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Sammanfattning
Rapporten beskrivet ett projekt i uppdrag från ABB Component och är en del i kursen 
examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, 
fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Projektet skapades efter att ett gränsprov av VUBB lindningskopplaren visat att stora 
oscillationer sker i förväljaren. Oscillationerna skapar en ljusbåge mellan förväljaren och de 
fastakontakterna och bedöms vara orsaken till lindningskopplaren har en begränsad 
märkspänning.
Målet med projektet är att se hur stor och omfattande en omkonstruktion av 
lindningskopplaren behöver vara för att förhindra att oscillationer uppstår i förväljaren.

Det kritiska dämpningsmotståndet C cr  för fjädersystemet beräknades för att teoretiskt se 

hur stor kraft som behövdes, då fjäder hamna i jämnviktsläge. Beräkningarna gjordes då 
låscylinder rördes sig i medurs och i moturs.

– Medurs: Ccr1 = 253,95 [kg/s].

– Moturs: C cr2 = 236,29 [kg/s].

Med hjälp av en modell baserad på ett visköst dämpat system så kan förväntade svängningar 

plottas för olika värden av dämpningskvoten ζ .

Dämpningskvoten för en kritisk dämpning av systemet ligger efter beräkningar på ζ = 

0,84. Studier av konstruktionen gjordes för att för en bättre bild hur en lindningskopplare 
fungerar i en transformator. En funktions analys och en konstruktions – FMEA hjälpte till att 
lista vilka olika delar i lindningskopplaren som kunde omkonstrueras. Detta för att minska på 
oscillationen utan att behöva ändra på övriga funktioner i lindningskopplaren. En viktig 
aspekt är att låscylinder rör sig parallellt med förväljaren. Detta betyder att om låscylinderns 
oscillationer dämpas genom en omkonstruktion så dämpas även förväljarens oscillationer. 
SpaceClaim är ett CAD-program som användes för att bygga ihop en modell av 
lindningskopplaren. Modellen utrustades sedan med Joints och olika friktionsparametrar för 
att kunna efterlikna rörelsemönstret som lindningskopplaren har från gränsprovet.
Modellen gjordes om för att efterlikna de olika koncepten som hade utvecklats. Detta för att 
se hur stor den procentuella skillnaden var i vinkelhastighet och svängningsamplitud, jämfört 
med den nuvarande modellen. Utan simuleringen skulle konceptgenereringen bli betydligt 
dyrare och ta längre tid än den tidsplanen som var satt på projektet. 
Det slutliga konceptet som valdes var att sätta två klossar på cylinderbanan som cylinder 
måste åka över för att komma till mitten läget. Konceptet hade en förhållandevis liten 
inverkan på vinkelhastighet. Det är även ett säkert sätt förhindra att förstora oscillationer 
skapas eftersom klossarna begränsade låscylinderns rörelse bana.
Förbättringar som kan läggas till framtida arbeten är att göra en mer detaljerad modell i 
simuleringen med avseende på friktion, material och drivande moment.
Koncepteten kan även prövas i moturs riktning för att se om det bli samma resultat i 



vinkelhastighet och amplitudskillnad.
Hur mycket vinkelhastigheten får sänkas för att lindningskopplaren inte ska ta skada av 
ljusbågen som uppstår, får även läggas till framtida forskning.

Abstract
The report describes a project which is an assignment from ABB Component and is a part of 
the course ‘’degree project of Bachelor of Science in Mechanical Engineering’’, MSGC17, at 
Karlstad University, the faculty of health, science and technology. 

The project was started after a limit test of a VUBB tap-changer show that the pre-selector 
makes large oscillation during the test. These oscillations creates a lighting arc between the 
pre-selector and the fixed contacts on the tap-changer housing part. The lighting arc appears 
to be the main cause why the tap-changer has a limited rated voltage.
The aim of the project is to see how large and extensive a reconstruction of the tap-changer 
has to be to prevent the oscillations to occur in the pre-selector. 

The critical damping constant C cr1  for the spring system was calculated to see how big a 

force, the system must have theoretically to restore the equilibrium. These calculations were 
made for scenarios in which the pre-selector is moving in any of the clockwise and 
counterclockwise directions.

