisk med de äldre maskinerna. Figur 9 & 10 visar hur den
äldre spolningsmaskinen och idrag/pressmaskinen ser ut,  figur 11 föreställer den nyare
spolningsmaskinen och figur 12 den idrag/pressmaskin som hör till den.

I de äldre maskingrupperna sköts uppspolningen av en operatör, och idragning, mellanformning
och limning av isoleringsark av en annan. Arbetsbelastningen för de båda operatörerna varierar
beroende på vilken motortyp som tillverkas, fåpoliga motorer kräver mer arbete för formning av
härvorna, medan motorer med många poler kräver mer arbete i spolningsenheten. Fördelningen
operatörerna emellan kan för 225 4 pol ses i tidsstudien i bilaga 6.

Figur 9. Äldre spolmaskin, Statomat. 1:Backar där
koppartråden spolas upp, 2:Överföringsgaffel

Figur 10. Idrag- och pressmaskin, Statomat.
3:Idragenhet,  4:Stjärna, 5:Press, 6:Statorpaket på
glidvagn

Figur 11. Modernare spolmaskin, Statomat.
1:Överföringsgaffel, 2:Revolver

Figur 12. Idrag- och pressmaskin tillhörande den
modernare spolmaskinen, Statomat.



                                                             3 Befintligt produktionssystem

13

Den nyare maskingruppen körs även de med två mans besättning men har en automatisk
spolningsenhet, och kan spola en omgång härvor samtidigt som en annan monteras.
Operationstiden är i stort sett densamma som för en äldre maskingrupp eftersom
idragningsenheten i princip är identisk med de äldre maskinerna. Dessa maskiner begränsas dock
i viss mån jämfört med de äldre maskinerna av att de inte kan spola mer än sex trådar parallellt
eller ställas in för att linda olika långa härvor. Olika långa härvor är ett krav för tvåpoliga motorer
med den ”slutpress” som nu används.

3.6.2 Förfarande
Lindningen består idag av sex maskingrupper; fyra äldre (M1-M4) och två nyare (T1&T2). En
maskingrupp består alltså av en spol- och en idrag/pressmaskin. Lindningssystemet illustreras i
figur 13. Vid varje station arbetar två operatörer per skift, totalt sex operatörer per skift.

Körningarna i maskingrupperna är konfigurerade så att motorer med samma innerdiameter i
möjligaste mån körs  i samma maskin, just för att undvika långa höjdställ (mer om omställningar i
3.6.4). Innerdiametrarna för de olika motorstorlekarna och poltal redovisas i figur 14. Eftersom
200 4pol och 225 4pol har den största volymen relativt de övriga varianterna och vissa av dessa
på grund av för stort trådantal inte kan lindas i de nyare maskinerna lindas de i flera
maskingrupper.

MotorstorlekInnerdiameter
200 225 250

190,2 2p
215 4p 2p
235 6/8p 4p 2p
260 6/8p 4p
295 6/8p

Förut användes endast en nyare maskingrupp (T1) på line 4. Den andra användes på line 2 för
montering av motorer i korta serier där inte omställning av den helautomatiska spol- och
idragsmaskin som används där lönar sig. Maskingruppen användes dock i praktiken väldigt
sällan. Under arbetet med denna rapport har maskingruppen T2 flyttats från line 2 till line 4 på
försök, därför är vissa data baserade på tillverkning i endast fem maskingrupper.

Lindningen går till så här i de äldre maskinerna (M1-M4):

- Uppspolningen av en härva startas med en enkel knapptryckning. Härvan förs sedan över
på en överföringsgaffel och trådarna klipps av. Ett varv tråd tas av så att tillräcklig längd
på uttagen erhålls och de lösa trådarna lindas ihop till små nystan.

- Med överföringsgaffeln flyttas härvorna över till idragningsenheten där de försiktigt förs
över till idragarens lameller.

- När en komplett fas hängts upp kan den dras i statorpaketet. Stjärnan placeras i
idragningsenheten för att skydda lamellerna. Statorpaketet förs in framför idragarens
lameller med  en vagn och paketet förs över lamellerna. Nu placeras stjärnans ”hållare” i

Figur 14. Innerdiameter kontra storlek/poltal.

LINDNINGSSYSTEM

Figur 13. I vilka maskingrupper de olika motortyperna lindas

     M1
225-6,8p
250-4p

     M2
225-4p
250-4p

     M3
200-4p
225-2p

     M4
200-2p
200-6,8p

T1
200-4p

T2
225-4p
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stjärnan och idragningen startas med en knapptryckning. I samma sekvens som tråden
dras i trycks stjärnan ut och sitter därmed fast i sin hållare igen, i detta moment monteras
även statorspårens isoleringslock.

- Efter idragning rullas vagnen med statorpaketet åt sidan till mellanpressning där de
utstickande delarna av härvorna formas för att ge plats för nästa fas, formningen sker
även för hand och med gummiklubba. Under tiden kan nästa härvsats spolas upp.
Mellanpressningen sker ”från båda håll”, så vagnen har ett inbyggt vridbord för att
vändning av paketet ska gå smidigt och lätt.

- När formningen är klar limmas mylarark som isolering över de utstickande delarna av
härvorna på båda sidor av paketet innan nästa fas kan dras i.

- När alla tre faser har monterats är statorpaketet klart för att skickas vidare till
slutpressning och bandagering.

Samma arbetsgång gäller vid lindning i de nyare halvautomatiska maskinerna, förutom att nya
härvor automatiskt spolas upp, direkt på två förflyttningsgafflar upphängda i en ”revolver” (se
figur 11), så att en färdig härvsats alltid finns. Uppspolningen i de nyare halvautomatiska
maskinerna beskrivs utförligt i bilaga 11. Även här måste dock ett varv tas av gaffeln och lindas
ihop till ett nystan innan härvan kan dras i plåtpaketet.

3.6.3 Operationstider
Operationstider för lindningsmaskinerna framgår av figur 15 nedan. Tiderna gäller för lindning av
225 4pol i en nyare halvautomatisk Statomat.

Det ”manuella arbete” som utförs i spolmaskinen består av att nysta upp de lösa trådändar som
hänger ut ur härvorna och som senare skall användas för inkoppling. Tidsstudien som diagrammet
bygger på återfinnes i bilaga 6. Idrag/pressenheten är, om än knappt, den kapacitetsmässigt
begränsande enheten. Operationstiderna i de äldre Statomat maskinerna är ungefär samma som i
de nyare.

Figur 15. Operationstider för lindning av 225 4pol i nyare Statomatgrupp (T1,T2).

Operationstider för spolmaskin

fas1 fas2 fas3 Totalt/motor

Överföring härvsats

Manuellt arbete

Uppspolning

Operationstider för Idrag/press

fas1 fas2 fas3 Totalt /motor

Manuell
formning/isolering

Maskinpressning

Idragning

Byte av paket
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3.6.4 Omställningsarbeten
I spol och idragsmaskinerna förekommer fyra olika typer av omställningar. ”Trådställ” vilket
innebär att koppartrådarna i spolmaskinen byts ut till annan dimension, annat antal etc. ”Plåtställ”
innebär att idrag/pressmaskinen och spolmaskinen ställs om för plåtpaket respektive härvor med
annan längd. Generellt ingår även ett ”trådställ” när man byter längd på plåtpaketen. ”Polställ”
innebär att maskinerna ställs om för lindning av annan motorstorlek med samma innerdiameter,
vilket i praktiken innebär ”trådställ” och ”plåtställ” samt själva omställningen för annan
motorstorlek. Om omställning sker mellan två motorstorlekar med samma innerdiameter på
statorn (t.ex. 200 4pol och 225 2pol) behöver inte idragarens lameller bytas, utan i princip endast
den ”vagn” som håller upp statorpaketet vid dess ytterdiameter.

Tiderna för de olika ställarbetena behålls inom ABB.
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4 Förutsättningar hos ABB Motors för automatisering
I detta kapitel utreds möjligheten att automatisera lindningen med hänsyn till teorin i kapitel 2.3.

4.1 Motorns ingående detaljer
I lindningen skall plåtpaketet och kopparhärvorna ”monteras” ihop för att tillsammans bilda
statorn. Kopparlindningen består av tre faser och mellan varje fas ligger isolering. Delarna i sig är
inte särskilt komplicerade, däremot är monteringen av dem besvärlig, vilket försvårar
automatisering

4.2 Volym
Hög volym är önskvärt vid automatisering då automatiserade celler är kostnadskrävande och man
vill slå ut kostnaden på många detaljer. Jämfört med line 1 och 2 som har en betydligt högre
produktion av motorer per år så är den producerade volymen på line 4, ca 20 000 motorer, relativt
liten. Detta faktum gör det svårare att lönsamt automatisera produktionen på line 4.

4.3 Varianter
Antalet varianter av motorerna är många vilket talar emot automatisering. Detta är inget som kan
standardiseras bort eftersom en kundorderspecificerad produktion är viktig ur
konkurrenssynpunkt, dessutom är trenden att antalet kundspecifika order ökar. Däremot har
hänsyn i viss mån tagits till detta då motorn utvecklades, innerdiametern är lika för vissa
motorstorlekar (figur 14) men fortfarande är variantfloran omfattande. För att kunna automatisera
tillverkning av produkter med flera olika varianter kan det vara klokt att begränsa sig till de
vanligaste varianterna och medvetet lägga produktionen av övriga varianter utanför det
automatiserade flödet. [6]

4.4 Livslängd i tillverkning
Motorn har en lång livslängd i tillverkningen, och när den byts ut blir det förmodligen till en
liknande konstruktion. Elmotorns konstruktion är nämligen relativt mogen, den har förfinats
under många år, och de konstruktionsändringar som numera görs är små. Detta innebär att en
automatisering blir lättare att försvara eftersom en längre avbetalningstid kan accepteras. Kravet
på denna investering är två års avbetalningstid.

4.5 Diskussion
Det besvärliga monteringsförfarandet, den låga volymen och de många varianterna gör det till en
svår uppgift att lönsamt lyckas automatisera statorlindningen på line 4. Med en avbetalningstid på
två år blir de tänkbara investeringarna begränsade och det är långt ifrån säkert att någon lönsam
lösning kan hittas. En ekonomiskt attraktiv lösning kan vara att automatiskt betjäna vissa av de
befintliga maskinerna för de vanligaste varianterna, och fortsätta montera de udda varianterna i de
äldre maskinerna.
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5 Systemlösningar
I detta kapitel redovisas flera olika alternativ som är tänkbara på ett övergripande plan. Ingen
hänsyn till tekniska detaljer utan sådant förutsätts kunna lösas när det är bestämt vilket alternativ
som ska detaljutformas. Till att börja med ställs krav och önskemål på lindningssystemet upp.
Sedan utarbetas vilka huvudalternativ som är möjliga med tanke på varianter, kapacitet, tider,
ställ, bemanning etc.

5.1  Krav och önskemål på lindningssystemet
För att lättare kunna ställa krav och önskemål på lindningen med dess ingående moment måste
först själva lindningen struktureras upp. Lindningen är idag ett system som i sin tur består av sex
delsystem, vart och ett bestående av en spol- och en idrag/pressmaskin, se figur 16. Detta kan
klargöras med ett exempel: hela systemet klarar av att linda alla olika varianter av motorer,
oavsett diameter, poltal eller längd. Kravet på ett delsystem behöver inte vara att det ska klara av
alla varianter, utan kanske bara en eller två. Ytterligare delnivåer i delsystemen förekommer
naturligtvis, den lägsta nivån är den enskilda maskinen eller utrustningen.

Således kommer kraven att se olika ut för hela systemet jämfört med ett delsystem. Givetvis
kommer ändå många krav och önskemål att vara lika för delsystemet som för systemet i helhet,
eftersom delsystemet är en del av det totala systemet.

5.1.1 Hela systemet
Kraven på ett nytt lindningssystem:

- En ökad effektivitet som ger högre kapacitet utan ökad bemanning eller vid nuvarande
kapacitet minska bemanningen, genom ökad automatisering. Detta skulle naturligtvis
även uppnås med hjälp av andra produktivitetshöjande åtgärder såsom ställtidsreduktion
etc.

