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EXAMENSARBETE 

 i 

Materialhantering till och från robot 

Sammanfattning 

Materialhantering är ett begrepp som omfattar all hantering av material från råvara till en 

färdig produkt. ABB är verksamma inom följande segment; gjuteri, paketering och 

palletering, metallindustri och plastindustrin.  

Inom industrisektorn ställs det höga krav på effektivitet och driftsäkerhet. Optimal 

materialhantering ger hög kostnadseffektivitet. Kring roboten finns det olika typer av 

materialflöden via transportband.  

Motion Control är ett komplext system med huvudfunktioner som; positionering, 

synkronisering, indexering, med flera. För att dessa funktioner ska fungera krävs en 

samverkan av motor- och servoprodukterna i systemet. I ett automatiserat system krävs en 

ständig referensuppdatering av hastighet och acceleration för att motorer eller servon ska 

samverka samt korrigering av fel när material glider iväg till oönskade positioner på 

transport banden.  

ABB Motors & Drives produktutbud består av motorer och servodrivsystem/ 

frekvensomriktare. Utbudet av frekvensomriktare utgörs av Motiflex, Microflex och 

ACSM1. Motorutbudet utgörs främst av BSM (Brushless Servo Motor). De nya 

typlösningarna innehåller integrering av ABB:s produktutbud inom motion control system. 

Typlösningar som tagits fram har först skisserats på papper för att sedan illustreras i 

Google SketchUp. SketchUp ritningarna består av en översiktsritning med ett lager för 

drivning och ett lager för säkerhet. Fabriken delades sedan upp i tre delar för att lättare 

kunna identifiera de olika produkterna.  

En App-liknande presentation har tagits fram där muspekaren används för att navigera sig 

runt i fabriken/presentationen. Detta för att kunna användas som material för; mässor, 

introduktion för nyanställda, säljare och kunder. Därför har även  

USP, Unique Selling Points tagits fram för varje produkt. 
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Material handling for robot applications 

Summary 

Material handling is a term that includes all kinds of handling of material from a raw 

product to a finished one. ABB is active in the following segments; foundry, packaging and 

palletizing, metal industry and plastics industry.  

The demands for efficiency and reliability have been set very high in the industrial sector. 

Optimizing of the material handling will give the company higher cost-effectiveness. 

Around the robot there are different kinds of material flows, to optimize the cycle time, 

consisting of carriages combined in different ways. 

Motion Control is a complex system with main functions such as; positioning, 

synchronizing, indexing and more. The products in the system need to cooperate to make 

these functions possible therefore integration of motor- and servo products are important. 

In an automated system there is a demand for continuous update of motor reference such 

as speed and torque. There is also a need for correction when material slips away and 

position itself at unwanted places at the transport carriage.   

ABB Motors and Drives product portfolio consists of drives such as; Motiflex, Microflex 

and ACSM1 and the motors such as BSM (Brushless Servo Motor). The new simplified 

solution for the material handling will consist of integration of motors and drives products. 

The new simplified solutions have been sketched on paper first and then later illustrated in 

Google SketchUp. The SketchUp drawings consist of one overview drawing with a layer 

for drive and a layer for security. The layer for drive is divided into three parts for easier 

identification of the products and a more perspicuous view.  

A presentation has been prepared with the idea to look like an App. The mouse is used to 

navigate back and forth through the factory/presentation. The presentation can be used for 

the following activities; fairs, new employee, sales person and clients. Therefore also USP, 

Unique Selling Points has been prepared. 
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Förord 

Detta examensarbete gjordes under våren 2012 inom högskoleingenjörsprogrammet 

Elanläggningsteknik på Högskolan Väst tekniska högskola vid institutionen för elkraft. 

Arbetet utfördes på ABB i Göteborg. 

Jag vill tacka min handledare Mikael Ericsson, PhD in Robotics vid Ingenjörsprogrammets 

avdelning på Högskolan Väst. Mina handledare vid ABB har varit ett stort stöd, Henri 

Putto Manager Supplier Collaboration/Product Manager Motion, Jonas Eriksson 

Customer Support Manager och Mattias Leppik Systemintegratör. De andra som hjälpt mig 

under arbetets gång är Jens Svedberg Konceptingenjör samt de andra i 

applikationsteamet/control på ABB Robotics.  

Ett stort tack även till all personal på ABB Göteborg för deras hjälp och engagemang samt 

övrig personal som jag kommit i kontakt med i mitt arbete. 

Det har varit en trevlig upplevelse och jag har lärt mig ofantligt mycket om produkterna på 

så kort tid! 

 

 

Göteborg maj 2012  

Johan Tonde 
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Nomenklatur 

 

AC motor – AC står för alternating current det vill säga växelspänning. AC motorn består 

av två delar, en stator med lindningar matade med växelspänning för att skapa ett roterande 

magnetiskt fält och en rotor som får sin roterande kraft från det magnetiska fältet. Det 

finns två typer av AC motorer. Den första är induktionsmotorn som kör lite långsammare 

än den matande frekvensen. Den andra är synkronmotorn som kan roterar exakt på den 

matande frekvensen. Denna motor använder sig inte av induktion utan det magnetiska 

fältet i rotorn genererar spänningen genom släpringar eller med en permanent magnet.  

 

DC motor – DC står för direct current, det vill säga likspänning. DC motorn med borstar 

genererar moment direkt från den matande likspänningen genom kommutation, stationära 

magneter och roterande elektroniska magneter. Detta enligt Lorentz lag, som betyder att en 

elektrisk ledare som placeras i ett magnetiskt fält blir påverkad av krafter. Fördelen med 

DC borst motorn är att inköpskostnaden är låg och den har hög pålitlighet. Nackdelar är 

att den kräver underhåll då den innehåller borstar och en kommutator. Den borstlösa DC 

motorn använder sig av roterande permanentmagneter i rotorn och stationära magneter på 

motorns insida. En motor kontroll omvandlar spänningen från DC till AC. Fördelar med 

borstlösa motorn är att den har lång livstid och kräver inget underhåll. Nackdelar är att den 

är dyrare i inköp och kräver mer avancerade drivsystem för att kontrollera hastigheten. 