– Clockwise: C cr1 = 253, 95 [kg/s].

– Counterclockwise: C cr2 = 236, 29 [kg/s].

With help from a model base on a viscous damped system the predicted fluctuations can the 

plotted on different values of the damping ratio ζ .

The damping ration for a critical damping system after calculations is on ζ = 0,84.

Studies of the constructions were made to get a better picture of how a tap-changers works in 
a transformer. To find relevant parts for reconstruction, a function analysis and a construction-
FMEA were performed. The identified parts could be redesigned without affecting other 
functions in the tap-changer. One important aspect is that the lock cylinder moves parallel 
with the pre-selector. This means that if the oscillations in the lock cylinder is damped after a 
reconstruction, also the pre-selectors oscillation is damped.
The CAD-program SpaceClaim was used to build a model of the tap-changer. Joints and 
friction parameters were placed on the model to make it move similar to the tap-changer in 
the limit test. The model was then adapted to simulate the different concept solutions that had 
been developed. This was made just to see how big the percent change in angel velocity and 
oscillation amplitude compared to the current construction. The concepts were tested in the 
simulation in order to minimize the cost and to save time in the project.
The final concept that was chosen is to place two blocks in the lock cylinder path. The 
cylinder had to cross one block to its middle in the path. The concept has had small impact on 
the angel velocity compared with other concepts. The use of two blocks is also a safe way to 
prevent too large oscillations to occur in the pre-selector.
Future improvement is to develop a more detailed model in the simulation with respect on the 



friction, material and the driving mechanism. The concept can also be tested in the 
counterclockwise direction to see if there are any differences in angel velocity and oscillation 
amplitude. Further studies are suggested to investigate how much the angel velocity can be 
reduced without the light arc damaging the tap-changer.
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Begreppslista

Märkspänning: I denna rapport så syftar märkspänning på den kapacitiva spänning som 
lindningskopplaren är begränsad till.

Brytning: Den elektriska urladdningen som sker när rörlig kontakt lämnar fastkontakt.

Slutning: Den elektriska urladdningen som sker när rörlig kontakt ansluter till fastkontakt.

Förväljare: Del av lindningskopplare som antingen kopplar i och ur grovlindning eller 
används vid plus/minus för att ansluta olika ändar av reglerlindningen

Dämpningskonstanten: Betecknas C och är det motstånd som dämpar en fjäder [kg/s]. 

Kritiska dämpningskonstanten: Betecknas C cr . I en kritisk dämpad rörelse så återgår 

systemet till jämnvikt på en minimal tid utan oscillatorn.

Dämpningskvot: Betecknas ζ  och är kvoten mellan systemets nuvarande 

dämpningskonstant och systemets kritiska dämpnings konstant. 

Gränsprov: Prov som körs till den nivå (ström, spänning) där haveri sker eller att ytterligare 
höjning orsakar driftproblem.

Visköst vridmoment: Bromsande vridmoment som uppstår vid kombination av vätska och 
friktion.

Joint: Begränsning i simulering som beskriver en komponents tillåtna rörelse i förhållande till
en annan komponent eller till rymden.

Restitution: Studskoefficient. Kvot mellan hastigheterna mellan två kroppar omedelbart efter 
kollision. Noll innebär ingen studs och ett innebär perfekt studs. 

Flytande potential: Uppstår när elektrisk ledande komponent varken är jordad eller ansluten i
någon ända.
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1. Inledning
Examensarbetet har i uppdrag från ABB Components utförts av Emil Karlsson på 
maskiningenjörsprogrammet vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och 
teknikvetenskap. 

Handledare vid Karlstads universitet Leo De vin och examinatorn Nils Hallbäck. 

Handledare på ABB Emil Wedin, Anton Bergström och Tommy Larsson. Projektet omfattar 
22,5 högskolepoäng och har utförts vid ABB Components kontor i Ludvika.

ABB (ABB 2018a) är en multinationell verkstadskoncern inom elkraft- och 
automationsteknik som är uppbyggt på fyra olika globala divisioner. 

-Electrification products. 
-Robotics and motion.
-Industrial automation.
-Power grids.