- Hög användnings- och omställningsflexibilitet för att kunna användas till de flesta
förekommande motormodeller och varianter utan allt för långa ställtider. Ställtider är
något som får en allt större betydelse. Trenden går mot allt kortare serier,
tillverkningscykler och leveranstider, vilket leder till att omställningar måste göras allt
oftare.

- Arbetsmiljö enligt gällande lagstiftning, dvs godtagbara bullernivåer, god ergonomi
(inga onödiga lyft etc.), låg skaderisk etc.

- Återbetalningstid på nyinvesteringar kortare än 2 år. Långsiktigt tänkande och
investering i moderna system måste dock beaktas. Att undvika en dyrbar teknisk
investering kan vara lönsamt på kort sikt, men vara förödande på lång sikt, då det kan
innebära att konkurrenter får ett tekniskt försprång.[3]

LINDNINGSSYSTEM

DELSYSTEM

Figur 16. Lindningssystemets olika nivåer.
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Önskvärda egenskaper på ett nytt lindningssystem:

- Hög återanvändningsflexibilitet är önskvärt, dock är detta inte speciellt viktigt eftersom
produkten har lång livstid och anses ganska ”mogen”, dvs. inga radikala
omkonstruktioner kommer att ske under överskådlig tid.

- Tillräcklig kapacitetsflexibilitet för att klara av både nuvarande och framtida
volymfluktuationer.

- Hög tillgänglighet. Om de olika varianterna kan monteras i flera olika delsystem
(maskiner) får hela lindningssystemet en högre tillgänglighet än de ingående
delsystemen.

- Operatörerna får inte bli underordnade maskinerna vid en eventuell automatisering,
kvarvarande arbetsuppgifter måste vara meningsfulla och de måste ha medinflytande
över produktionen.

- Låg kassation, hög och jämn kvalitet. Konkurrensen inom området ställer höga krav på
produkten.

5.1.2 Delsystem
Ett automatiserat delsystem ska klara av så många varianter som möjligt, ha korta operationstider,
behöva få och korta omställningar samt medföra låga kostnader. Tyvärr påverkar dessa önskemål
varandra på ett sådant sätt att ett ”perfekt” system blir omöjligt att åstadkomma. Det bästa
systemet innebär den bästa kompromissen mellan önskemålen. Vilka krav som gäller för det
ingående delsystemet beror dessutom till stor del på vad delsystemet förväntas klara av.
Automatiserade lindningsenheter kan byggas för att klara olika stora delar av variantfloran, vilket
gör det omöjligt att ställa några specifika krav på ett sådant system i förväg. De övergripande
kraven för ett delsystem, i form av säkerhetskrav, återbetalningstid etc., är samma som för
systemet som helhet.

5.2 Huvudalternativ
Vid närmare studie av olika möjligheter att automatisera lindningsförfarandet framstår det att
isoleringen saknar realistisk möjlighet att automatiseras. Detta moment kräver helt enkelt för
mycket fingerfärdighet och adaptivitet för att i dagsläget kunna utföras automatiskt. De förslag
som vidareutvecklas kommer därför att ha en manuell isoleringsstation, dit plåtpaketen skickas
efter varje idragen fas. På grund av de små och korta tillverkningsserier som kommer i fråga läggs
stor vikt vid att undersöka möjligheterna att automatiskt betjäna de befintliga maskinerna. Detta
för att hålla nere investeringskostnader och antal ställ.

Den grovsållning som gett upphov till följande urval av systemlösningar har bestått av
resonemang och diskussioner med handledare och andra i ämnet insatta personer. Tanken är att de
tre alternativen ska vara så heltäckande och öppna för variationer att alla lämpliga
systemlösningar faller innanför dess definitioner. De förslag som bäst klarat sig genom
grovsållningen kan kategoriseras i följande huvudalternativ:

5.2.1 Alternativ 1 - Automatisk specialmaskin
Detta alternativ består av en automatisk lindningsmaskin med manuell isoleringsstation. ABB
Motors har redan undersökt detta alternativ, offerter finns från två internationella
lindningsutrusningsleverantörer, här kallade leverantör A och B (leverantör B har tidigare varit
med vid utvecklingen av den automatiska maskin som används på line 2). Enligt leverantör A’s
offert ska deras lindningsmaskin klara av alla fyrpolsmotorer, maskinen från leverantör B klarar
enligt uppgift alla två- och fyrpolsmotorer.

5.2.2 Alternativ 2 - Automatisering av befintliga maskiner
Automatisk cell bestående av de två modernare spol- och idrag/pressmaskinerna betjänade av
robot, med manuell isoleringsstation utanför robotens arbetsområde. Cellen är tänkt att klara
lindning av de vanligast förekommande motorvarianterna. Övriga varianter och udda motorer
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lindas i de äldre maskiner som används idag. Detta alternativ kan se ut på två principiellt olika
sätt, se figur 17.

Alternativ 2a har två spolmaskiner och två idrag/pressmaskiner uppställda så att en stor IRb kan
nå och betjäna samtliga maskiner. I detta alternativ kan man välja att köra en eller två
spolmaskiner till en idrag/pressmaskin, det kan tänkas vara en bra lösning då spolmaskinen skulle
vara begränsande med separat isolering (se bilaga 3). En robot sköter här all hantering inom
cellen. Detta innebär härvöverföring, hämtning och avlämning av paket på transportband,
hantering av paketen under själva idragningen och mellanpressningen samt avlämning av färdiga
statorpaket på pall.

Alternativ 2b har även det två spolmaskiner och två idrag/pressmaskiner, även här sköts
hanteringen av en robot. Skillnaden ligger i att det här inte är möjligt att betjäna en idrag/press
med två spolmaskiner. Härvöverföringen i detta alternativ kan skötas av roboten eller en (eller
två) ”automatiska härvöverförare”, dessa härvöverförare kan vara en robotar eller annan typ av
utrustning som klarar att överföra uppspolade härvor från spolmaskinen till idragarens lameller.

I båda alternativen sker hantering med någon form av robot. Både robotar av ”IRb modell” och
portalrobotar kan komma i fråga.

5.2.3 Alternativ 3 - Halvautomatisk lindning med separat isolering
Cell bestående av de två modernare spol- och idrag/pressmaskinerna betjänade manuellt men här
med isoleringsstationen flyttat ut ur idrag/pressmaskinen så att detta moment inte längre tar upp
maskinens tid. I detta alternativ är spolmaskinen bunden till sin idrag/pressmaskin. Denna cell är
tänkt att klara lindningen av de vanligast förekommande motorvarianterna. Övriga varianter och
udda motorer lindas i de äldre maskiner som används idag.

I samtliga systemalternativ ingår en hel del kringutrustning, såsom transportband, paletter,
utrustning för isolering osv.

Figur 17. Alternativ 2a och 2b. I alternativ 2a till vänster kan
varje spolmaskin serva båda idrag/pressmaskinerna, i 2b är
spolmaskinen bunden till respektive idrag/pressmaskin.
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6 Utvärdering
Denna utvärdering bestämmer vilket alternativ som är det bästa och därmed värt att detaljutveckla
vidare. De olika systemalternativen utvärderas efter följande kriterier: operationstider, ställtider,
bemanning och kostnad.

6.1 Teknisk och ekonomisk  jämförelse
För att kunna utvärdera de olika systemalternativen utfördes en tidsstudie i en av de modernare
lindningsmaskinerna vid lindning av 225 4pol. Resultatet från denna tidsstudie återfinnes i bilaga
6. Här framgår tidsåtgången för de olika delmomenten i lindningsprocessen som den går till idag,
när maskinerna betjänas manuellt.

Lindningsrapporter från perioden 990114-990628 har studerats och sammanställts för att få fram
antal ställ för olika motortyper, fördelningen över vilka motorer som tillverkas, i vilken maskin de
lindas, volymer och orderstorlekar. Resultatet av genomgången återfinns i bilaga 1.

6.1.1 Operationstider
Operationstiderna för de olika alternativen jämförs i figur 18, med operationstid menas i det här
fallet den genomsnittliga tid det tar mellan varje färdigställd motor. Momenten som ingår i
begreppet är spolning, idragning, pressning och isolering. För alternativen 2a, 2b, ”Halvaut” och
”Nuläge” ingår 2 spolmaskiner och 2 idrag/pressmaskiner.

Av diagrammet framgår att specialmaskinen från leverantör B har den kortaste operationstiden av
alla förslag. Den längsta har Nuläget där idrag/pressningen begränsar. För 2a och 2b blir
operationstiden olika beroende på antal operatörer, isoleringen begränsar med en operatör och
spolmaskinen med två. För ”Halvaut” begränsar isoleringen med tre och spolmaskinen med fyra
operatörer, skillnaden i total operationstid blir dock mycket liten.

6.1.2 Ställtider
Ställtiderna för alternativ 2 och 3 är i princip lika stora eftersom de maskiner som ingår där är
desamma. För specialmaskinerna är tiden svårare att bedöma, leverantör A anger i sin offert en
ställtid för ett helställ som i jämförelse med nuläget är mycket bra (den verkliga ställtiden behålls
inom ABB). Leverantör B har inte angivit någon ställtid i sin offert.

Figur 18. Operationstider för olika lindningssystem.
Uppgifterna baseras på bilaga 3.
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Antalet ställ beror till stor del på vilka motorer som ska lindas i cellen, ju fler typer desto fler ställ
och därmed längre total ställtid. ABB Motors ambition är att minska antalet ställ och ställtider,
helställ har nästan eliminerats genom att ta in en ytterligare maskingrupp på fyrans line (se kapitel
3.6.2). Maskinerna får på detta sätt en låg beläggning men av maskintiden blir andelen ställ lägre.
Inga av alternativen erbjuder någon lösning där alla typer av motorer kan lindas i samma maskin
med acceptabla ställ. Utan, precis som i nuläget, måste produktionen spridas ut på flera
maskingrupper.

6.1.3 Bemanning
Leverantör A’s helautomatiska maskin behöver enligt deras offert 2 operatörer (eventuellt 3 om
manuell tillsnyggning av härvorna krävs före idragning). Uppgift saknas i leverantör B’s offert,
men personalbehovet antas här vara samma som i leverantör A’s maskin.

För alternativ 2 och 3 uppskattas operatörsbehovet till 1-2 operatörer per cell (se även bilaga 3).
En cell bestående av två manuellt betjänade maskiner som delar en separat isoleringsstation
kräver en minsta bemanning av tre operatörer, en minskining jämfört med nulägets fyra men en
ganska liten sådan. En nackdel jämfört med nuläget är att paketen måste hanteras och lyftas i
större utsträckning, vilket medför en försämring av operatörernas arbetsmiljö.

Dessa siffror kan dock inte utan vidare jämföras med personalbehovet för t.ex. en helautomatisk
maskin, eftersom inga av alternativ 2 eller 3 utgör ett komplett lindningssystem i samma
utsträckning som alternativ 1 (Varken leverantör B eller A erbjuder heller någon helt komplett
lösning, B’s helautomat klarar endast 2- och 4-poliga motorer och A’s maskin endast 4-poliga
motorer).

6.1.4 Kostnad
Det är inte lätt att jämföra alternativen ekonomiskt i detta skede av projektet eftersom det är svårt
att bedöma kostnaden för alternativ 2 och 3. För alternativ 1 finns två offerter som ger kostnaden
för leverantör A respektive B’s system, för bägge systemen blir kostnaden över 8Msek vilket är
för mycket pengar trots den besparing man gör med mindre personalbehov.

6.2 Val och diskussion
Även om alternativ 1 tillsammans med några av de befintliga maskinerna skulle ge ett effektivt
och bra lindningssystem så kvarstår det faktum att priset är för högt. Alternativ 2 gynnas
onekligen av att stora delar av den utrustning som krävs redan finns på företaget och i
beräkningarna anses som ”gratis”.
Alternativ 3 ger relativt små vinster och kräver dessutom ganska stor personalstyrka. Alternativ 2
väljs för fortsatt arbete på grund av sin bästa kombination av troliga kostnader och vinster.