 

Asynkronmotor – Benämns även induktionsmotor. Rotorn får sin kraft genom 

elektromagnetiska induktion istället för via kommutator eller släpringar som i andra typer 

av motorer. Trefas induktionsmotorer används i industrier på grund av att de är hållbara 

och borstlösa. Enfas används för mindre enklare applikationer. Hastigheten bestäms av 

frekvensen på den matande spänningen och därför används de främst i applikationer som 

kräver en konstant hastighet. Det finns även versioner för variabel hastighet och då 

används motorn i kombination med en frekvensomriktare. 

 

Borstlös motor – Benämning för en motor som varken har kommutator eller släpringar 

utan istället använder sig av elektronisk kommutation. 

 

Encoder- Benämns även pulsgivare. Det finns två olika typer av pulsgivare, enkelvarvig 

eller flervarvig. Funktionen bygger på att pulsgivaren kan minnas axelns exakta position 

(grader) under en eller flera varv. Viktig komponent i feedbacksystemet för att systemet ska 

kunna köras igång igen efter till exempel ett strömavbrott. 

 

Feedback komponent – I ett automatiserat system förändras förutsättningarna hela tiden 

vilket gör att feedback genom referenser används. Referensen på hastighet, acceleration 
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eller en position ger feedback till systemet. Till exempel en position jämförs sedan med den 

önskade positionen. Inom Motion Control är felmarginaler ofta inte accepterat.  

 

Fältbuss - Är den komponent som möjliggör kombinationer av produkter med olika 

funktion och karakteristik. Exempel på fältbussar kan vara Profibus (tråd), Profinet (tråd), 

Profisafe (språk) och Devicenet (språk). Många gånger är fältbussen länken mellan 

automationsprodukter och automationssystem från olika leverantörer. 

 

HMI – Human Machine Interface. Konsolen där data visas upp och tillåter operatören att 

göra inställningar och styra systemet.  

 

Hydraulik – Se skillnad med pneumatik nedan. Hydrauliska lösningar innebär att olja 

används i slangarna samt en kolv som skjuts fram för att bygga upp ett tryck och skjuts 

tillbaka för att släppa på trycket. Trycket används som kraft för att kunna utföra aktiviteten 

till exempel skjuta en felaktigt producerad produkt åt sidan.  

 

Motion Control – Ett verktyg eller en komponents rörelse som kontrolleras genom ett 

rörelsestyrningsprogram. Det förprogrammerade mönstret ska följas så noga som möjligt 

då accepterade felmarginaler är små eller obefintliga. Motion Control är även ett begrepp 

som används för samverkan mellan robot, motor, drivsystem och styrning.  

 

PLC – Programmable Logic Controller. En typ av programmeringsspårk för 

rörelsestyrning. Här läggs det önskade rörelsemönstret in. Till exempel när tre olika servon 

ska samverka och utföra aktiviteter samtidigt. 

 

Pneumatik – Detta begrepp kallas även för tryckluftsteknik och innebär att man använder 

sig av lufttryck i slangarna. När trycket ökas uppstår en kraft som kan användas för att 

utföra en aktivitet till exempel sortering av produkterna. 

 

SI – Systemintegratör är en yrkestitel. Personens uppgift är att se till att servosystemet, 

robot, motor och mekaniken samverkar både praktiskt och tekniskt i ett och samma 

system. 

 

Unique Selling Points – Specifika produktfördelar sett från kundens/säljarens perspektiv. 

Unique selling points kan användas i försäljningssyfte samt åskådliggöras i ett material som 

visas upp för kunden.
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1 Inledning 

ABB: s affärsidé lyder; 
 
As one of the world’s leading engineering companies, we help our customers to use electrical power 
effectively and to increase industrial productivity in a sustainable way [1].  
 
Det finns idag ett behov av att effektivisera materialhanteringsprocesser inom de 

industriella sektorerna. Robotarna har en stor potential vad gäller minskning av 

kostnader genom ökad effektivitet och flexibilitet men även förbättrad säkerhet. ABB 

är det ledande företaget inom robotteknik och levererar robotar över stora delar av 

världen. Appliceringen av robotapplikationer inom material-hanteringssektorn är för 

närvarande i en uppåtgående fas och ökade med 28 % år 2011 [2]. Hanteringen av 

materialet kring roboten är en krävande process och därför söker ABB nu nya 

förenklade typlösningar på hur materialet kan hanteras. 

1.1 Bakgrund 

För materialhanteringen kring ABB robotarna används olika typer av lösningar; 

pneumatiska, hydrauliska och elektroniska. De pneumatiska och hydrauliska 

lösningarna tillhör ofta de äldre systemen och de elektroniska de modernare systemen.  

Att ta i beaktning är att det finns många äldre system kvar i drift. Ett exempel på 

användning av pneumatik är när ett material ska skjutas till eller från transportbandet. 

Då används tryckluftsprincipen, vilket innebär att slangar fylls med luft och kraften 

som uppstår används för att skjuta materialet åt sidan. Nackdelen med pneumatik är 

att vid ett fel i systemet byggs ett felaktigt tryck upp tills en eventuell explosion 

uppstår. Hydrauliska lösningar bygger på oljetryckprincipen, vilket innebär slangarna 

är fyllda med olja och en kolv skjuts fram och tillbaka. Kraften som uppstår när 

kolven skjuts fram används för att exempelvis flytta materialet enligt exemplet ovan. 

Nackdelen med hydraulik är att det mekaniska slitaget är större än vid användning av 

elektronisk lösning.  

Ett exempel är att använda en linjär motor och ett microservo istället för pneumatik 

eller hydraulik. Typlösningarna som presenteras i bilaga B och C består enbart av 

elektroniska lösningar då man vill komma bort från pneumatiska- och hydrauliska 

system.  

ABB har hittills använt sig av egna produkter i materialhanteringssyfte men har även 

köpt in produkter från konkurrenter och andra leverantörer för att kunna uppfylla 

kundernas krav på kompletta lösningar. Framöver vill ABB kunna erbjuda 

typlösningar där främst egna produkter används. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera och undersöka materialhanteringen kring ABB 

roboten och ta fram förslag på nya typlösningar där ABB Motors & Drives produkter 

kan integreras. Detta görs genom att: 

 Studera befintlig materialhantering. 

 Studera komponenterna som används i ett Motion Control system. 