Dessa divisioner är sedan uppbyggda av specifika affärsenheter inriktade på särskilda 
branscher och produktområden. ABBs division Power grids tillverkar och utvecklar 
högspänningsprodukter och lösningar till elkraftanläggningar. En transformator (ABB 2018b) 
är en nyckelkomponent i en elkraftsanläggning och ställer höga tekniska krav för att klara alla
påfrestningar som den utsätts för, under sin över 40 åriga drifttid. Grundläggande 
komponenter i en transformator är.
Genomföringar: Leder spänningar från elnätet till och från transformatorn.
Transformatorkärna: Omvandlar spänningen i transformatorn.
Reglerlindning: Känner av spänningsvariationer i elnätet.
Lindningskopplare: Växlar aktiva lindningsvarv i transformatorkärnan. 
Genomföringar och lindningskopplare har affärsenheten ABB Components (ABB 2018c) 
tillverkat sedan början av 1900-talet.
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1.1 Bakgrund
Huvudsyftet med en lindningskopplare är att växla mellan lindningarna i en transformator för 
att kompensera för olika variationer som uppstår i elnätet. Detta p.g.a. ojämn förbrukning och 
generering med syfte att hålla en konstant spänning ut från transformatorn. En 
lindningsregulator som sitter vid transformatorkärnan känner av de olika variationerna som 
sker i elnätet via mätutrustning. Vid en sådan spänningsvariation så skickar regulatorn ut en 
signal till manöverdonet som manövrerar lindningskopplaren till att anpassa lindningarna så 
att ett konstantflöde kvarstår ut från transformatorn. Lindningskopplare av modell VUBB har 
en vikt utan olja på 270kg. Lindningskopplaren fylld sedan med transformator olja vilket ökar
vikten till 550 kg. höjden på Lindningskopplaren är 2101 mm mätt rån botten plattan upp till 
kugghuset för manöverdonet. Diametern på den yttre cylindern ligger på 470mm (Technical 
guide 2013). Lindningskopplaren är konstruerad att sitta inne i transformatorn och består i 
huvudsak av fyra olika delar.

 Ett mekaniskt drivsystem där ett manöverdon driver lindningskopplaren genom leder 

och kuggväxlar från sin placering på ut sidan av transformatorn. Manöverdonets 
primära uppgift är att driva lindningskopplaren och att informera driftansvariga om 
vilket läge som lindningskopplaren befinner sig i.

 Det finns 3st finväljare i en lindningskopplare för att kunna koppla in och ur 

lindningsvarv för de tre olika spänningsfaserna som finns i elnätet. Finväljare har totalt
faktiska 10 nivåer som den kan åka mellan för att transformatorn ska kunna hålla en 
konstant spänning ut.

 Förväljaren på lindningskopplaren gör så att antalet nivåer i finväljaren kan ökar till 19

nivåer.

 Lindningskopplaren är omsluten av en yttre cylinder där de fastakontakterna som 

ansluter till transformatorns lindnings är monterade. Cylinder förhindrar också att 
oljan i lindningskopplarens blandar sig med transformatorns olja. Detta är önskvärt då 
det bildas små material partiklar när kontakterna bryter eller sluter sig inne i 
lindningskopplaren. Partiklarna är på sikt skadligt för transformatorn.

Vid en omkoppling så bryter de rörliga kontakterna i förväljaren och finväljaren med de ena 
fasta kontakterna i yttre cylinder. För att sedan sluta sig med nästa fasta kontakt för att variera 
antalet lindningsvarv i transformatorkärnan. Då det är en konstant spänning i transformatorn, 
så finns det fortfarande en kapacitiv spänning kvar i lindningskopplaren mellan en brytning 
och en slutning av lindningskopplaren. Ju större denna spänning är desto kraftigare ljusbåge 
bildas mellan kontakterna. Denna ljusbåge kan skada transformatorn och reducera dess 
livslängd. Det är därför viktigt att försöka begränsa detta och ett sätt är att hålla ljusbågens 
verknings tid så kort som möjligt.

1.2  Problemformulering

7



Vid ett gränsprov på en lindningskopplare modell VUBB så upptäcktes oscillationer i 
förväljaren då den rör sig mellan de fastakontakterna. Oscillationerna skapar en ljusbåge 
mellan kontakterna och kan skada lindningskopplaren då det händer vid en märkspänning 
högre än 40 Kv.