Alternativ 2 består i sig av två alternativ, 2a och 2b, dessa alternativ är ganska lika vad gäller
ingående maskiner etc. men en huvudtanke skiljer dem åt. I alternativ 2a kan två spolmaskiner
användas till en idrag/pressmaskin. I 2b är spolmaskinen bunden till idrag/pressen. Det är viktigt
att få reda på vilket av de här två alternativen som är det bästa eftersom åtgärdande av ett felaktigt
val innebär kostsamma omkonstruktioner.

I 2a kan två spolmaskiner användas till en idrag/pressmaskin, då blir inte spolmaskinen
begränsande och en snabbare operationstid uppnås. Den snabbare operationstiden kan ”tjäna in”
den extra tid det tar att ställa ytterligare en spolmaskin, beroende på vilket ställ man måste göra
och hur stor ordern är. I bilaga 2 redovisas beräkningar som ger svar på frågan hur stor en order
bör vara för att det ska löna sig med ställ av två spolmaskiner. Statistiken från
lindningsrapporterna (bilaga 1) visar att i genomsnitt 23% av alla order är tillräckligt stora för att
det ska gå jämt ut med ett trådställ, som är det vanligaste stället, för de övriga ställen blir siffran
lägre.

Vinsten med att köra med två spolmaskiner blir dock inte så stor som den verkar vid en första
anblick. Visserligen tar en order hälften så lång tid i ett 2a- än i ett 2b-system om man bara utgår
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från operationstiderna (bilaga 3), men ser man på producerade motorer per tidsenhet blir det
samma för båda systemen eftersom båda spolmaskinerna kan gå parallellt i 2b’s konfiguration.
Detta utan att ha tagit hänsyn till ställarbeten. När detta görs ses att det inte är någon fördel utan
snarare en nackdel att köra två spol- och en idrag/pressmaskin jämfört med två parallella enheter
med en spol- och idrag/pressmaskin. Detta illustreras i figur 19.

I figuren ses skillnaderna mellan alternativ 2a och 2b gällande operationstider och ställarbeten för
spolmaskinerna. Fyra order, A, B, C och D av olika kvantitet produceras. För alternativ 2a är
order A och B tillräckligt stora för att köras med två spolmaskiner enligt resonemanget ovan,
medan C och D inte är det, varpå man väljer att dela upp den ordern på två spolmaskiner. Med
alternativ 2b har man inte möjligheten att använda två spolmaskiner till en idrag/press och kör
därför alla order parallellt. Genomloppstiden för order A och B är hälften så lång i alternativet 2a
jämfört med 2b. Men antalet ställ blir fler och därmed blir den totala ställtiden längre, i fallet i
figur 19 blir antalet trådställ för ett 2a-system sex stycken och för 2b-systemet fyra. En fördel med
2a är dock att en brådskande order kan färdigställas fortare än med 2b.

Det finns fördelar och nackdelar med alla alternativ men totalt sett anses alternativ 2b vara det
bästa. Alternativ 2b väljs därför för fortsatt utformning. Det är ett relativt billigt system eftersom
en stor del av utrustningen redan finns. Om alternativet är genomförbart kommer kapaciteten att
öka och bemanningen att minska, helt enligt målet med projektet.

6.3 Osäkerhetsfaktorer
Ekonomin är väldigt svår att väga i detta läge av projektet. Det alternativ som är bäst tekniskt sett
kan vara för dyrt i slutändan samtidigt som det näst bästa kan vara ekonomiskt försvarsbart och
därmed bättre än nuläget. En investeringskalkyl när detaljutformningen är klar kommer att
klargöra om projektet är genomförbart ekonomiskt.

 Den största osäkerhetsfaktorn vid val av systemalternativ är att ingen utförlig undersökning
gällande ställtider i maskinerna och operationstider i de nyare maskinerna är gjord. Siffrorna antas
ändå ligga ganska nära verkligheten då både operatörer och produktionstekniker anser att de är
rimliga.

Figur 19. Operationstid och ställ för fyra order A, B, C och D i ett 2a-
respektive 2b-system, s = ställ.
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7 Detaljutformning av system
I detta kapitel detaljutformas alternativ 2b som visade sig vara det bästa alternativet att
automatisera enligt utvärderingen i föregående kapitel. De övriga maskiner som ingår i
lindningssystemet är kvar som de är, förutom att vissa motortyper kan komma att lindas i andra
maskingrupper än vad de gör idag, beroende på vilka motorer som lindas i den automatiserade
cellen.

Först fastställs vilka motortyper och varianter som ska lindas i cellen samt vilken hanterings- och
transportutrustning som ska användas. Detaljproblemen för moment och maskiner gås igenom
och olika lösningar för dem diskuteras. Det slutgiltiga systemet utformas sedan och utvärderas
igen både tekniskt och ekonomiskt för att se om det klarar uppställda krav och önskemål.

7.1 Vilka varianter ska produceras i cellen?
Det är många variabler som spelar in vid val av varianter som ska produceras automatiskt. Vissa
varianter är inte möjliga att linda i de nyare maskinerna, andra har väldigt låg volym och ger
således proportionellt sett för mycket ställtid. I detta avsnitt utreds vilka varianter som är möjliga
och mest fördelaktiga att linda i en automatiskt cell.

7.1.1 Trådantal
De nyare maskinerna klarar bara 6 parallella trådar i uppspolningen, vilket inte är tillräckligt för
alla motorvarianter. Om mer än 6 trådar spolas blir härvorna för snäva och kan därför orsaka
problem vid idragning och formning. Detta problem finns inte i de äldre spolmaskinerna, som
spolar upp tråden genom att rotera ”mallarna” och inte ”trådföraren” som roteras kring mallarna i
de nyare maskinerna. Problemet kan lösas/kringgås på följande sätt:

1. De motorer i en automatiserad cell (med de nyare spolmaskinerna) som kräver mer än 6
parallella trådar  kan i de flesta fall ”dubbelspolas”, dvs spolas i två omgångar med färre
trådar. Tyvärr ger detta ofta trassliga härvor och kan därför orsaka problem, dessutom blir det
fler trådar att ta hand om vilket försvårar hanteringen.

2. De lindningar som kräver mer än 6 parallella trådar, är inte alltför många och får göras
utanför den automatiserade cellen, i de äldre maskinerna.

En undersökning på standardmotorer (bilaga 4) visar att:

- Nästan alla order på 2-polmotorer i storleksklassen 225 och 250 har härvsatser med fler
än 6 trådar parallellt, för 200-storleken är det dock bara 6% av antal order.

- För 4-pol är ungefär 1% av alla order på varianter med fler än 6 trådar.

- 6-pol har några få varianter med fler än 6 trådar.

- 8-pol har över 6 trådar parallellt endast i motorstorleken 250.

Resultatet av undersökningen visar att det vore fördelaktigast att linda 4-, 6- eller 8-pol i de nyare
maskinerna, eventuellt även 200-2pol (där blir det problem med härvlängderna, se 7.1.2). Inga
polgrupper har dock alla varianter med härvsatser på mindre än 6 trådar, vilket innebär att man
måste dubbelspola eller linda dem i andra maskiner vilket i sin tur innebär mer ställ. I detta läge
antas alternativ 2 som den bästa lösningen på problemet även om det innebär fler ställ i de
manuellt betjänade maskingrupperna. Volymen på varianter med flera trådar är dock oftast väldigt
liten så omställningarna behöver inte ske så ofta.

7.1.2 Härvlängder
Alla tvåpoliga motorer och dessutom storlek 250 4pol lindas idag med olika långa härvor för de
olika faserna. Detta görs för att underlätta slutformningen och formningen före idragning av nästa
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fas och är ett måste med de/den mellanpressar/slutpress som används idag. Problemet är att de
modernare halvautomatiska lindningsmaskinerna inte kan linda olika långa härvor för de tre
faserna. Problemet kan lösas/kringgås på följande sätt:

1. Mellan/slutpressen byts eller förbättras så att motorerna kan lindas med lika långa härvor.
Om denna lösning används måste alla motorer av samma typ (storlek och poltal) ha lika
långa härvor för att motorer lindade i olika maskiner ska få samma elektriska egenskaper.

2. Motorerna får även i framtiden lindas i de äldre maskinerna, med olika längd på härvorna.
Den automatiska cellen kan användas till andra motorer än de tvåpoliga och 250 4pol.

3. De halvautomatiska maskinerna byggs om för att kunna linda härvor med olika längd för de
olika faserna.

Förutom att underlätta mellan- och slutformning ger olika långa härvor i de olika faserna
ytterligare en fördel, det åtgår mindre koppartråd per motor. En mellan/slutpress som gör det
möjligt att linda tvåpoliga motorer samt 250 4pol med lika längd på alla härvor finns redan
tillgänglig i fabriken. Denna maskin måste dock ställas om mellan alla olika motormodeller,
vilket är relativt tidskrävande.

Att bygga om spolmaskinen är en tekniskt bra lösning men väldigt svår att realisera.
Komplicerade ombyggnationer krävs för både uppspolningsbackarna och härvöverföraren.
Trådföraren roterar runt uppspolningsbackarna vilket gör att det blir svårt att komma in med
tryckluft eller elektricitet.

Alternativ 2 väljs för den automatiska cellen, som därmed konstrueras för andra motorer än de
med olika härvlängd.

7.1.3 Statorpaketens olika längder
I dagsläget går det inte att linda de längsta paketen av 225 4pol (dessa utgör ca 12% av 225 4pols
volym, se bilaga 4) med samma verktyg som klarar de kortaste paketen. Detta är ett problem
eftersom det är önskvärt att få upp volymen i en automatiserad cell och samtidigt minimera det
totala antalet ställ. Det vore en fördel att kunna köra alla plåtlängder i cellen eftersom andra sätt
att öka volymen innebär att det tillkommer helställ, vilket tar längre tid än ett plåtställ. Dessa
alternativ är tänkbara:

1. De längsta paketen får lindas utanför cellen i en äldre maskin. En lösning som innebär extra
ställarbete.

2. Samtliga plåtlängder lindas i cellen, genom att växla mellan kort och långt verktyg. Denna
lösning löser visserligen problemet men innebär betydande omställningar i cellen.

Det extra ställarbete som alternativ 1 innebär är ändå mindre än det helställ som tillkommer i
cellen vid val av alternativ 2. Därför lindas de längsta paketen av 225 4pol i en maskin utanför
cellen.

7.1.4 Slutsats
I cellen är målet att ha en så hög beläggning som möjligt utan allt för mycket omställningsarbeten,
detta är två mål som är svåra att uppfylla eftersom de arbetar mot varandra. Sett till volymen
borde 4pol lämpa sig väl i en automatisk cell. I nuläget har den tyvärr inte tillräckligt hög volym
för att få acceptabel beläggning, fler motortyper måste lindas i cellen, och med det ökar ställen.
Volymmässigt är 2pol den motortyp som borde komplettera 4pol i cellen, men tyvärr är den inte
möjlig att linda där på grund av dess olika härvlängder för de tre faserna.

Förslaget blir därför att följande motorer lindas i cellen:

- 200 och 225 4pol utom de med fler än 6 trådar (se bilaga 4) och 225 med den längsta
plåtlängden.

- 200 och 225 6- och 8pol, utom de med fler än 6 trådar (se bilaga 4)
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I bilaga 5 finns beräkningar i form av ett Excelblad där motortypernas fördelning mellan
maskingrupperna kan simuleras. När produktion av ovanstående motormodeller i den automatiska
cellen simuleras blir maskinbeläggningen mycket låg (se bilaga 5). Att producera samma
modeller i en cell bestående av endast en maskingrupp simuleras även det i bilaga 5. Detta
framstår som ett vettigare alternativ med den beläggning som kan förväntas i dagsläget och den
föreslagna automatiserade cellen reduceras därför till att endast omfatta en maskingrupp.

När den automatiska cellen endast består av en maskingrupp kan den andra modernare
maskingruppen användas för 250 4pol tillsammans med statomatpressen (se även kapitel 7.2.4).
250 4pol är att föredra framför exempelvis 200 2pol som också skulle vara möjlig eftersom
lindning av 200 2pol skulle innebära ett extra helställ i någon av de äldre maskinerna. Denna
maskingrupp kan bemannas av en operatör. Även denna konfiguration simuleras i bilaga 5.