 Redovisa hur ett övergripande Motion Control system fungerar. 

 Redovisa exempel ur ABB Motors and Drives produktportfölj. 

 Skapa frågeställning och intervjua, se bilaga A:  

o Konceptingenjör ABB Robots Applikationsteam 

o Robotservice 

o Systemintegratören 

 Upprätta förslag på typlösningar på följande sätt: 

o Presentera typlösningar i PowerPoint format med skiss av 

typlösningarna gjorda i Google SketchUp, se bilaga C och D. 

o Analysera produktfördelar och identifiering av Unique Selling Points. 

1.3 Avgränsningar 

I examensarbetet undersöks endast materialhanteringen runt ABB Robot Baldor 

Motions produkter samt Motion relaterade ABB bolag. Det vill säga att 

materialhantering från konkurrerande företag inte analyseras, undersöks eller tas upp i 

rapporten. 

1.4 Metod 

Detta examensarbete utgörs av litteraturstudier främst på materialhantering kring 

ABB Robot Baldor motions produkter samt intervjuer av applikationsteamet, robot 

service och SI. Ett kundbesök hos en av ABB Motions kunder har även genomförts. 

Frågeställningarna, se bilaga A upprättades med basen ur tre frågor: 

 Vad finns det för behov av materialhantering idag? 

 Hur löses materialhanteringsprocessen? 

 Vad finns det för utveckling-/förbättringspotentialer? Det vill säga hur vill 

man att det ska se ut i framtiden? 
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Intervjumaterialet samt egna analyser ligger till grund för presentationen där nya 

typlösningar redovisas. Idéer har bearbetats och ett flertal typlösningar har skisserats 

för att komma fram till de förslag som kan appliceras i verkligheten samt där ABB 

Motors & Drives produkter kan användas, se bilaga B. Förslag på typlösningar har 

upprättats med tillhörande animeringar för att lättare åskådliggöra funktionen av 

materialhanteringen. Den teoretiska bakgrunden som behövs för att få de kunskaper 

som krävs vid framtagning av nya typlösningar redovisas i följande kapitel. 
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2 Kartläggning materialhantering 

Kartläggning av den befintliga materialhanteringen är en viktig del innan idéer och 

skissering av typlösningar kan påbörjas.  

2.1 Allmänt 

Materialhantering är ett begrepp som omfattar all hantering av material från råvara till 

en färdig produkt. Den ekonomiska aspekten spelar en huvudsaklig roll genom att 

effektivare hantering ger högre kostnadseffektivitet hos företaget. Det leder även till 

högre tillförlitlighet och leveranssäkerhet. Flertal företag strävar efter att skapa de 

optimala förutsättningarna för att öka produktionen och därmed lönsamheten [3].  

Men hur ser de optimala förutsättningarna egentligen ut och hur tar företaget sig dit? 

Det är här ABB s nya typlösningar för hanteringen ska spela en betydande roll i det 

befintliga samt framtida behovet. 

Det övergripande målet med materialhantering är att förflytta material så effektivt 

som möjligt genom att minska hanteringen och transporten. Det finns ingen allmän 

guide för hur man sköter hanteringen på bästa sätt eftersom systemen utformas 

specifikt för varje företag och för just den typen av aktivitet. Däremot har generella 

riktlinjer tagits fram som kan tas i beaktning [3]. 

 
Framtagna riktlinjer; 
 

 Minska onödig hantering. 
 

 Minska manuellt arbete. 
 

 Utnyttja lokaler optimalt. 
 

 Skapa effektiva & säkra arbetsförhållanden. 
 

 Använda rätt materialhanteringsutrustning. 
 
Inom industrin ställs det höga krav på effektivitet och driftsäkerhet för att få ner 

kostnaderna och kunna öka produktionen. Effektiv hantering är viktig eftersom både 

kostnader och leveransservice påverkas. Alla dessa aspekter är intressanta att ta i 

beaktning när ABB:s nya typlösningar tas fram. En vision är att om man inte tar 

någon hänsyn till den ekonomiska aspekten att försöka;  

 
AUTOMATISERA SÅ MYCKET OCH SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT [3]! 

 

I praktiken är en fullautomatiserad praktik en för dyr lösning, vilket gör att de delar av 

fabriken där arbetsbelastningen är för tung för en person prioriteras. Min uppfattning 

är att detta enbart är en vision som sällan tillämpas i praktiken på grund av den höga 

installationskostnaden.  
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2.2 ABB:s segment 

För att göra det så överskådligt som möjligt delas områden där ABB är verksamma 
upp i olika segment, se Figur 1 nedan. Typlösningarna kommer att tas fram inom det 
segment där det finns störst behov av materialhantering till och från roboten. 
Segmentet för paketering och pallastning har ett tydligt materialflöde och därför 
kommer typlösningarna som illustreras vara inom detta segment.  

 

Figur 1 ABB: s områden segmenterat 

 

2.3 Applikationsexempel 

Det finns olika typer av applikationer till roboten. En applikation är en specifik 

aktivitet roboten kan utföra. Nedan redovisas exempel på vilka applikationer roboten 

kan användas till, se Figur 2. De applikationer som tillhör projektets område 

materialhantering är fetstilade. 

 

Applikationsexempel;[5] 

 Svetsning 

 Ytbehandling 

 Borrning 

 Montering 

 Plockning 

 Packning 

 Palletering 

Figur 2 Robot exempel 
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2.4 Materialhanteringsexempel 

ABB har ett behov av skissering och framtagning av nya typlösningar med fokus på 

materialhantering till och från roboten. Det finns olika typer av 

materialhanteringssystem då de anpassas individuellt för varje typ av fabrik och för 

olika aktiviteter. I Figur 3 visas ett exempel på ett komplett materialhanteringssystem. 

 

Figur 3 Exempel på materialhantering till- och från roboten [4]. 

  

På bilden åskådliggörs ett materialhanteringssystem där en ABB flexpicker fp1, 

(monterad i taket) samt två andra ABB robotar (r1 och r2) samverkar. R2 genomför 

sista färdigställandet av produkten och sedan plockar r1 över produkterna till band b1. 

På b1 hamnar produkterna osynkroniserat och fp1 plockar och sorterar produkterna 

till formarna på band b2. När formarna är fyllda med produkter transporteras de 

vidare till nästa steg som består av paketering.  