1.3 Syfte
Examensarbetet går ut på att se över stor och omfattande omkonstruktion skulle bli av 
lindningskopplaren modell-VUBB. Detta för att kunna minska de oscillationer som uppstår i 
förväljaren då spänningen blir högre än 40 kV.

1.4 Mål
Målet med projektet är att minska oscillationerna i förväljaren för att lindningskopplaren ska 
kunna ha en högre märkspänning. Ett högt önskemål är även att bevara den nuvarande 
vinkelhastigheten som förväljaren har under brytning.
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2. Metod
2.1 Projektplan
Projektet introducerade genom ett möte på ABB Components där en rapport från ett gränsprov
visade en problemformulering och det diskuterades ett önskemål om en förbättrad 
konstruktions lösning. Arbetet med projektet inleddes med att framställa en projektplan vilket 
innehåller en tidplan över projektets milstolpar och när det olika delmomenten ska vara klara 
(se bilaga 1). Rapporten innehåller även ett Gantt-schema för att få en bättre överblick över 
hela projektet (se bilaga 2). Olika risker som kunde uppstå under projektet listades i en 
riskanalys och rankades därefter i hur stor allvarlighetsgrad riskerna kunde medföra (se bilaga
3). Efter att projektplanen presenterats inför lärare och klasskamrater och sedan blivit 
godkänd av handledare på skolan och på ABB, så lades fokus på att studera konstruktionen. 
Genom att fördjupa sig i relevant litteratur och rådfråga personal på ABB så ökade förståelsen
hur en lindningskopplare fungerar och vilken funktion som den fyller i en transformator. För 
att få en visuell syn på konstruktionen så studerades den aktuella modellen i CAD 
programmet Creo Parametrics 4.0 samt att en 3D-printad modell av en äldre variant av 
lindningskopplarens överdel fanns tillgänglig för att förstå mekanismen och hur delarna 
samverkade med varandra. Ritningar med givna mått, vikter, lager och fjäder data fanns också
till hands för att granskas.

2.2 Kriteriematris
Efter en fördjupad studie av konstruktionen så gjordes en kriteriematris enligt Olssons 
(Johannesson, 2013), för att lista och motivera olika krav och önskemål som företaget begär 
på den slutliga omkonstruktionen. Kriteriematrisen kommer sedan att fungera som ett bra 
gallringsverktyg när konceptgenereringen sedan kommer ta vid (se bilaga 4).

2.3 Funktions analys
När förväljare manövreras så är det en rad olika komponenter som bidrar till att denna 
funktion i lindningskopplaren fungerar. Enligt (Johannesson 2013) så kan funktionerna brytas 
ner för att bättre kunna granska vilka funktioner påverkas (eller kan påverkas) av en ändring 
av en komponent. Detta är ett slags omvänd axiomatisk konstruktion. En funktions analys av 
den aktuella rörelsekedjan, från den drivande motorn fram till rörelsen av låscylindern samt 
till förväljaren gjordes. Det gjordes två olika analyser en som leder till låscylindern och en 
som leder till förväljaren.

Låscylinder
Manöverdon – konisk kuggväxling – tryckande axel – drivande halv månde – axel – lager 
tapp – malteser hjul – lager tapp – Batman - axel – låscylinder – fjäder – pistol – bult – 
rullager – cylinderbana.

Förväljaren
Manöverdon – konisk kuggväxling – tryckande axel – drivande halv månde – axel – lager 
tapp – malteser hjul – lager tapp – Batman – lager tapp – förväljare – kontakt.
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Efter som ändringar i manöverdonet och vissa andra komponenter skulle påverka andra 
funktioner i lindningskopplaren så valdes dessa att bli förbli orörda. Komponenter som valdes
att ta vidare var fjädern i Låscylindern, Pistolen, Cylinderbanan, Batman och Rullagret.