7.2 Detaljproblem
Det finns många detaljer som ställer till med problem i det tänkta systemet. Problemen studeras
här, ett efter ett, och lösningar presenteras för varje problem.

7.2.1 Hantering av lösa trådar
Efter uppspolning av härvor sker idag ett visst manuellt arbete med att ta av ett varv ”i varje
ände” från gaffeln och linda upp de lösa koppartrådarna till små nystan. Detta är nödvändigt för
att hålla reda på de upp till en meter långa lösa trådar som annars skulle kunna ställa till förtret
och fastna lite varstans. Längden behövs för att koppartrådarna utanför plåtpaketet ska räcka till
kopplingslådan. I stället för att manuellt ta av ett varv från lindringen för att uppnå erforderlig
längd på uttagen måste detta lösas på annat sätt, t.ex. genom att låta den ”vagn” som bestämmer
uttagens längd dra ut längre uttag innan trådarna klipps av.
Problemet med trådändarna är svårt, det nuvarande förfarandet ställer stora krav på adaptivitet
och fingerfärdighet.

Under själv idragningsförloppet och även vid mellanpressningen sker idag, i både nya och äldre
maskiner, en viss manuell kontroll för att säkerställa att härvorna dras i statorpaketet utan
problem, och att inte härvorna dras i redan upptagna spår. Särskild omsorg riktas även mot de lösa
trådarna, så att de inte kan trassla in sig någonstans under processen. Denna manuella kontroll kan
inte finnas kvar i en automatiserad cell.

I de automatiska maskinerna på line 1 och 2 spolas härvorna upp på en vertikal ”härvgaffel” (som
samtidigt utgör idragslameller) varvid de lösa ändarna hålls i schack av tyngdaccelerationen. I de
befintliga maskinerna på fyrans line sker uppspolningen på en horisontell härvgaffel, varför
samma förfarande inte kan tillämpas rakt av i dessa maskiner.

Det stora problemet är alltså att kunna kontrollera de lösa trådarna, så att de inte kan komma i
vägen vid idragningen och mellanpressningen. Problemet kan lösas på något av följande sätt:

1. Trådarna lindas upp till små nystan på plats i spolmaskinen, precis som det sker idag, fast
automatiskt.

2. Trådarna lindas inte upp till nystan, men kontrolleras på något sätt, exempelvis kan de hållas
fast i rakt tillstånd av speciella nypor monterade i överföringsgaffel och idragsmaskin.

3. Kombination av alternativ 1 och 2, det vill säga rulla ihop trådarna och kontrollera dem.

4. Trådarna samlas upp under förflyttningen mellan spolmaskin och idrag/pressmaskin,
härvgaffeln kan t.ex. vändas till ett vertikalt läge vid en speciell ”nystningsstation” där de
lösa ändarna fångas upp och lindas ihop.

5. Trådarna görs kortare för att bli mer lätthanterliga, sedan skarvas kablar på i kopplingen.
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Alternativ 1 är bra men inte tillräckligt. Som lindningen utförs idag övervakar ju operatören att
inga härvändsbollar hamnar fel vid idragning och pressning. Trådarna måste därför även
kontrolleras på något sätt.

Alternativ 2 som går ut på att enbart hålla reda på utsträckta trådar fungerar bra ända tills flytten
från idragningen till pressningen, fram till dess kan trådarna kontrollerats av överföringsgaffeln
och ”klämmor” på idragsenheten, sedan uppstår problem då trådarna skulle behöva kontrolleras
av robotens gripdon. När sedan det idragna paketet skall läggas på palletten finns ingen möjlighet
att hålla reda på trådarna.

Alternativ 4 faller på att en trådände redan vid uppspolningen kan trassla in sig i en annan härva,
det innebär att det är omöjligt att säkerställa lokaliseringen av trådändarna.

Att göra trådarna kortare som alternativ 5 förespråkar är en lösning på problemet, men inte en
särskilt bra sådan eftersom det innebär mer arbete i kopplingen och större materialkostnader. I en
cell som lindar alla 4-polsmotorer och 200, 225 6-8pol åtgår ungefär 90000 skarvkablar per år om
denna lösning används.

Den bästa och mest önskvärda lösningen är således alternativ 3. Att rulla upp trådarna och fixera
dem.

I den föreslagna lösningen, som mer ingående beskrivs i bilaga 13, ersätts det ”revolvertorn” som
håller de båda härvgafflarna i spolmaskinen med en extra robot som endast hanterar en härvgaffel.
Att använda två härvgafflar i revolversystem ger inga fördelar i en automatisk cell, eftersom
uppspolningen av ny härva ändå inte kan starta förrän härvgaffeln kommit tillbaka från
idragningen (se bilaga 11). Att använda en robot i stället för det stativ som revolvertornet utgör
ger flera fördelar.

- Den extra längd som behövs på uttagen när avtagning av ett varv från lindringen ej
längre är möjlig kan åstadkommas genom att med robotens hjälp föra den upplindade
härvan ifrån ”avklippningsvagnen” innan trådarna klipps av och därmed dra ut den extra
längd som behövs.

- En enkel ”upprullare” kan monteras fast uppe på avklippningsvagnen. Roboten får då
föra hela härvan mot denna upprullare när tråden lindas upp. (Detta är betydligt enklare
än att få upprullaren att färdas mot härvan). Upprullaren beskrivs mer ingående i bilaga
13.

- När hela uttaget rullats upp och ”nystanet” befinner sig alldeles intill nedre änden av den
uppspolade härvan fixeras de till varandra med ett buntband.  Monteringen av
buntbandet sker lämpligen med ett automatiskt buntbandsverktyg av typ liknande den
som beskrivs i bilaga 14. Eftersom roboten möjliggjort förflyttning av härvan ut till den
fast monterade ”härvupprullaren” finns det plats för en sådan buntbandspistol på en
enkel enaxlig mekanism, något som inte ryms i det läge härvan har om den sitter kvar i
uppspolningsläget.

Ett praktiskt försök gjort i en av de nyare spolmaskinerna visade att om ett upplindat nystan kan
buntas ihop med härvan i spolmaskinen kan både idragning och pressning ske utan justeringar och
övervakning av operatören. En närmare beskrivning av försöket återfinnes i bilaga 15.

7.2.2 Idragning
Vid själva idragningen av statorlindningen utsätts statorpaketet för en relativt stor kraft. Det är
tveksamt om huvudroboten kan klara denna belastning, men det finns (minst) två tänkbara
lösningar på problemet:

1. Roboten placerar statorpaketet i den ”vagn” som används vid manuell drift, vagnen är
försedd med en sorts ”stoppklackar” som tar upp kraften vagnen utsätts för vid idragning.

2. Roboten håller paketet utan hjälp av någon vagn men får stöd av någon sorts ”stoppklackar”
som tar upp kraften direkt mot statorpaketet.
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Att placera paketet i den befintliga vagnen är tidskrävande och innebär ett extra moment att ställa
om vid plåtställ och polställ, men har å andra sidan redan en väl fungerande lösning på
stoppklackar som tar upp kraften mot paketet vid idragning. Genom att endast använda vagnens
stoppklacksfunktion och ändå sköta indexering och förflyttning av paket (och vagn) med roboten
minskas de nödvändiga omställningarna till ett minimum. Vagnen får då endast  ha den nedre
halvan av bygeln som paketet ligger i kvar, och paketet får hållas fast i denna av roboten.
Denna lösning används i det föreslagna systemet.

7.2.3 Hantering av stjärna
”Stjärnan” är en enhet bestående av två
stjärnformade mässingskivor som passar mot
idragarens lameller och används som ett skydd
för dessa och förhindrar att de böjer sig vid
idragning  (se figur 20 till höger).

Hantering av stjärnan kan ske på ett flertal olika
sätt. I nuläget sätts stjärnan i innan paketet förs
fram för idragning. Armen som håller stjärnan
måste då kopplas loss, för att sedan fästas vid
stjärnan igen när paketet är på plats. I
lindningsautomaten på line 2 förs stjärnan
genom statorpaketets centrum då detta står i
vänteläge just framför idragarens lameller.
Detta är en mer tilltalande lösning för en
automatisk cell eftersom stjärnan då kan sitta
fast i sin hållare hela tiden, utan något
besvärligt kopplingsmoment. Ett par olika
lösningar för hur detta skall fungera finns:

1. Stjärnan sköts av en separat IRb.

2. Stjärnan sköts av en enaxlig manipulator, t.ex. bestående av en trycklyftscylinder på en
ställning, som kan mata stjärnan fram och tillbaka genom statorpaketets centrum.

Att sköta stjärna och mothåll med huvudroboten hade kunnat vara tänkbart men faller på att den
måste behålla paketets indexering under idragsprocessen. Detta blir problem eftersom stjärnan
måste greppas precis när idragningen är färdigställd för att inte falla i golvet. En separat IRb
fungerar utan tvekan, men problemet kan antagligen lösas på mindre kostsamma sätt, t.ex.
alternativ 2.  Eftersom endast en enaxlig rörelse krävs, vilket gör manipulatorn enkel, används
alternativ 2 i den automatiska cellen. En skiss och  förklaring visande stjärnhållarens funktion
återfinnes i bilaga 7.

7.2.4 Pressning/formning
Som lindningen går till idag måste en hel del formning av härvorna ske manuellt efter idragning,
för att ge plats åt nästa fas och för att den färdiga lindningen skall få ”rätt” form. Formningen sker
för hand och med gummiklubba. Till stor del uppkommer detta arbete av att mellanpress och
slutpress gör ett undermåligt jobb. I en automatiserad cell kan den manuella mellanformningen
göras som vanligt i samband med isoleringen i den separata isoleringsstationen men det vore
naturligtvis önskvärt att kunna rationalisera bort denna del av arbetet. Några tänkbara lösningar
som skulle kunna bidraga till detta:

1. De befintliga mellanpressarna byggs om/utrustas med andra pressklackar, som kan pressa
härvorna på ett effektivare sätt. Peter Stering på ABB Motors har gjort försök med en ny typ
av pressklackar, som gav en förbättring, men ändå krävde ytterligare omkonstruktion för att
fullständigt komma till sin rätt. Denna typ av pressklackar kan dock bara monteras på två av
de gamla idrag/pressmaskinerna.

2. De nuvarande mellanpressarna byts i den automatiska cellen ut mot ett annat pressverktyg
som på ett effektivare sätt kommer åt att forma härvorna närmast statorpaketet. Detta

Figur 20. Befintlig stjärnhållare och
stjärna
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pressverktyg kan vara fast monterat och passeras av robot med statorpaket efter färdigt
idragen fas.

3. Den nuvarande slutpressen byts ut mot den Statomatpress som finns tillgänglig och används,
om än ytterst sällan, vid tillverkning i kortare serier på line 2. Den skulle kunna användas för
en eller ett fåtal olika motormodeller, men har för lång ställtid för att kunna användas till alla
övriga. Denna lösning ger alltså bara minskat manuellt formningsarbete för en eller ett fåtal
modeller, men finns å andra sidan redan tillgänglig. Denna lösning kan införas parallellt eller
helt fristående ifrån 1. och 2.

Alternativ 1 är under utredning och skulle om det visar sig fungera bra kunna användas endera i
en automatisk cell eller för att forma de besvärliga tvåpolshärvorna. Alternativ 3 ger för lång
ställtid för att kunna användas övergripande i en automatisk cell. Däremot används
Statomatpressen i den föreslagna lösningen för att slutforma lindningar för 250 4 pol.

Alternativ 2 saknar för tillfället någon fungerande lösning, men skulle fungera bra i en automatisk
cell där hanteringen sker med robot. En automatisk cell fungerar även med de pressmetoder som
används idag, genom att låta det manuella formningsarbetet ske i isoleringsstationerna i stället för
i idrag/pressmaskinen.

7.2.5 Slutsats
De ovan presenterade problemen är alla besvärliga och tillräckligt allvarliga för att kunna stoppa
ett automatiseringsprojekt. Diskussioner har förts med ABB Flexible Automation, som normalt
sköter detaljutformningen av automatiseringsprojekt på ABB Motors. Deras utsände ansåg, precis
som vi, att hanteringen av lösa trådar är det svåraste problemet och även det enda han var skeptisk
mot att kunna lösa automatiskt. De lösningar som presenterats anses lösa problemen på ett
realistiskt och fungerande sätt, så att de inte längre är några tekniska hinder för automatisering.