Materialhanteringen till- och från en robot (exempelvis r2) placerad vid ett 

transportband består i grunden av olika typer av transportörer det vill säga band och 

motorer eller servomotorer som driver dem.  
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2.5 Transportörer 

Transportören ser till att materialen förflyttas från punkt A till punkt B. I 

automatiserade system används transportörer främst för att förflytta materialen mellan 

robotarna [5]. Transportören kan vara monterad på golvet eller i taket beroende på 

vilken typ av aktivitet den ska utföra. Nedan visas exempel på de två mest etablerade 

grundtyperna av transportörer, se Figur 4 och 5. 

Transportörerna är en viktig del av Motion Control systemet då de tillsammans med 

robotarna skapar en snabb och effektiv produktionscykel.  

2.5.1 Transportband (bälte) 

Drivs med en servomotor eller flera inbördes synkroniserade servomotorer beroende 

på transporteringens omfattning [6]. 

 

 

Figur 4 Transportband rak 

 

2.5.2 Transportrullar (rollers) 

Drivs med motor eller med enbart gravitation [6]. Med gravitation innebär att 

materialen rör sig av egen kraft till exempel vid nerförsbackar i produktionssystemet 

behövs det ingen motor. Rullar som använder gravitation är en billig lösning där dessa 

kan tillämpas och därför ett bra val av materialhantering ur kundens synpunkt. 

 

 
 
 
 
 

Figur 5 Transportrullar rak 

 

Transportörerna finns i olika grundutförande. När materialen ska transporteras i en 

anläggning till nästa del av processen ska de kunna förflyttas i olika riktningar till 

exempel rakt fram, i sväng, uppför en stigning eller nerför en lutning. 
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2.6 Lägesställare 

ABB har idag en produkt de kallar för lägesställare. Lägesställarna har en enkel design 

men utgör en viktig funktion vid robotens arbete. Dessa gör det möjligt för roboten 

att komma åt överallt genom att kunna rotera arbetsstycket. De använder samma 

drivsystem och programvara som robotarna då det sitter integrerat i robotens 

styrsystem. Lägesställaren gör att man kan använda en enklare typ av robot och på så 

sätt komma ner i pris.  

Anledningen till att lägesställaren är viktig att ta upp är för att det är ett bra exempel 

på en enkel befintlig typlösning, men då endast till specialiserade applikationer t.ex. 

punktsvetsning, svetsning, borrning och montering. Lägesställaren är i dessa fall själva 

materialhanteringen. De kompletta materialhanteringssystemen är mer komplexa men 

de nya typlösningarna som redovisas i rapporten kan tänkas få ursprung eller sin idé 

från lägesställarna därför är det viktigt att känna till olika grundutförande. 

Användning av en enkel typ av robot och en billig typlösning kring den är den 

ultimata lösningen för kunden. Nedan redovisas exempel på de vanligaste befintliga 

lägesställarna på ABB. Detta för att skapa en bild av hur den enklaste formen av 

materialhanteringen kan se ut; 

2.6.1 Rotation runt axel 

 

Lägesställare för material som behöver kunna 

rotera runt sin egen axel [7]. Detta gör det 

enklare för roboten att komma åt överallt 

exempelvis vid punktsvetsning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6 Rotation runt axel [7]. 
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2.6.2 Rotation runt axel med avskiljningsskärm 

 
Lägesställare där rotation av materialet är 

nödvändigt samt där en avskiljningsvägg 

behövs [7]. Väggen fungerar som en avskiljare. 

Roboten på ena sidan och operatören på 

andra. Lägesställare står på en platta som kan 

roteras, vilket gör på- och avmontering av 

materialet smidigt samt att operatören skyddas 

från roboten. Skärmen skyddar även 

operatören mot svetsstänk vid svetsning. 

Denna lägesställare finns i olika utförande och 

med olika fastsättningsanordningar. 

Figur 7 Rotation avskiljningsvägg [7]. 

 

2.6.3 Rotation runt två axlar 

 
Lägesställare som kan hantera material där rotation 

runt två axlar krävs [7]. Denna lägesställare finns i olika 

utförande men även med en avskiljningsvägg. ABB har 

byggt många av sina lägesställare med grundtanken att 

operatören ska kunna arbeta i en säker arbetsmiljö 

samtidigt som roboten. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 8 Rotation två axlar [7]. 

 

Vid användning av lägesställare blir produktionen lätt stationsbetonad, vilket innebär 

att materialet flyttas omkring mellan olika stationer antingen med hjälp av robotar 

eller av personalen på fabriken. Materialet står även stilla under bearbetningen på 

stationen. En del aktiviteter kräver denna typ av hanteringen till exempel svetsning 

som tidigare nämnts. 
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3 Schematisk översikt över en del av anläggningen 

Nedan följer ett exempel på en schematisk översikt över hur det kan se ut i en del av 

en anläggning, se Figur 9. I det här exemplet används tre servon (ringar) för att utföra 

arbetsuppgifterna. Längst upp finns alltid displayen HMI (Human Machine Interface) 

där operatören kan göra inställningar. Panelen kan vara utformad i flera storlekar, allt 

från ipad storlek till en dataskärm beroende på behovet av inställningsmöjligheter. 

Vidare till PLC systemet som är kopplat till pc:n. antingen med kabel eller trådlöst via 

en antenn. Pc:n har en överordnad funktion exempelvis idrifttagningen styrs härifrån 

och felsökningar kan göras via den. I PLC programmet läggs servonas önskade 

rörelsemönster in. PLC:n är sedan kopplat till de tre servona för att kunna följa 

rörelsemönstret så exakt som möjligt. Kommunikationen mellan sker via till exempel 

Profibus som är det mest etablerade fältbuss språket eller Ethercat som är den nya 

generationens snabbare ethernetbaserade kommunikation, se röd markering. I detta 

exempel där tre servon ska samverka kan kommunikationen ske på två olika sätt, 

direkt från PLC till ett servo, eller att servona har direkt kommunikation mellan sig 

åskådliggjort nedan med hjälp av fyrkanterna. I detta exempel synkroniseras tre servon 

för applikationen. 