2.4 Konstruktions-FMEA
En konstruktions-FMEA skapades över de valda komponenter och viktades sedan med hjälp 
av handledare för att sedan rangordnas i deras risktal. Komponenter med höga risktal togs 
vidare till att användas i konceptgenereringen vilket var fjädern i låscylindern, Cylinderbanan 
och Rullagret. (Se bilaga 5)

2.5 Ansys SpaceClaim
Ansys SpaceClaim är ett multifunktionellt CAD-program som automatiskt skalar av 
komponenter som är hämtade från andra CAD-program. Detta för att lättare kunna göra om 
komponenter i programmet och användas tillexempel vid simulering.
SpaceClaim använder sig av den helt integrerade funktionen Algoryx Momentum för att 
kunna simulera rörelse mellan olika komponenter i mekaniska system. Rörelsernas dynamik 
skapas med hjälp av att sätta ut Joints och friktionsparameterar innan en simulering, för sedan 
kunna analysera efter. Simuleringen drivs av fysikmotorn Algoryx Dynamics
(Algoryx 2016).
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2.6 Simulering
För att minska kostnaderna och även långa väntetider så användes simuleringsprogrammet 
Algoryx Momentum i SpaceClaim. För att få tips och råd då tidigare erfarenhet saknades så 
fanns Anton Bergström som handledare för programmet. För att få en grund i hur olika 
konstruktioner kunde skapas och ändras i programmet, så började upplärningsfasen med göra 
uppgifter från ett övningshäfte. För att sedan succesivs utvecklas i programmet under tiden 
som examensarbetet utfördes. Innan konceptgenereringen kunde påbörjas i simuleringen så 
behövdes det först skapas en nuvarande modell i programmet. Målet med modellen var att den
skulle uppföra sig så likt det verkliga gränsprovet som möjligt. Först laddades alla 
lindningskopplaren komponenter ner från ABB i CAD-programmet Creo Parametric 4.0. 
Komponenterna öppnades sedan i SpaceClaim för att köras i den simulering som fanns till 
förfogande under projektet. För att beskriva lindningskopplaren rörelsedynamik så sattes 
Joints ut mellan komponenterna. De sattes mest ut Hinge Joint, vilket är av gångjärnskaraktär 
och begränsar en komponent att enbart rotera kring en given axel. Två stycken Spring Joint 
med uppgift att röra sig som fjädrarna i lindningskopplarens övre del, placerades även ut på 
modellen. Uppgifter om fjädrarnas arbetslängd och fjäderkonstant hämtade från ritningar på 
ABB (Se Figur 1).

Figur 1. Utplacerade joints i VUBB- modellen.
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När en Joint placeras i modellen så får den en färg för att lättare visa vilken funktion och 
placering som den har under simuleringen. För att få modellen att röra sig under simuleringen 
så sattes en Hinge Joint att få motor egenskaper. Vinkelhastigheten [grad/s] och de största 
vridmomentet [Nm] som drivsystemet har på lindningskopplaren letades upp med hjälp av 
ansvarig personal på ABB och sattes in i modellens motor. För att kunna uppskatta hur stor 
friktion och restitution som varje komponent har när de trycktes motvarandra så försågs de 
relevanta delarna i modellen med samma material som den verkliga konstruktionen har. 
Materialet på varje del hittades på dess ritning. Till hjälp för att få fram rätt materialdata till de
olika delarna så användes programmet Ces edupack. För att svängningar skulle röra sig mer 
likt den verkliga så sattes även vridmotstånd in i vissa joints på modellen. Flera olika 
simuleringar genomfördes med varierande vridmotstånd på både en joint åt gången, samt i 
kombinationer med flera joints i varierande vridmotstånd. Detta för att oscillationerna ska bli 
så lik den verkliga som möjligt. Vid gränsprovet så mättes förväljaren oscillationer med hjälp 
av en vinkelmätare. Resultatet plottades i en graf med tiden då förväljaren rör sig mellan de 
fastakontakterna. I simuleringen så lästes motsvarande vinkel av genom att plotta vinkeln på 
den joint som förväljaren rör sig kring lindningskopplarensaxel. Modellen gjordes om flera 
gånger och den graf som var mest likt det verkliga gränsprovet fick slutligen stå som referens 
när de olika koncepten testades. I verkligenheten rör sig förväljaren även i moturs. Detta för 
att lindningskopplaren ska kunna variera spänningsnivån både upp och ner. Vilket gav skäl till
att sätta motorjointen i motsattriktning och stämma av med dess verkliga motsvarighet.
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2.7 Brytning och slutnings mellan förväljaren och fastakontakter.
VUBB lindningskopplaren är designad att röra sig i transformatorolja. Detta eftersom olja 
isolerar bättre än luft och göra att den ljusbåge som uppstår vid slutning blir avsevärt kortare 
än om det vore i luft. Det elektriska fältet [kV/mm] är ett mått som talar om hur stor den 
dielektriska påkänningen blir när kontakterna sluter sig. Ju starkare det elektriska fältet är, 
desto större isolerande avstånd behövs. Av rapporten från gränsprovet så kan en beräkning på 
hur stor den dielektriska styrkan är vid en slutning av kontakten räknas fram. Genom att sedan
mäta hur stor den flytande potentialen är, så kan ett uppskattat avstånd beräknas då ljusbågen 
startar vid slutningen. När förväljaren oscillerar så uppstår det slutningsförhållanden vid den 
första svängningen enligt gränsprovet. Genom att veta avståndet då ljusbågen startar vid 
slutningen så är det maximala amplituden på svängningen också given. (Se figur 2)  