7.3 Hantering- och transportutrustning
I detta avsnitt beskrivs tankegången bakom valet av hanterings- och transportutrustning.

7.3.1 Hanteringsrobot
För att kunna hantera de tyngsta plåtpaketen måste
hanteringsrobotarna som skall användas i cellen klara en
hanteringsvikt på ca 150 kg. De robotar som kommit i
fråga är endera ABB’s IRB 6400 (se figur 21 till höger)
eller en portalrobot, exempelvis ABB’s IRB 8400.

Båda alternativen ger liknande prestanda och möjligheter.
En fördel med portalrobot är att det är lättare att komma åt
framför spolmaskinen för ställarbeten och dylikt. Fördelen
med IRB 6400 är det lägre priset, vilket direkt fäller
avgörandet.

Figur 21. ABB 6400.
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7.3.2 Härvöverföring
Eftersom lösningen av problemet med de
lösa trådarna (se avsnitt 7.2.1) innebär
införande av en separat robot som håller
härvgaffeln vid uppspolning och
upplindning av de lösa trådarna måste
även överföringen av de färdiga härvorna
från spolmaskinen till idrag/pressmaskinen
ske med denna robot. Detta innebär inga
problem, utan underlättar snarare då
huvudrobotens gripdon inte behöver
anpassas till något annat än statorpaketen
och härvgaffeln kan sitta fast monterad i
härvöverföringsrobotens verktygsfäste, där
tillgång till tryckluft enkelt kan ordnas.

Roboten för hantering av härvgaffeln
behöver inte klara samma påfrestningar
som huvudroboten utsätts för vid hantering
av de tunga statorpaketen. Lämplig robot
som kan sköta härvöverföringen är en IRb
av typen ABB 4400.

Den befintliga härvgaffeln måste byggas om för att kunna föra över härvorna från härvgaffeln till
idragarens lameller. En skiss på hur detta ser ut återges i figur 22 och en utförligare beskrivning
återfinnes i bilaga 12.

7.3.3 Gripdon
Huvudroboten skall hantera statorpaket av
varierande storlek och för att inte generera onödig
ställtid bör därför gripdonet konstrueras för att klara
av alla de statorpaket som cellen ämnas för utan
omställning. Gripdonet bör även kunna lyfta
statorpaketen både ut- och invändigt. Utvändigt för
att hantera paketen mellan transportband,
spolmaskin och idrag/press, invändigt för att kunna
lasta de färdiglindade paketen tätt tillsammans på
pall.

En tänkbar konstruktion av gripdonet kan vara en
modell liknande den som används för
pakethantering i paketsvetscellen för storlek 160
och 180, men naturligtvis dimensionerat för större
statorpaket. Gripdonets konstruktion framgår av
figur 23 och beskrivs utförligare i bilaga 16.

7.3.4 Indexering av statorpaket, palletter
Före varje idragning av en fas i statorpaketet måste detta indexeras rätt så att härvorna hamnar i
rätt spår. Detta är mycket viktigt, dels naturligtvis för att få fram en väl fungerande motor, men
även eftersom ganska stora maskinhaverier kan inträffa om försök att dra in en härva i ett redan
upptaget spår görs. I de äldre maskinerna sköts denna indexering med hjälp av den ”vagga”
paketet ligger i vid idragning. I denna ”vagga” kan paketet vridas i tre lägen, ett för varje fas, och
därmed kan härvorna dras i rätt spår oavsett fas.

Figur 22. Härvgaffel med härvöverförare.

Figur 23. Skiss på gripdon.
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I en automatiserad lösning är det bra om denna indexering kan ske direkt med roboten (se kapitel
7.3.3). Själva indexeringen blir mycket exakt och tillförlitlig med robot, så länge statorpaketets
läge i robotens gripdon kan säkerställas.

Säkerställande av statorpaketens läge i gripdonet kan lösas på något av följande sätt:

1. Roboten plockar paketen från speciella palletter, speciellt konstruerade för att hålla paketet i
sitt ”rätta” läge. (detta sker idag på line 2) Vid den manuella isoleringsstationen vrids i detta
fall paketen manuellt till nästa idragningsposition innan palletten skickas tillbaka till
idragningen. En kontroll görs automatiskt för att säkerställa att spåren är lediga före
idragning.

2. Roboten plockar paketen från speciella palletter där paketet ligger i ett bestämt läge, som är
samma oavsett antal idragna faser. Före idragning passerar roboten en ”indexeringsstation”
där ett känt läge hos paketet identifieras. Paketet vägs samtidigt av roboten och utifrån denna
information indexeras paketet olika beroende på antal idragna faser, direkt i roboten (denna
lösning används idag på line 1).

Förslagen kräver båda två en specialpallett som håller statorpaketet i ett bestämt läge. Skillnaden
är att med alternativ 2 sker indexeringen helt automatiskt, detta är möjligt då det finns spår på
utsidan av paketen där indexeringen kan ske. Statorpaketen i vårt fall saknar dessa
indexeringsspår. Det är inte möjligt att indexera läget med hjälp av svetsspåren eftersom svetsen
är olik från fall till fall, att ändra på pressverktygen för att erhålla indexeringsspår är en lösning
som är väldigt dyr och därmed otänkbar. Alternativ 1 framstår som det lämpligaste, och används
därför i den automatiserade lösningen. En skiss som visar hur palletten ser ut återfinnes i bilaga 9.
Kontrollstationen som säkerställer att spåren ”är lediga” innan idragning startas finns beskriven i
bilaga 17.

7.3.5 Transportband
För att förflytta statorpaketen mellan isoleringsstationen och huvudrobotens arbetsområde krävs
ett transportband. Detta transportband skall:

- förflytta palletter med statorpaket till och från isoleringsstationen mellan idragning av
varje fas.

- fungera som buffert för tomma statorpaket, vid en upplastningsplats.
- ha definierade hämta och lämnalägen där roboten kan hämta och lämna statorpaket på

palletter.
- kunna återföra tomma palletter till upplastningsplatsen.

Själva transportbandet består lämpligen av en rullbana med drivna rullar. Transportbandets
funktion beskrivs utförligare i bilaga 8.

7.3.6 Cellens in- och utstation
De olindade och färdiglindade paketen ska
på något sätt transporters in och ut ur cellen.
Helst av allt ska denna hantering skötas helt
automatiskt, d.v.s. pallar med olindade paket
lämnas, pallar med färdiglindade paket
hämtas och all övrig hantering sker
automatiskt. I dagsläget sker hanteringen av
statorpaket manuellt på EUR-pallar där
paketet placeras på speciella ”mellanlägg”
som ligger löst på pallen, ett för storlek 200
och 225 (se figur 24) och ett för 250.
Mellanlägget för 250 skiljer sig från det för
200, 225 på det sättet att det bara är ett spår att lägga paketen i, istället för två för de mindre
paketen.

Figur 24. Mellanlägg för storlek 200 och 225
och två statorpaket.
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Instationen är dit paketen levereras när de ska in i lindningen. Tre tänkbara lösningar på hur en
instation ska fungera tillfredsställande beskrivs nedan.

1. Paketen är i ett känt läge på pallen och lastas automatiskt av hanteringsroboten. Detta
alternativ bygger på att paketen placeras i det kända läget på ett mellanlägg redan vid
paketsvetsningen.

2. Lokalisering av paket sker av roboten på pallen vid inläget, tex med ett visionsystem.
3. Manuell upplastning av paketen på transportband.

Alternativ 1 är en bra lösning eftersom all hantering av statorpaketen sker automatiskt. Systemet
anses dock inte vara genomförbart i nuläget. Mellanläggen måste i detta alternativ fixeras på
pallen och eventuellt byggas om så att paket med olika längder kan lokaliseras. Cellen som
svetsar paketen måste byggas om för att paketen skall kunna läggas i definierade lägen på pallen,
och även andra enheter kan påverkas. Denna lösning påverkar hela fabriken och det är svårt att
bedöma vilket arbete som krävs i alla enheter som berörs utan en utförlig undersökning på
fabriksnivå och en sådan undersökning faller utanför ramarna för detta projekt.

Alternativ 2 som innebär någon form av visionsystem kan vara en bra lösning, denna blir dock än
mer komplicerad  i och med att paketen ska läggas på palletter, som i sin tur ska ställas om
beroende på vilka paket det handlar om. Eftersom palletterna måste ställas om manuellt en och en
är vinsten med att lasta automatiskt ganska liten. Alternativ 3 anses därför vara den bästa
lösningen på instation tills vidare.

För cellens utstation är alternativen likvärdiga:

1. Roboten lastar paketet på pall direkt efter pressningen av tredje fasen.
2. Robot lämnar färdigpressat paket på transportband, paketet passerar isoleringsstationen för en

manuell kontroll, en brytare slås till om paketet är godkänt. När paketet sedan hamnar på
robotens hämtaläge ändrar roboten rutin från att dra i, till att lämna i utläge.

3. Manuell avlastning från transportbandet till pall.

Att lämna paketen direkt efter pressningen på pall innebär att den manuella slutformningen och
kontrollen kommer att bli tvungen att utföras vid slutpressen, det innebär alltså att skjuta dessa
moment framåt vilket inte är en bra lösning.

Manuell avlastning från transportbandet fungerar men en automatisk avlastning är önskvärd så
därför kommer alternativ 2 att ingå i lösningsförslaget. Detta alternativ tillsammans med
beskrivning över isoleringsstation och transportband beskrivs i bilaga 8.

7.3.7 Slutsats
Den hanterings- och transportutrustning som gås igenom ovan används i det föreslagna
automatiserade lindningssystemet. Inga val av fabrikat eller fullständig detaljutformning av
utrustning har gjorts eftersom sådant vid realisering av automatiseringsprojekt på ABB Motors
sköts av andra företag (ABB Flexible Automation). Den slutliga utformningen och layouten av
utrustningen finns närmare beskriven under kapitel 7.5 och en investeringskalkyl för hela
systemet återfinnes i kapitel 7.6 och i bilaga 18.

7.4 Operationsflöde, logik, styrsystem
Den automatiska cellen bör kunna styras av PLC (t.ex. robotens inbyggda). De nyare
spolmaskinerna har möjlighet till detta och idrag/pressmaskinerna som styrs manuellt med
elektriska knappar och brytare kan utan större problem byggas om till PLC-styrning. (De
elektriska tryckknapparna kan bytas ut mot reläer/kontaktorer som styrs direkt från PLC-
utgångar.) Operationsflödet beskrivs utförligare i bilaga 19.
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7.5 Systemlayout
Följande utgångsläge har antagits vid utformningen av det automatiserade systemets layout:

- Endast en  maskingrupp används, bestående av en spolmaskin och en idrag/pressmaskin.
Denna maskingrupp skall betjänas av en huvudrobot, ABB 6400 och en
härvöverföringsrobot, ABB 4400.

- Den moderna maskingrupp som blir över används till 250 4pol tillsammans med
statomatpressen.

- Cellens in och utlastningsstation bör finnas nära varandra för att underlätta pallhantering.
- Cellen skall rymmas i närheten av maskinernas nuvarande plats.

En layoutlösning som väl uppfyller ovanstående krav återfinnes i bilaga 10. Samt även i mindre
format i figur 25 nedan.

7.6 Investeringskalkyl
Tillsammans med handledare och andra i ämnet insatta har en utrustningslista diskuterats fram
som tar upp alla nödvändiga investeringar, ombyggnationer och åtgärder som krävs för att
förverkliga en automatisk cell. De kostnader och priser på utrustning vi har kommit fram till
grundar sig dels på ovan nämnda diskussioner och dels på offerter och prisuppgifter från
leverantörer. Den framräknade summan blev ca 3,1 Mkr men är således inte någon exakt siffra.
Utförligare lista på ingående utrustning återfinnes i bilaga 18.