 

Figur 9 Schematisk översikt 
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4 Motion Control 

4.1 Allmänt 

Motion Control är när ett verktyg eller en komponents rörelse kontrolleras genom ett 

rörelsestyrningsprogram. Systemen kan vara hydrauliska, pneumatiska, elektroniska 

eller en kombination av dessa, se kapitel 2. Det förprogrammerade rörelsemönstret 

följs så noggrant som möjligt [8]. 

Den verkliga rörelsen jämförs med den programmerade med hjälp av feedback-

komponenter och på så sätt minimeras avvikelserna. För att få förståelse för hur ett 

Motion Control system fungerar bör man ha grundkunskaper om produkter som 

används i systemet och vad de har för funktion, därför följer nedan en kort 

genomgång och teknisk förklaring av dem samt förklaring av vanliga termer. Se även 

överskådligt vilka system som tillsammans bildar Motion Control i Figur 10. 

 

Figur 10 Samverkan Motion Control 

 

Skillnad rörelsestyrning och varvtalsstyrning; 

Vid varvtalsstyrt system styr frekvensomriktaren motorn och ställer in varvtalet 

motorn ska gå på. Det finns ingen feedback i de här systemen. Vid rörelsestyrt system 

finns det alltid feedback av den verkliga positionen för att veta exakt var materialet 

befinner sig. Den verkliga positionen jämförs sedan med det önskade värdet och 

skillnaden korrigeras för att få hög noggrannhet [8]. Detta kännetecknar ett system 

med hög standard det vill säga ett system som ska klara av stora krav. 
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Skillnad decentraliserat eller centraliserat system; 

I ett centraliserat system erhåller en enhet all mjukvara och de andra följer endast 

referensvärden från huvudenheten [8]. Det finns ingen kunskap ute på ett sådant 

system utan allt är centralt placerat i huvudenheten. 

En enhet ute på systemet kan ha kunskap i ett decentraliserat system. Kostnaden för 

ett sådant system är lägre då det inte behövs lika många komponenter för att kunna 

utföra en aktivitet. 

Huvudsakliga delar; 

Alla dessa funktionella delar har en betydande roll på Motion Control systemet. 

Nedan följer en kort förklaring; [8] 

 

 Motion Control hårdvara 

Styr driften av systemet. Kan vara ett centraliserat eller decentraliserat system. 

 

 Motion Control programvara 

Styr maskinens funktion till exempel PLC rörelsestyrningsprogram. 

 

 Servo eller förstärkare 

Får kommandon från Motion Control programvaran och höjer eller sänker 

hastigheten. 

 

 Motorn  

Avger mekanisk energi med den hastighet och det moment som systemet 

kräver. 

 

 Mekanisk kraftöverföring  

Växellådor, utväxling, remmar, kopplingar med mera. 
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4.2  Motorer & servo system 

Huvuddelen i ett Motion Control system består av själva drivningen. Nedan följer en 

introduktion genom en teknisk beskrivning av de olika motortyperna som används för 

drivning av ett Motion Control system. 

4.2.1 Likströmsmotor DC 

Likströmsmotorn har ingen magnetiseringskrets istället har motorn 

permanentmagneter på statorsidan. Rotorn får sin ström och spänning via borstar 

som är kopplade till en kommutator. Hastigheten på motorn styrs av en 

varvtalsregulator. 

När denna motortyp används i Motion Control system så monteras en pulsgivare på 

motorns axel. Pulserna skickas sedan till rörelsestyrningsenheten som registrerar axeln 

position. Denna motortyp finns i de äldre Motion Control systemen men är inte så 

vanlig i de modernare systemen idag på grund av följande anledningar [8]. Nackdel är 

att denna motorkonstruktion består av borstar och kommutator som är mekaniska 

delar vilket betyder att motorn inte håller lika länge som en motor utan borstar. 

Fördelen är att den har en enkel uppbyggnad och därför billig i inköp. 

4.2.2 Borstlös likströmsmotor DC 

Borstlösa likströmsmotorns kretsuppbyggnad ser ut som en asynkronmotors men 

avger inte sinusformad spänning som asynkronmotorn gör. I en asynkronmotor är 

motorns EMK, den Elektro Magnetiska Kraften sinusformad men i den borstlösa 

likströmsmotorn är den trapetsformad [8]. Med trapetsformad menas att vektorerna 

bildar en sexkant, se Figur 11. När denna motortyp används i ett Motion Control 

system används en sensor för att avläsa vid kanterna 1-6 för att få reda på rotorns 

exakta position. 

 
Figur 11 Trapetsformad EMK 
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4.2.3 Asynkron servomotor AC 

Asynkron servomotor kallas i vardagligt tal ofta för servomotor [8]. Motorn har en 

mindre diameter på rotorn. Detta för att minimera trögheten. Tröghetsmomentet är 

lägre än i en induktionsmotors men högre än i permanentmagnetiserade 

servomotorer. 

Asynkronmotorns fördel är att den i kombination med en frekvensomriktare levererar 

hög exakthet och används därför i system med krav på till exempel exakt 

positionering. 

4.2.4 Synkron servomotor AC 

Synkron servomotor benämns ofta borstlös servo för att den inte har någon 

kommutator eller borstar [8]. Istället använder den sig av elektronisk kommutation av 

spänningen. En synkron servo motor är uppbyggd på så sätt att rotorn har permanent 

magneter och statorn får trefas matning. Detta genererar en trefas sinusformad 

spänning. Rotorn har låg tröghet och kan därför komma upp i höga hastigheter 

snabbt. 

Motorn är av synkron typ och feedbacken måste hela tiden kunna ge information om 

position och hastighet till förstärkaren. 

4.2.5 Förstärkare 

Förstärkaren ska se till att motorns varvtal och moment följer referensvärden [8]. 

Referensvärde är ett förinställt värde det vill säga det önskade värdet. 



Materialhantering till och från robot 
 

 - 15 -  

4.3 Feedback komponenter 

Motion Control system använder sig av feedback komponenter på grund av att vid 

automatiserade system är den tillåtna felmarginalen liten eller obefintlig. För att ge ett 

exempel på detta; materialen på ett transportband hamnar för nära varandra men får 

inte hamna i en klunga utan för att systemet ska fungera måste materialen vara 

placerade med jämna avstånd och förflyttas med exakt samma hastighet när de 

anländer nästa del av processen. Feedback till motorn eller servot gör det möjligt att 

höja/sänka spänningen och på så sätt korrigera felet. 