Figur 2. Förväljaren nära de fastakontakter vilket orsakar ljusbågar (Gula streck).

När förväljarensfingrar bryter från en av kontakterna så måste fingrarna hålla minst samma 
vinkelhastighet som i den nuvarande designen ut till det isolerande avståndet i oljan. Detta 
framgår i kriteriematrisen och betyder att om hastigheten är för långsam så kommer även 
lindningskopplaren märkspänning att försämras. När avståndet sedan ökar så kommer 
skärmen på förväljaren att ta över ljusbågen en stund innan detta sprak upphör. Skärmen har 
en bättre dielektrisk geometri vilket gör att den klarar samma spänning fast på ett kortare 
avstånd. 

13



För att kunna påverka förväljaren så kan låscylinders rörelse förändras eftersom de är 
konstruerade att röra sig parallellt med varandra. Detta görs genom en gemensam kontakt 
punkt i Batman (Se figur 3).

Figur 3. Avskalad modell av VUBB-lindningskopplare.

Batman fyller på så vis en viktig funktion under konceptgenereringen. När förväljaren rör sig 
mellan de två kontakterna så har låscylindern via Batman vandrat från den ena gropen till den 
andra (Se figur 4). 
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Figur 4. Låscylindern placerad i första gropen.

2.8 Dämpningskvoten och den kritiska dämpningskonstanten

Efter ett önskemål från företag så beräknades den kritiska dämpningskonstanten Ccr för att 

se vilket teoretiskt motstånd som behövdes för att bäst dämpa fjädersystemet i låscylindern. 
Detta gjordes med hjälp av en graf från rapporten som visade förväljarens dämpande 
oscillerande svängningar. Ett sträck ritades in i grafen över gränsprovets plottade svängningar 
och ska motsvara den axeln som oscillationerna rör sig runt. Detta för att kunna uppskatta hur 
höga amplituderna blir i oscillationens två första svängar. De två amplitudernas höjd kan 

sedan sätta i relations till varandra genom att använda det logaritmiska decramentet δ  

enligt ekvation 1. 

δ=
1
n
∙ ln

X0

Xn

(1)

Dämpningskvoten ζ  vars värde är kvoten mellan den nuvarande dämpningen och den 

kritiska dämpningen i systemen kan tas fram enligt ekvation 2.

ζ=
δ

√δ 2
+4 π2

(2)

Den dämpande vinkelfrekvensen för systemen tog fram enligt ekvation 3. Där period tiden
τ  togs fram genom att mäta tiden mellan de två första amplitud topparna i grafen från 

gränsprovet.

f d=
1
τ d

(3)

Den dämpande vinkelhastigheten för de båda systemen togs fram enligt ekvation 4.

ωd=f d2π (4)
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Den naturliga vinkelhastigheten togs fram enligt ekvation 5, där k är fjäderkonstanten för 
systemet.

ωn=
ωd

√1−ζ2
=√ k

m
(5)

En effektiv massa för fjädersystemet kunde sedan tas fram enligt ekvation 6:

m=
k

ωn
2
(6)

Systemens kritiska dämpningsmotstånd togs fram enligt ekvation 7 för att se vilket motstånd 
[kg/s] som behövdes för att ge den bästa dämpningen.