Återbetalningstiden för investeringen beräknades enligt ”Pay-off metoden” som kan beskrivas
enligt formeln:

Återbetalningstid =  summan av utbetalningar för investeringen
                  årligt inbetalningsöverskott

Kalkylen grundar sig på summan av kostnaderna tillsammans med det minskade personalbehov
på 2 operatörer per skift som den automatiska cellen förväntas ge. Den totala kostnaden för en
operatör har satts till 350000 kr per år.

Återbetalningstiden som beräknats landar på ca 2 år.

ABB IRB
4400

ABB IRB
6400 Automatiskt

pallmagasin

Instation för
tomma statorpaketIsoleringsstation

Modifierad
spolmaskin

Slutpress
Statomat

Kontrollstation Stjärnhållare

Figur 25. Den automatiska cellens layout
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7.7 Utvärdering av detaljlösning
Här utvärderas ovanstående detaljlösning utifrån beräknade resultat och osäkerhetsfaktorer.

7.7.1 Resultat
Med det system som beskrivs ovan minskar enligt beräkningarna i bilaga 5 personalbehovet från
6 till 4 operatörer per skift om den producerade volymen ligger kvar vid 84 motorer per dag.
Operationstiden i en automatiserad maskin minskas med ca 30% jämfört med samma maskin
betjänad manuellt, vilket ger att volymen kan ökas upp till 140 motorer per dag utan att öka
antalet operatörer i lindningssystemet jämfört med dagens system. En sådan ökning ställer dock
krav på att även resten av monteringslinen skall klara av den ökade volymen.

Kostnaden för att realisera systemlösningen uppgår enligt beräkningar och uppskattningar till ca
3,1 miljoner, vilket ger en payofftid på ca 2 år om kostnaden för en operatör sätts till 350000 kr/år
(se bilaga 18).

7.7.2 Osäkerhetsfaktorer
De osäkerhetsfaktorer som anses kunna påverka resultatet mest är följande:

- Tidsstudien (bilaga 6) är endast utförd vid ett tillfälle för en motorstorlek och med endast
tre mätningar. Operationstiderna för övriga storlekar har uppskattats med hjälp av de
skillnader motsvarande motorstorlekar uppvisar i operationstid i de äldre
maskingrupperna. För att få ett säkrare resultat bör fler tidsstudier utföras, med fler
mätningar och vid flera olika tillfällen.

- Ställtiderna som använts vid beräkningarna i bland annat bilaga 5 och 1 kommer ifrån en
utfrågning av operatörerna. En verifiering av dessa tider genom en noggrant utförd
tidsstudie skulle ge ett säkrare resultat.

- Vid beräkningarna i bilaga 5 som ger systemlösningens resultat har tillgängligheten
antagits vara 95% för den automatiserade cellen precis som för de befintliga
maskingrupperna. Om denna tillgänglighet är trolig beror på vilken tillförlitlighet cellen
och dess utrustning en eventuell cell skulle få. De tester som behöver göras för att
undersöka detta skulle kräva att stor del av den tekniska utrustning som behövs i cellen
verkligen tillverkas. Detta innebär en alltför stor ekonomisk och praktisk satsning för att
kunna ingå i vårt projekt.

- Uppgifterna om de olika förekommande härvsatserna i bilaga 4 bygger endast på statistik
över lagerorder från 10 veckors produktion. 10 veckor är för kort tid för att alla de
ovanligaste härvsatserna skall finnas med i statistiken och det är dessutom troligt att
andelen speciallindningar är större bland order direkt från kund än bland lagerorder. Vid
tidpunkten för vår statistikstudie fanns ingen bokföring av kundorder tillgänglig och
utförda lagerorder fanns endast för en tioveckorsperiod bakåt i tiden.

- Det försök med sammanbuntning av härvor och härvändsnystan som finns beskrivet i
bilaga 15 är endast utfört vid två tillfällen och för en motorstorlek. För att få ett säkrare
resultat som kan visa eventuella brister bör fler försök göras, helst med en
buntbandsmaskin och annan tänkt utrustning.

- Investeringskalkylen som återfinnes i bilaga 18 bygger till stor del på uppskattade priser
och kostnader vilket naturligtvis inte ger någon exakt tillförlitlig slutsumma. Siffrorna
har uppskattats och sedan jämförts med samma siffror uppskattade av ABB Flexible
Automation’s utsände. De presenterade siffrorna är de högsta ifrån dessa båda
uppskattningar. De uppskattade siffrorna anses vara tillräckligt bra för att ge en
fingervisning om huruvida projektet är lönsamt att utveckla vidare. I ett sådant läge
måste naturligtvis offerter tas in och priser på de ingående komponenterna närmare
undersökas.
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8 Resultat och slutsatser
Målet med detta projekt var att hitta en metod att effektivisera motormonteringen. Vi har
koncentrerat oss på linens lindningssystem eftersom det i hög grad är personal- och tidskrävande
varför en automatisering där ger mest positiva effekter. En lösning föreslås som endera kan öka
dess kapacitet med oförändrad personalstyrka eller kan producera dagens volymer med reducerad
bemanning. En eventuell kapacitetsökning ställer dock krav på övriga delar av monteringslinen
och inte bara lindningssystemet. Den trånga sektorn för hela monteringslinen är slutmonteringen
som kräver effektivisering eller fler skift för att hinna med ökade volymer. Den minskning av
personalstyrkan som är möjlig med automatiserad lindning om produktionsvolymerna ligger kvar
på nuvarande nivå ger dock resultat för hela monteringslinen utan andra förändringar.

Enligt de krav som ställs på lindningssystemet i kapitel 5.1 skall det färdiga systemet ha:
- samma kapacitet med minskad bemanning eller högre kapacitet utan ökad bemanning.
- hög användnings och omställningsflexibilitet.
- God arbetsmiljö enligt gällande lagstiftning.
- Avbetalningstid kortare än två år.

Dessa krav uppfylls till största delen med det lindningssystem som beskrivs.

- Den maximala producerade volymen kan utan att öka antalet operatörer eller införa fler
skift ökas från 84 till 140. Vår investeringskalkyl bygger dock på att volymen ligger kvar
vid 84/dag vilket gör att personalbehovet minskar från 6 till 4 per skift (se bilaga 5).

- Eftersom de lindningsmaskiner som används är likadana eller liknande i hela lindningen
och dessutom många, med relativt låg beläggning, blir systemet som helhet mycket
flexibelt. Hög användnings- och omställningsflexibilitet uppnås genom att använda så
många maskiner att stora omställningar i princip helt elimineras. Oplanerade order av en
annan motorstorlek än den som tillverkas för tillfället kan snabbt börja lindas genom att
byta maskin. Om en maskin havererar kan någon av de andra maskinerna enkelt ställas
om och ta över den havererade maskinens produktion.

Den stora användningen av industrirobotar i stället för stela manipulationer borgar också
för flexibiliteten. Nya verktyg, gripdon etc. och omprogrammering är förutom nya
verktyg till maskinerna det enda som behövs för att byta eller lägga till motorvarianter i
den automatiska cellen. De har ett bestående värde även om systemet läggs ner och byts
ut (s.k. återanvändningsflexibilitet).

Systemets kapacitet är flexibel, och begränsas egentligen bara uppåt vid den gräns där
alla maskiner har full beläggning, förutsatt att personalen kan utökas.

- I den automatiska cellen elimineras vissa lyft och manuella förflyttningar av
statorpaketen, men i stort sett förblir arbetsmiljön oförändrad. Inga högljudda maskiner
eller tunga lyft tillkommer jämfört med nuläget.

- Den beräknade avbetalningstiden landar på ca två år, vilket ligger på gränsen för vad
som direkt kan anses som en lönsam investering. Med ökande volymer blir dock en
automatiserad lösning allt attraktivare och automatisering anses vara ett lämpligt
alternativ till den nuvarande produktionen.

De alternativ som finns för att öka effektiviteten i lindningsprocessen kan vara att genom små
förbättringar av den befintliga processen rationalisera arbetet. Ställtider är ett stort och dessutom
ökande problem som skulle behöva utredas vare sig en automatiserad cell blir verklighet eller
inte. Outsourcing är en annan tänkbar metod att lönsammare kunna producera statorer, och en
jämförelse bör göras.
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Lindningskonfiguration     Bilaga 5 sidan 1(1)

Simuleringsmodell
Denna bilaga beskriver en modell där man genom att skriva in vilka motorer man ska göra i
respektive maskingrupp, antal motorer per dag, antal skift och dagar per cykel får resultatet i antal
operatörer, spol-, ställ- och total tid per skift. Tidsuppgifterna gällande operations- och ställtider
etc samt de olika simuleringsresultaten behålls inom ABB.

.

T1 M1 M2 M3 M4 Dagsvolym: xx
Tillgänglighet: xx%

200 2p xx% 0 0 0 0 0 Närvaro: xx%
200 4p xx% 0 0 0 0 0 Eff. h/skift: xx

200 6/8p xx% 0 0 0 0 0 Antal skift/dag: xx
Dagar/cykel: xx

225 2p xx% 0 0 0 0 0
225 4p xx% 0 0 0 0 0

225 6/8p xx% 0 0 0 0 0

250 2p xx% 0 0 0 0 0
250 4p xx% 0 0 0 0 0

250 6/8p xx% 0 0 0 0 0

antal motorer/cykel T1 M1 M2 M3 M4 operationstid (min) antal trådställ antal plåtställ

M1-M4 T1 /cykel /cykel

200 2p xx xx xx xx xx xx xx xx
200 4p xx xx xx xx xx xx xx xx xx

200 6/8p xx xx xx xx xx xx xx xx

225 2p xx xx xx xx xx xx xx xx
225 4p xx xx xx xx xx xx xx xx xx

225 6/8p xx xx xx xx xx xx xx xx

250 2p xx xx xx xx xx xx xx xx
250 4p xx xx xx xx xx xx xx xx

250 6/8p xx xx xx xx xx xx xx xx

tot/cykel xx xx xx xx xx

spoltid/cykel (h) xx xx xx xx xx totalt: xx

spoltid/skift (h) xx xx xx xx xx totalt: xx

antal trådställ/cykel xx xx xx xx xx
tid för trådställ (min) xx xx xx xx xx

antal plåtställ/cykel xx xx xx xx xx
tid för längdställ (min) xx xx xx xx xx

antal polställ/cykel xx xx xx xx xx
tid för polställ xx xx xx xx xx

antal helställ/cykel xx xx xx xx xx
tid för höjdställ (min) xx xx xx xx xx

ställtid/cykel (h) xx xx xx xx xx totalt: xx
ställtid/skift (h) xx xx xx xx xx totalt: xx vilket motsvarar: xx%

av total tid/skift
Operatörbehov

Total tid/skift (h) xx xx xx xx xx totalt: xx xx (2/maskin)

Invariabler. Dessa
påverkar resultatet
för modellen.

Tråd- och plåtställ beräknas beroende
på invariabler. Tiden för ställen kan
ändras här.

Pol- och helställ matas in
beroende på motorfördelningen. Ställtid, total tid och

operatörbehov beräknas här.

Här beräknas antalet
motorer och spoltid för
respektive
maskingrupp.



Stjärnhållare     Bilaga 7 sidan 1(2)

Uppgift

Stjärnhållarens uppgift är att
hålla och utgöra ett fäste för
stjärnan. Stjärnan är en
enhet bestående av två
stjärnformiga mässingskivor
vars ”tänder” passar in
mellan idragarens lameller.
Stjärnan sätts in innan
statorpaketet förs över för
att dra i statorlindningen och
har till uppgift att skydda
lamellerna och hindra dem
från att böjas. Den befintliga
stjärnhållaren (se figur 1 till
höger) har en ”arm” som
måste lossas från stjärnan
efter isättning för att
statorpaketet skall kunna
föras in över
lamellerna. Denna arm
måste sedan fästas i
stjärnan igen.

I en automatisk cell
finns lämpligare sätt
att hantera stjärnan. I
kap. 7.2 fastställs att
stjärnhållaren i den
automatiska cellen bör
fungera på liknande
sätt som den på line 2.
Där sitter stjärnan på
en lång cylinder som
kan ansätta stjärnan
mot lamellerna genom
statorpaketets centrum.
Detta förfarande är
enkelt och kräver
endast en enaxlig
rörelse.