4.3.1 Anslutning 

Till en servomotor kopplas en kraftkabel för spänningen och en kabel för 

feedbacken/återkopplingen, enligt Henri Putto. Det finns olika typer av feedback nedan 

förklaras olika funktioner, hur det fungerar i praktiken samt allmänna begrepp som 

man bör känna till. 

4.3.2 Allmänna begrepp 

Nedan följer förtydligande av grundläggande begrepp inom feedback. 

Absolut pulsgivare: Det finns två olika typer av pulsgivare, flervarvig eller enkelvarvig. 

Den flervarvig kan minnas axelns position under flera varv [8]. Den absoluta 

pulsgivaren gör det möjligt att efter strömavbrott/nedstängning enkelt sätta igång 

maskinen igen utan att några speciella rutiner behöver genomföras för att 

anläggningen ska hitta sin startposition, se Homing nedan. 

Homing: Används vid enklare billigare system som inte har absolut pulsgivare [8]. En 

rutin ska följas vid start och stopp av anläggningen. Anläggningen körs tills man 

kommer till första givaren. Denna position eller gradtal registreras som punkt 0, det 

vill säga startpunkten för anläggningen. 

4.3.3 Feedback komponenters funktioner 

Feedback komponenten har olika funktioner. De vanligaste redogörs nedan;[8] 

 Hastighet 

Läser av hastighet och ger signaler till förstärkaren för att sänka eller höja 

hastigheten. Detta för att kunna köra motorn med exakt samma hastighet hela 

tiden. 



Materialhantering till och från robot 
 

 - 16 -  

 Position 

Läser av position och skickar vidare informationen till ett 

rörelsestyrningssystem till exempel PLC systemet i ett Motion Control 

systemet.  

 Axelposition 

Läser av den exakta positionen som axeln befinner sig i vid ett läge och 

skickar sedan signal vidare till förstärkaren. 

 Position som andra encoder 

Läser av positionen när den används som en andra encoder. Sedan jämförs 

den andra positionen med den första positionen för att till exempel rätta till 

oönskade avvikelser. 

 Absolut position 

Läser av anläggningens position via en absolut pulsgivare vid strömavbrott 

eller avstängning för att komma ihåg exakt var startpunkten för anläggningen 

är.  

 

4.4 Motion Control referenser 

I ett Motion Control system följer motorn referenser som hela tiden förändras då ett 

automatiserat system hela tiden får olika förutsättningar på grund av att materialet till 

exempel rör sig på oförutsägbara sätt [8]. Referenser ges för att kunna kompensera 

detta. Nedan följer ett förenklat exempel över en Motion Control krets för att ge 

förståelse för hur de olika referenserna fungerar tillsammans, se Figur 12.  

 

 
Figur 12 Övergripande Motion Control referenser 
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4.5 Typiska Motion Control funktioner 

För att få förståelse för vilka olika Motion Control funktioner som finns samt vad den 

automatiserade materialhanteringen kan åstadkomma så redogörs övergripande de 

vanligaste nedan.  

4.5.1 Positionering 

Positionering är den allra vanligaste funktionen och kravet inom Motion Control. Det 

används då ett material ska transporteras till exempel via ett transportband från en 

punkt till en annan punkt i systemet. Systemet måste då ha kontroll över exakt var de 

olika materialen befinner sig. Därför är positionering en viktig del av Motion Control. 

4.5.2 Synkronisering 

Synkronisering betyder att två/flera drivsystem eller servon ska kunna jobba 

tillsammans. Ta exemplet med Henry Fords produktionslinje; de som arbetade 

förflyttade sig i samma hastighet som bandet där bilarna monterades på [8]. I ett 

Motion Control system bygger synkroniseringen på samma princip till exempel två 

servomotorer ska kunna utföra sin aktivitet tillsammans i exakt samma arbetstakt. 

Detta krävs på fabriker/processer som använder sig av ett komplext system där flera 

delsystem ska samverka. De olika delsystemen måste då arbeta i samma takt för att få 

ett jämt flöde, vilket är viktigt inom automatiseringen. 

4.5.3 Dynamisk begränsare  

Det är en funktion som finns om fel takt skulle uppstå. Den dynamiska begränsaren 

kopplar in vid synkroniseringsfel för att lösa problemet [8]. Exempel på ett sådant fall 

kan vara då en servomotor (1) ligger så långt före en annan servomotor (2) i 

produktionstakt att 2:an inte kommer att hinna ifatt det förprogrammerade mönstret. 

Vad som händer då är att den dynamiska begränsaren stannar upp 1:an så att 2:ans 

hastighet kan ökas och hinna ifatt dit den borde vara enligt programmeringen.  

4.5.4 Position vid start/avstängning 

Denna funktion bygger på att systemet ska kunna avläsa sin exakta position direkt 

efter start eller avstängning [8]. Används endast på anläggningar som inte har absolut 

pulsgivare utan en billigare variant som inte känner av exakt position vid avstängning. 

Denna funktion kallas för Homing och det innebär att man kör anläggningen till en 

viss punkt i systemet där en position/hastighet/gradtal kan registreras, vilket då blir 

startpunkten. Detta för att systemet lätt ska kunna köras igång igen utan att det 

uppstår problem i produktionen. 

4.5.5 Korrigering 

Cyklisk korrigering används i de flesta materialhanteringsapplikationer idag. Denna 

funktion är viktig för att kunna korrigera när material glider iväg eller hamnar fel i sin 

placering vilket är vanligt i komplexa system [8]. Cyklisk korrigering används för att 
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materialet ska återfå sin exakta position som krävs för att nästa steg i den 

automatiserade processen ska kunna genomföras. Korrigering används också i ett 

annat syfte. När anläggningsdelar blir slitna krävs korrigering för att bibehålla 

presentandan. 

4.5.6 Encoder 

I ett Motion Control system krävs alltid feedback. Därför används encoders och de 

kan vara kopplade till olika delar i systemet till exempel motorn, lasten eller både och. 

En encoder omvandlar information från en typ av format, till exempel grader eller 

position, till en elektronisk signal [8]. Encoder med utväxling ger feedback på hur hög 

belastning motorn går med och vilken kompensering det kräver för att behålla 

anläggningens produktionstakt. 