Funktion
I figur 2 till höger ses ett förslag på en stjärnhållare lämplig för användning i den automatiska
cellen. På en ställning, byggd i samma höjd som idragarens lameller, monteras en rullskenstyrning
längs vilken två åkvagnar kan löpa. På dessa åkvagnar (åtskilda ett stycke) fästs en lätt och styv
balk i vars ena ände stjärnan kan fästas. Stjärnans slaglängd måste vara lång (ca 1,2 m) för att i
tillbakadraget läge ge plats åt den robothållna härvgaffeln mellan sig och idragarens lameller.
Åkdonens rörelse kan skötas av en teleskopisk tryckluftscylinder. Stjärnan får inte ha något
nedhäng, annat än ytterst marginellt, i sitt yttersta läge, varför det är av vikt att åkvagnarna är
glappfria mot skenan och att den rörliga balken är både styv och lätt. Stjärnans vikt uppskattas till
10 kg.

Figur 1. Befintlig stjärnhållare och stjärna

Figur 2. Förslag på ny stjärnhållare lämplig för automatisk cell.

ÅkvagnarStjärna

Ställning

Stjärna



Stjärnhållare Bilaga 7 sidan 2(2)

Ingående delar
Stjärnhållarens ställning tillverkas lämpligen i svetsade stålprofiler. Så även den fasta balken
varpå rullskenan fästes. Den rörliga balken kan eventuellt även den tillverkas av rektangulär
stålprofil, alternativt aluminium. Rörelsen sköts av en teleskopisk tryckuftscylinder som
kontrolleras av ändlägesbrytare och elektromekaniska ventiler.



Transportband och kringutrustning     Bilaga 8 sidan 1(2)

Uppgift
Transportbandets uppgift är att transportera palletter med statorpaket mellan den automatiska
cellen och den manuella isoleringsstationen. Transportbandet fungerar samtidigt som en buffert
mellan stationerna, på transportbandets slinga ryms 20 palletter samtidigt. I
transportbandssystemet ingår också robotens hämta och lämnalägen, cellens in- och utstationer,
två isoleringsstationer, givare och annan utrustning som behövs för att styra systemet.

Funktion
Transportbandet kan med fördel bestå av en rullbana med drivna rullar. Exempelvis ur Moving’s
Maxidrive sortiment.  Själva transportbandet går runt i en slinga enligt figur 1 nedan.

.

Robotens hämta- och lämnalägen består av stoppklackar som kan hålla kvar pallett med
statorpaket på en bestämd plats längs rullbanan. Stoppklackarna stoppar en pallett och skickar
med hjälp av en sensor signal till roboten, som hämtar paketet och påbörjar idragning av
statorlindningen. Under tiden står den tomma palletten kvar i hämta-/lämnaläget så att roboten när
idragningen av första fasen är klar kan lägga tillbaka paketet på samma pallett för transport till
isoleringsstationen. I samma hämta-/lämnaläge finns ytterligare en sensor som känner av den
brytare som slås om i isoleringsstationen när paketet passerat med alla tre faser idragna och klara.
Om signal ges från denna sensor griper roboten paketet invändigt i stället för utvändigt, och
lägger det på en pall i det automatiska pallmagasin som utgör cellens utstation (se figur 2 och 3
nedan). Tomma palletter cirkulerar ytterligare ett varv, och lyfts ner på en underliggande rullbana
när de kommer fram till isoleringsstationen. Där den underliggande rullbanan mynnar ut finns
cellens instation som tills vidare utgörs av en avstickare från transportbandet där statorpaketen
manuellt kan lyftas upp och läggas rätt i palletterna.

Robotens hämta-/lämnalägeIsoleringsstationer

Instation

Återtransport av tomma palletter

Figur 1. Transportband
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Isoleringsstationerna utformas i stora drag som på line 2, se figur 4 nedan, och består av en
lyftanordning med vridbord, så att paketen enkelt kan lyftas ur palletten och roteras så att båda
sidor blir åtkomliga för isolering.

Figur 4. Isoleringsstation som används på line 2.

Lyft med roterbar överdel

Pallett med hål för lyft

Limpistol för limning
av isoleringsark

1 2 3 4 5

Robot lämnar färdiga
statorpaket på pall

Tomma pallar lastas in
i kortsideinmatat
pallmagasin

Figur 2. Pallmagasin och utstation. Figur 3. Pallmagasin från slutpaketering vid line 1.
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Uppgift
Palletterna skall transportera
statorpaket på transportbanan (se
bilaga 8) mellan instation,
idrag/press och isoleringsstation.
Under transporten skall
statorpaketet ligga fixerat så att
det ej kan komma ur läge.
Palletten skall klara transport av
samtliga i cellen producerade
statorvarianter (200-4,6,8pol och
225-4,6,8 pol) utan annan
omställning än enkel förflyttning
av stoppklacken som fixerar
statorpaketet i längdled.

Funktion
Pallettens konstruktion är i
princip identisk med palletterna
som används i den automatiska
lindningsmaskinen på linje 2, se
figur 2 och 3 nedan. Statorpaketet
ligger stadigt mellan två
längsgående ”ribbor” och hålls
fixerat i rotationsled av ett
fjädrande stift som styr paketet i
ett av dess svetsspår, se figur 1
till höger. Det fjädrande stiftet
måste ha tillräckligt stor
slaglängd för att klara de två
statordiametrar som förekommer
i cellen. (i det här fallet ca 5 mm)
I längdled hålls paketet fixerat
med en stoppklack som enkelt
kan justeras längs en av ribborna.
Mitt i palletten finns ett hål
genom vilket statorpaketet kan
lyftas och roteras i
isoleringsstationen.

Ingående delar
- Bottenplåt och plattstål, svetsade till varandra.

Plattstålen utgör ”ribbor” och ändgavlar.
- Fjädrande styrstift i hållare, samma modell som

på linje 2.
- Stoppklack ”ridande” på en av ribborna, låsbar

med ”vingskruv”.

ändgavel

hållare och styrstift

längsgående ribbor

justerbar stoppklack

bottenplåt

Figur 1. Principskiss över pallett för automatisk cell.

Ytterdiametrar för
200 och 225
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Figur 2. Pallett från line 2

Figur 3. Pallett från line 2 med statorpaket.
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Ett förslag på layout för line fyras lindningssystem med automatisk tillverkningscell kan ses ovan och en
närmare titt på den automatiska cellen kan tas nedan. Den ena av de modernare maskingrupperna betjänas av två
robotar och den andra betjänas manuellt tillsammans med den slutpress som finns på plats men inte används
idag. Cellens ingående delar, såsom transportband, gripdon, kontrollstation och spolmaskinens modifikationer
finns beskrivna i respektive bilagor.

ABB IRB 4400 ABB IRB 6400

Automatiskt
pallmagasin

Instation för
tomma statorpaket

Isoleringsstation

Modifierad spolmaskin

Slutpress
Statomat

Kontrollstation
Stjärnhållare
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I denna bilaga beskrivs uppspolningen av en härvsats i
en modernare Statomat.

Till höger syns härvgaffeln på sin roterande ställning,
man kan alltså spola upp en härva för att sedan rotera
på ställningen och spola upp en till. När en härva är
uppspolad tar operatören av ett varv för att få rätt
längd på uttagen och rullar ihop änden till en boll.
Båda härvgafflarna måste vara på plats för att en
uppspolning kan ske, det går alltså inte att spola upp
en härva under tiden härvöverföringen sker.

I figuren nedan syns de ingående delarna som
samverkar vid uppspolningen. Uppspolningsbackarna
och härvgaffeln är ställbara för att klara olika
plåtlängder.

 

Uppspolningen sker på uppspolningsbackarna genom att trådmataren roterar runt dem. När detta sker har
härvgafflarna åkt in mot backarna så att den uppspolade tråden glider från backarna till härvgaffeln. Trådhållaren
och avklippningsvagnen sköter trådhantering under uppspolningen.
På nästa sida beskrivs uppspolningen moment för moment sett inifrån maskinen, dvs från vänster i figuren ovan.

Härvgaffel

Uppspolningsbackar

Trådmatare

Trådhållare

Avklippningsvagn
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1. 

Härvgaffel

Trådmatare
Trådhållare

Avklippningsvagn

Uppspolningsbackar

1. Startläge. Tråden
är spänd mellan
trådmataren och
avklippningsvagnen.

2. Trådmataren
roterar moturs kring
sin bana, tråden
börjar lindas upp på
uppspolnings-
backarna

3. Tråden glider av
från backarna till
härvgaffeln.

4. När en hel härva
är uppspolad åker
trådhållaren och
griper tag i tråden.

5. Avklippningsvagnen
släpper tråden.

6. Trådhållare A för
tråden mot
uppspolningsbacken.

7. Härvgaffeln
roterar ¼ varv
medurs.

8. Trådhållaren
släpper tråden.
Trådmataren startar
en rörelse moturs.

9. Trådhållaren åker
tillbaka. Den nya
härvan börjar spolas
upp.

10. När en hel härva
är uppspolad åker
avklippningsvagnen
fram.

11. Avklippningsvagnen
griper tag i tråden och
rör sig till sin
begynnelseposition.

12.
Avklippningsvagnen
klipper av tråden,
härvgaffeln roterar ¼
varv moturs.
Proceduren startar om
från punkt 1.
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Uppgift
Härvöverföraren ska föra över härvorna från
överföringsgaffeln till idragaren.

Funktion
När överföringsgaffeln är placerad i rätt
läge vid idragaren aktiveras
tryckluftscylindrar på härvöverföraren som
skjuter över härvorna till idragaren.

Ingående delar
- Befintlig härvgaffel. Omgjord för att

passa robotens gripdon eller robotfäste.
- 2 tryckluftscylindrar, dubbelverkande,

slaglängd ca 500 mm.
Överföringsgaffel.

Överföringsgaffel (grå) med överföringsplatta
(svart) sedd framifrån.
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För att kontrollera de lösa härvändarna i spol- och idrag/pressmaskin ger en ”härvändsupprullare”
och en automatisk buntbandsmaskin en lösning. För att ett sådant system ska fungera tillförlitligt
hanteras härvgaffeln med robot i stället för fast montage i det ”revolvertorn” i spolmaskinen som
härvgafflarna sitter monterade i idag. Att bara använda en härvgaffel i stället för två ger inte
någon ökad cykeltid eftersom uppspolningen av ny härva ändå inte kan startas förrän båda
härvgafflarna finns i maskinen. Anledningen till att maskinerna ändå är utrustade med två
härvgafflar är att det möjliggör manuellt arbete med härvändarna samtidigt som idragning av
föregående härvsats sker i idrag/pressmaskinen.
Funktionen för systemet för upprullning och buntning bygger på att en härvupprullare (se figur 1
nedan) monteras uppe på den ”avklippningsvagn” (se även bilaga 11) som bestämmer längden på
härvänden och klipper trådarna.

Härvupprullaren monteras så att trådarna inte kommer i kontakt med upprullningsverktyget någon
gång under uppspolningen av själva härvan. När uppspolningen är klar drar roboten ut rätt längd
på uttaget genom att föra hela härvgaffeln iväg från avklippningsvagnen, hela tiden med
härvgaffeln vinkelrätt mot trådarna för att inte härvan skall nystas av. När rätt längd har uppnåtts
skjuts uprullningsverktyget fram så att de mellan avklippningsvagnen och härvgaffeln spända
trådarna förs in i upprullningsverktygets käft (se figur 2 nedan).

Figur 2. Roboten drar med härvgaffeln ut rätt längd på härvänden, och
upprullarens verktyg greppar trådarna..

Figur 1. Härvan spolas upp som vanligt utan att härvupprullaren
interfererar med trådarna. Härvgaffeln hålls på plats i maskinen av
IRB.

avklippningsvagn
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När upprullningsverktygets drivmotor startas spänns trådarna upp mellan upprullningsverktygets
fingrar. En slirkoppling mellan drivmotorn och verktyget ser till att trådarna hålls spända utan att
motorn överbelastas. Trådarna klipps nu av som vanligt av avklippningsvagnen och härvänden
lindas sedan upp på upprullarens verktyg så fort roboten för härvgaffeln närmare upprullaren.
Härvgaffeln förs ända fram till upprullningsverktyget (se figur 3 nedan), så att det upprullade
nystanet ligger alldeles intill härvans nedre vändpunkt på härvgaffeln. Det automatiska
buntbandsverktyget (bilaga 14) förs fram så att dess käftar omsluter både härvans och det
upprullade nystanets parter.