4.5.7 Virtuell referens 

Virtuell referens innebär att referenserna finns som mjukvara i ett datorprogram och 

inte som position eller hastighet som i vanliga fall [8]. Mjukvaran kan till exempel vara 

PLC eller Mint som ABB använder. Denna funktion används ofta i komplexa, mycket 

krävande, system till exempel en laserskärare. 
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5 ABB Motors & Drives Motion Control 

I följande kapitel redovisas bild och beskrivning av de vanligaste motorerna och 

frekvensomriktarna som ABB Motors & Drives produktportfölj består av samt 

fältbussapparaten. De produkter som redovisas nedan är utvalda från 

produktportföljen som används flitigt inom Motion Control systemen, se bilaga E. 

5.1 Frekvensomriktare 

Frekvensomriktare för maskinapplikationer används till att reglera varvtalet, 
momentet och rörelser för komplex maskinutrustning. Med komplex 
maskinutrustning menas system där noggrannheten måste vara hög [9]. Funktionen är 
att reglerar elmotorns hastighets vid styrning och automatisering av maskiner och 
olika processer. Varvtalsstyrning sparar energi och reducerar slitaget på maskiner. 
Omriktaren benämns ibland för servodrivsystem då funktionen är att styra servot. 
 
De kan användas till att styra asynkronmotorer, synkrona och asynkrona 
servomotorer. Styrningen sker genom olika typer av feedback. De har en liten 
konstruktion och enkel programmering med hjälp av minnesenhet. 

 

Funktioner;[9] 

 Till krävande maskinapplikationer 

 För synkron- & asynkronmotorer 

 Feedback möjligheter 

 Minnesenhet 

 Vridmoment frånkoppling 

 
Användningsområden; 
 

 Varvtal- & momentreglering 
 

 Motion Control system 
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5.1.1 ACSM1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13 ACSM1 [9]. 

 

Produktegenskaper; 

 0,75 – 160 kW 

 Kan kombineras med en eller flera motorer 

 Breda applikationsmöjligheter 

 Hastighet, rörelse och moment kontroll 

 För synkron- och induktionsmotor 

 Minnesenhet 

 STO Safe torque off säkerhetsfunktion  

 

5.1.2 Motiflex och Microflex 

 

 

Figur 14 Motiflex & Microflex [9]. 
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Produktegenskaper Motiflex; 

 180-528 V, AC enfas/trefas 

 Applikationsmöjligheter allt från enkla till komplexa applikationer 

 För borstlös servomotor, roterande och linjär 

 För AC vektor motor och induktionsmotor 

 Mint styrsystem skräddarsytt för Motion Control 

 Feedback, nätverks & motor encoder integrerad 

 

Produktegenskaper Microflex; 

 105 – 250 V AC enfas/trefas 

 För krävande applikationer 

 Feedback, nätverks & motor encoder sitter integrerad 

 För borstlös servomotor, roterande och linjär. 

 Mint styrsystem skräddarsytt för Motion Control 

 Kompakt design 

5.2 Servomotorer 

Servomotorn har funktionen exakt lägesåterkoppling. Återkoppling är ett annat ord 

för feedback som tidigare förklarats. Med lägesåterkoppling menas att motorn hela 

tiden skickar signaler till styrsystemet om sitt exakta läge på var den befinner sig [9]. 

En servomotors funktion tillsammans med ett servodrivsystem används när det är av 

yttersta vikt att kunna köra med en exakt hastighet till exempel vid olika motstånd kör 

den ändå med samma hastighet. Detta system används när fokus ligger på exakthet 

och där felmarginaler är små till exempel vid Motion Control inom produktionslinjer, 

se bilaga E. 

5.2.1 MS servomotor 

MS servomotorn är designad för att fungera under extrema förhållanden [9]. MS 

servomotorn i kombination med frekvensomriktaren ACSM1, se 5.1.1 ger hög 

precision. Feedback funktionen har stor tillförlitlighet även under krävande mekaniskt 

arbete och höga omgivningstemperaturer. 
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Figur 15 MS servomotor [9]. 
 

Produktegenskaper; 

 Kompakt design 

 Dynamisk  

 Borstlös resolver ger hög precision på feedbacken 

 Momentgräns 1-35,8 Nm 

 Korttidsöverlast möjlighet att köra 2,5 till 3,5 gånger märkmomentet beroende 

på motortyp. 

5.2.2 BSM servomotor/ BSD drivsystem 

BSD är en servo omriktare och BSM en servomotor. Anledningen att de benämns 

tillsammans är att en sådan paketlösning är lämplig för de företag som vill ha en enkel 

och tillförlitlig lösning. Denna lösning passar för enklare och billigare system. 

 

 
Figur 16 BSD/BSM servomotor [9]. 

 

Produktegenskaper; 

 50, 100, 200 & 400 W 

 Momentgräns 0,16 – 1,27 Nm 

 Kundanpassnings möjligheter 

 Låg och medium tröghetsmoment 
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 3ggr toppmoment 

 Feedback finns i tillval, absolut encoder med resolver  

5.2.3 Fältbuss 

Fältbussens uppgift är att göra det möjligt att koppla ihop produkter med olika 

funktion och karakteristiker men även att kunna koppla ihop automationsprodukter 

från olika system och från andra leverantörer än ABB [9]. Frekvensomriktaren kan 

kommunicera med fältbussen. Automationssystem är komplexa system med många 

delar därför är detta en viktig funktion inom Motion Control. Ett exempel på en 

fältbuss är Profibus, se Figur 17. Ett annat exempel är Ethercat lösning. 

 

 

 
Figur 17 Fältbuss Profibus DP [9]. 

 

Produktegenskaper; 

 Den mest etablerade fältbussen på marknaden 

 Produkter med olika funktioner kan kopplas ihop 

 Möjliggör samverka av produkter från olika leverantörer 

 Frekvensomriktaren kan få information från fältbussen 
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6 Resultat 

Materialet som har arbetats fram är en Power Point presentation se bilaga E i ABB 

utförande. Presentationen har en app-liknande konstruktion då syftet var att den ska 

vara enkel att använda. Materialet ska kunna användas för mässor, nyanställd personal, 

säljare och kunder, se bilaga E.  

Upplägget på presentationen är utformat så att användaren utifrån en översiktbild av 

fabriken med olika stationer/funktioner klickar sig vidare. I översiktsbilden ges valet 

att klicka på de olika stationerna eller att välja mellan två lager, ett för drivning och ett 

för säkerhet. Klickar användare på lagret för drivning skalas översiktbilden ner i tre 

olika delar. Automatisk lotsning till del 1 sker då och därifrån ges alternativen att gå 

vidare till del 2, del 3 eller tillbaka till översikten. De olika delarna för drivning är 

uppbyggda på liknande sätt. Exempelvis del 1 innehåller stationer för positionering 

och indexering. Klickar användaren på positionering ges en kort beskrivning av 

funktionen samt vilka produkter ABB kan erbjuda. Väljs en produkt ges en 

sammanfattad beskrivning av produktfördelar (USP). Presentationen innehåller även 

länkar till relaterade produkter till exempel en länk till ABB:s hemsida för absolut 

pulsgivare. 

Presentationens syfte var att visa upp en helhet samt peka på ABB breda 

produktutbud. Detta har genomförts genom att identifiera lämpliga produkter och 

dess produktfördelar. 
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7 Slutsats 

Syftet med examensarbetet var att identifiera vilka produkter i Motors & Drives 

produktutbud som kunde integreras i materialhanteringen till- och från roboten. 

Fokus har legat på nyförvärvet Baldors produkter med typlösningar för att visa förslag 

på hur pneumatiska och hydrauliska lösningar kan ersättas med hjälp av dessa 

produkter.  

Problemställningen bestod av att ABB idag levererar kompletta 

materialhanteringslösningar till kunden men med produkter från konkurrerande 

leverantörer. Presentationsmaterialet visar på att ABB har egna produkter i sitt 

produktsortiment för att kunna bygga kompletta Motion Control system. Varför 

används inte dessa idag? För att denna tankegång ska slå igenom både internt och 

externt har även USP (Unique Selling Points) identifierats för de olika produkterna. 

Skissering av fabriken gjordes på underlag att försöka integrera produkterna, se bilaga 

B. Fabriken delades sedan upp i olika stationer med olika Motion Control funktioner. 

Applikationerna som redovisats har oberoende av roboten karaktär. De identifierade 

produkterna består av frekvensomriktare/servodrivsystem, servomotorer, fältbussar, 

trådlösgivare och säkerhetsrelaterade produkter. 

I presentationsmaterialet, se bilaga E, visas även andra produkter med syftet att skapa 

en helhet. Produkterna som bidrar till detta är PLC, Jokab Safety, fältbussar och 

trådlösgivare. Det APP-liknande upplägget med två lager ett för drivning och ett för 

säkerhet användes för att ge ett enkelt intryck samt att visa på en stor bredd utan att 

framstå som fullproppad med information. 

Min slutsats av detta examensarbete är att Motors and Drives produkter kan 

integreras genom användning av presentationsmaterialet inom organisationen för att 

skapa en större produktkännedom hos de anställda men även som säljmaterial till 

kund för att kunna visa på ABB:s otroliga bredd 

7.1 Framtida arbeten 

Exempel på framtida examensarbeten för kommande studenter är fördjupning av 

säkerhetsfunktioner, Jokab Safety AB och fördjupning av trådlösa givarfunktioner, 

WISA med syfte att utveckla presentationsmaterialet ytterligare. 

Presentationsmaterialet finns tillgängligt på ABB, avdelningen Svensk försäljning 

Motors & Drives kontaktperson Johan Tonde.  
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A. Intervjufrågeställning till Systemintegratören & 
Konceptingenjören 

 
ABB Mattias Leppik Systemintegratör 
ABB Jens Svedberg Konceptingenjör 
 
 

 Behov av materialhantering runt ABB robot 

o Vilka områden fokuserar ABB på? 

o Vilka nya områden skulle ABB:s produkter fungera på? 

Till exempel vilka industrier och så vidare. 

 

 

 Hur löser man materialhanteringen idag? 

o Finns det någon typ av grundmaterialhantering runt ABB 

roboten? 

o Vad används robotarna till? 

Till exempel materialhantering, svets, målning, borrning. 

 

 

 Idéer på hur materialhanteringen skulle kunna lösas? 

o Egna idéer på typlösningar  

Fri budget, inga problem 

o Skiss och beskrivning av funktion 

  

 

 Framtagning av typlösningar 

Tips att tänka på 

o Vilka huvudområden ska jag fokusera på?  

Till exempel Svetsning? Borrning? Målning? Annat?  

o Var har ABB störst behov? 

Till exempel utvecklingsbehovet inom vilka områden. 
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 Vad kan roboten inte göra? Verkar som de kan göra vad som 

helst 

o Vilka begränsningar finns? 

o Kan dessa problem lösas på något sätt? 

 

 

 Områden där motorer & servomotorer används som flitigast? 

Mitt fokus ligger på att integrera så många av ABB Motors & Drives 

produkter in i materialhanteringen. 

Till exempel nya områden eller i befintliga områden 

o Vilka områden är mest intressanta vad gäller motorer och 

frekvensomriktar/servodrivsystem? 

 

 

 Vilka är produktfördelarna ABB Motors & Drives produkter  

t.ex. Motorer? Drivsystem? 

o Några specifika ABB produkter och varför? 

o Vad finns det för Unique Selling Points?  

Till exempel kan användas till många olika system, lågt pris och så 

vidare. 

 

 

 Vilka är fördelarna med ABB roboten? 

o Hela roboten 

Till exempel i förhållande till konkurrenterna 

 

 

  Tips på hur ABB ska undvika att behöva köpa in komponenter 

från konkurrenter till materialhanteringen? 

Nya typlösningar där ABBs produkter används. 

o Finns det något mer sätt? 

o Används utom ABB produkter på själva roboten? 
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  Mattias/Jens egna tips? 

Fri budget, inga problem 

o Vad hade du tagit fram för typlösningar då? 
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B. Skissering av fabrik 

Del A: 
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Del B: 

 

Del C: 
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C. SketchUp av fabriksöversikt 
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D. SketchUp av fabrik i delar 

Del A: 
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Del B: 

 

 

 

Del C: 
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E. Presentationsmaterialet 
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