Efter färdigställd hopbuntning kan roboten kan avlägsna härvgaffeln med den prydligt
hopbuntade härvan. Härvgaffeln kan nu, om hela härvsatsen är klar föras över till idragsmaskinen
där härvsatsen överförs till idragarens lameller. Om härvsatsen inte är färdig måste uppspolnings-
och upprullningsproceduren upprepas tills alla härvsatsens poler är färdiga.

Upprullare
Upprullarens funktion framgår av en mer detaljerad skiss i figur 4 nedan. Motorn driver
upprullningsverktyget via en slirkoppling så att trådarna kan hållas spända vid upprullningen, utan
att behöva synkronisera upprullningen med robotens rörelser. En varvräknare t.ex. i form av en
magnetisk eller optisk pulsgivare håller reda på hur många varv upprullarens verktyg roterat och
stoppar motorn när ett förinställt helt antal ”fjärdedels varv” uppnåtts. Detta för att verktyget alltid
skall stanna i rätt läge.  Förutom att rotera måste även upprullaren, eller dess verktyg,  kunna
skjutas fram och tillbaka för att kunna ”greppa” trådarna, t.ex. med hjälp av en tryckluftscylinder.
Buntbandsmaskinens funktion framgår av bilaga 14.

motor

upprullningsverktyg

slirkoppling

varvräknare

Figur 4. Principskiss av härvändsupprullare.

Figur 3. Härvänden rullas upp på upprullarens verktyg allt eftersom
härvgaffeln förs närmare. När härvgaffeln står precis ovanför den
upprullade härvänden förs buntbandsverktyget fram och buntar ihop härva
och uttag. (se även bilaga 15)
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Uppgift
Buntbandsmaskinens uppgift är att fixera de upprullade härvändsnystanen till härvan på det sätt
som beskrivs i bilaga 15.

Funktion
Buntbandsmaskinen ska utföra en linjär rörelse för att samla upp och bunta ihop nystan med
härva. För att utföra detta placeras maskinen på en linjärenhet. ”Slaglängden” på denna bör vara
minst 20 cm så att buntbandaren kan förflytta sig in och ut från avklippningsvagnens bana. Se
bilaga 13 för utförligare beskrivning.

Buntbandsmaskinen klarar av att bunta dimensioner upp till 80 mm vilket är tillräckligt i detta
fall. Buntbanden  är av PA 6,6 och köps på 700 m spole, ”låsen” sitter separat och köps om 10000
st/sats . Dimensionerna på maskinen är: l=260 mm, h=190 mm och b=95 mm.

Enligt uppgift från HellermannTyton är buntbandaren styrbar från en PLC och har använts i flera
automatiska tillämpningar.

HellermannTyton TytonTool,  pneumatisk buntbandsmaskin.



Buntbandsförsök Bilaga 15 sidan 1(2)

Syfte
Syftet med detta försök är att kontrollera om det uppstår några problem vid idragning , pressning
och isolering om man fixerar härvändarna med hjälp av buntband. I försöket simulerar vi även
härvöverföraren (bilaga 12) för att se om den fungerar tillfredställande så att detta kan skötas
automatiskt.

Genomförande
Försöket gjordes den 22 november 1999 på en 200 4-pols motor med 4 trådar parallellt.
Härvsatsen spolades upp som vanligt och ett varv togs av och lindades upp till ett nystan,
övergången flyttades inte eftersom detta sker i dagsläget manuellt och kan inte utföras i en
automatisk cell. Nystanen fixerades vid härvan med buntband, se bilden nedan. Detta försök
genomfördes på samtliga faser.

I bilden till höger ses hur härvsatsen precis
har blivit överförd till idragaren.
Härvöverföraren är en tillklippt
kartongskiva och själva överföringen
genomfördes genom att trycka på två
punkter på baksidan av den. Detta moment
utfördes en gång.

Härvändsnystanen fixerades med buntband.
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Till vänster ses hur det ser ut när
härvsatsen är överförd till
idragaren. Härvorna står stadigt
och det är inga problem med
nedhängande trådar eller nystan.

Idragningen och pressningen
genomfördes utan några problem.

Resultat och diskussion
Resultatet av försöket var gott, det uppstod inga problem vid idragning, pressning eller isolering.
Vid isoleringen får man dock se till att buntbanden inte limmas fast eftersom de ska tas bort före
slutpressningen.
I detta försök flyttades inte övergången ett steg, detta innebar att den hamnade på motorns D-sida
(driv) istället för N-sidan. Anledningen till att man flyttar övergången är att med övergången på
D-sidan innebär det en större risk att det blir fel vid slutpressningen. Om lindningen sker
automatiskt blir det något man får se upp med vid slutpressningen.
Ett liknande försök där man flyttade övergången och ingen härvöverförare användes genomfördes
innan detta försök. Resultatet där var detsamma, trots det kan man inte säga att metoden är 100%
tillförlitlig. Fler försök krävs, på fler varianter och helst med en automatisk buntbandare, för att
metoden ska anses säker.

Försökets färdiglindade stator.
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Uppgift
Huvudrobotens gripdon har
till uppgift att utan
omställning kunna greppa
samtliga i cellen
producerade statorvarianter
(200-4,6,8 pol och 225-4,6,8
pol), vilket innebär paket
med 323 och 364 mm
ytterdiameter. För att kunna
hantera statorpaketen från
palletter och under
idragning och
mellanpressning måste
statorpaketen greppas
uppifrån när de ligger på
palletten.

Funktion
Gripdonets principiella
funktion kan med fördel kopieras från den paketsvetscell som används för statorpaket i storlek
160-180 (se figur t.h.). För applikation på line 4 måste dimensionerna naturligtvis ökas för att
klara de större och tyngre statorpaketen. En skiss över en tänkbar utformning kan ses i figuren
nedan. Jämfört med gripdonet i 160-180’s paketsvetscell använder vi fyra tryckluftscylindrar i
stället för två, detta dels för att öka åthållningskraften, men även på grund av de ökade
momentpåkänningar cylindrarna utsätts för med längre käftar och tyngre statorpaket.

Ingående delar
Tryckluftscylindrarna som används i paketsvetscellen är av specialmodell framtagen för just
robotgripdon (De-Sta-Co Robohand RPW) och används även i vårt förslag, dock 4 i stället för 2.
Gripdonets käftar svetsas lämpligen i stålplåt.

Robotgripdon i statorpaketsvetscell för storlek 160-180.

Tänkbar gripdonsutformning för huvudrobot i automatisk
lindningscell.

Ytterdiametrar
för 200 och 225
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Uppgift
Kontrollstationens uppgift i den
automatiska cellen är att kontrollera att
statorpaketets spår är tomma innan den
uppspolade härvan dras i dessa spår. Detta
är en säkerhetsåtgärd för att förhindra dyra
haverier som kan uppstå om försök görs
att dra i en härva i ett redan upptaget spår.

Funktion
En enkel och väl fungerande konstruktion
kan bestå av en samling stavar på en
platta, konfigurerade för att kunna passa i
var sitt av de spår som härvan är tänkt att
monteras i . Om något av spåren redan är
idraget, eller på annat sätt blockerat utlöser
stavens tryck mot plattan en brytare som
avbryter hela processen. En kontrollstation
med denna funktion används för att
kontrollera statorspåren i paketsvetscellen
för storlek 160-180 (se figur nedan).
Funktionen skiljer sig dock på vissa
punkter. En kontroll före idragning av en
fas ska endast kontrollera de spår som är
avsedda för fasen i fråga. I figuren till
höger ses en tänkbar utformning av en
kontrollstation för automatisk
lindningscell. Figuren visar ett kontrolldon
för fyrpolig motor.

Ingående delar
Till ett kontrolldon för en stator
med 48 spår åtgår 16 stavar (tre
faser som fyller 16 spår vardera),
lämpligen i stål. Dessa monterade
på en platta (t.ex. aluminium)
utgör ett utbytbart kontrolldon
som snabbt skall kunna skiftas vid
byte av motormodell.
Kontrolldonet sitter monterat på
någon form av brytare som kan
stoppa cellen tills problemet
åtgärdats.

Tänkbar utformning av kontrollstation för
Fyrpolig motor i automatisk lindningscell

brytare

kontrollstavar

Kontrollstation med liknande funktion. Används i
paketsvetscellen för storlek 160-180.
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Denna tabell redovisar utrustningen som behöver köpas till vid en automatisering. Kostnaden för
de ingående delarna är uppskattade och en payoff-tid är uträknad enligt formeln:

Payoff-tid   = summan av utbetalningar för investeringen
                        årligt inbetalningsöverskott

Ingen hänsyn är tagen till kalkylräntan. Beräkningarna baseras på en operatörskostnad på 350000
kr/år.

IRB 6400

Robotens gripdon

Ombyggnad av härvöverförare

Härvändsupprullare 

IRB 4400

Buntbandare

Transportband med givare, stoppar, hämta- & lämnalägen

Limstation med limpistoler och vridbord etc., hyllor med mylar etc

PLC-system, hård- och mjukvara, inklusive inkoppling

Utrustning som säkerställer idragning i ”rätt” spår

Palletter,  som klarar motorstorlek 200 och 225 

Staket med brytare, nödstoppar etc.

Lämnaläge på pall, pallmagasin och kedjetransportör 

Utbildning av operatörer, operatörsmanualer

El- och mekinstallation

Idrifttagning, programering av robot, PLC etc.

Ombyggnad trådhållare B

Verktyg 6/8pol 

Oförutsedda utgifter

SUMMA: 3140000

Årligt inbetalningsöverskott: 1400000

Payoff-tid (år): 2.2
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Här nedan är de olika momenten vid lindringen i en automatisk cell uppspaltade maskinvis.
Spolmaskinen är begränsande och cykeltiden blir därför den tid det tar att spola upp och överföra
tre härvsatser. Listan beskriver hur det ser ut när cellen är inkörd, vid start så kommer cykeltiden
bli längre eftersom man inte kan börja isolera förrän första fasen är idragen och paketet har
kommit till isoleringsstationen.

C
yk

el
tid

Spolmaskin Upprullare Buntbandare Härvrobot Idragare Press Huvudrobot Stjärnhållare Isolering

Hämta nytt paket
Spårkontroll

...fortsättning 
Uppspolning Stoppa i stjärna

Paket till idrag

Upprullning
Buntbandning

Uppspolning Idragning 
Ta ut stjärna

Paket till pressning 
Manuell isolering

Upprullning Mellanpressning
Buntbandning Vändning av paket

Uppspolning

Mellanpressning 
Avlämning av paket

Upprullning Manuell isolering
Buntbandning

Uppspolning

Upprullning
Buntbandning Hämta nytt paket

Överföring av härvor Spårkontroll

Tillbaka till spolmaskin Stoppa i stjärna
Uppspolning Paket till idrag

Upprullning
Buntbandning Idragning 

Uppspolning Ta ut stjärna
Paket till pressning 

Mellanpressning
Upprullning Vändning av paket

Buntbandning
Uppspolning

Mellanpressning 
Avlämning av paket

Upprullning Manuell isolering
Buntbandning

Uppspolning

Upprullning
Buntbandning Hämta nytt paket

Överföring av härvor Spårkontroll

Tillbaka till spolmaskin Stoppa i stjärna
Uppspolning Paket till idrag

Upprullning
Buntbandning Idragning 

Uppspolning Ta ut stjärna
Paket till pressning 

Mellanpressning
Upprullning Vändning av paket

Buntbandning
Uppspolning

Mellanpressning 
Avlämning av paket

Upprullning Manuell isolering 
Buntbandning

Uppspolning

Upprullning
Buntbandning Hämta nytt paket

Överföring av härvor Spårkontroll

Tillbaka till spolmaskin Stoppa i stjärna
Paket till idrag fortsättning…