C cr=2mωn(7)

Låscylinderns fjäder rör sig i en vinkel θ med ett tröghetsmoment I i ett visköst 

vridmoment (Rao 2011). Med hjälp av en modell baserad på ett visköst dämpat system, 
ekvation 8, kan förväntade svängningar sedan plottas för olika värden av dämpningskvoten se 
bilaga 6. 

θ (t )=e
−ζ

√1−ζ 2
∙ωd

{θ0 cos (ωd )+( 1
ωd

θ́0+
ζ

√1−ζ 2
θ0)sin (ωd t )}(8)
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2.9 Modellering av de olika koncepterna
Komponenterna som valdes från konstruktions-FMEA bidrog alla med sin specifika funktion 
där olika lösningar kunde utvecklas. Detta efter egna funderingar och av diskussioner med 
handledare och anställda på ABB och Karlstads universitet. Under en konceptutvärdering så 
kördes flera olika simuleringar på varje komponent med varierande värden. Detta för att varje 
komponent skulle bidra med sin bästa lösning när de sedan sattes in i en morfologisk matris. 

2.10 Dämpande kraft på fjädern
Fjäderns svängningar kan dämpas genom att sätta dit en gasfjäder likt en stötdämpare på en 
bil. Detta gjordes genom att sätta dit en dämpandekraft som förhindrar fjäderkraften i 
låscylindern att tryckas in (Se figur 5). 

Figur 5. En genomskärning som visar låscylindern och pistolen samt rullagret med joint 
utplacerade.

Sökningar på internet gjordes för att hitta en passande gasfjäder som passade in i låscylindern.
Kraven som ställdes på gasfjädern var att den ska ha en mindre diameter än pistolen för att få 
plats i låscylindern. Den ska också vara i en lämplig längd för att kunna hindra fjäderns 
rörelse fram och tillbaka i sin bana. 

Det gjordes även försök på hur stort det dämpande motståndet behövde vara genom att öka 
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motståndet för fjädern. Detta för att se om transformatoroljan som lindningskopplaren är fylld
med, skulle kunna hjälpa till att dämpa oscillationerna genom en omkonstruktion av pistolen. 
Tillexempel genom att göra hålet innan rullagret mindre i på pistolen. 

2.11 Fjäder
Den nuvarande tryckfjädern som sitter inne i låscylindern kan bytas ut då det fortfarande 
uppfyller en enkel sammanställning enligt kriteriematrisen. Kravet på den nya fjädern är dock 
att den ska vara mindre än pistolens diameter (Se figur 6) och att den firalängden på fjädern 
inte får vara för kort, då låscylindern annars inte trycks ut tillräckligt långt.

Figur 6. En genomskärning som visar placeringen av tryckfjädern i låscylindern samt den blå 
markerade pistolen.

För att göra detta så togs lämpliga fjädrar från (Lesjöforsab.com 2018) för att sedan köras i 
simuleringen och plottas i en gemensam graf.

För att få ett exaktare värde på hur stor skillnaden är så mättes varje amplitud i första kurvan 
och jämfördes med den nuvarande fjäderns amplitud.

Fjädrarnas vinkelhastighet under brytningen beräknades fram genom att först ta ut 
medelhastigheten för varje fjäder. För att sedan ta ut den procentuella skillnaden mellan varje 
ny fjäder och den nuvarande fjädern. Fjädern som valdes var den som gav en stor minskad 
svängning men ändå en låg skillnad i vinkelhastigheten. 

2.12 Cylinderbanan
Ett sätt att minska svängningen i förväljaren är att omkonstruera spåret som låscylindern rör 
sig i utan att påverka hastigheten i början för mycket (Se figur 7). 
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Denna konceptgenerering börjades med att skissa olika lösningsförslag på ett tomt A4 papper 
i en form av brainstorming. Nya tankar och idéer väcktes även genom diskussioner med 
personal på ABB och Karlstads universitet. Modellen i SpaceClaim gjordes sedan om till de 
olika varianterna som vuxit fram. Efter att sedan varje ny modell av banan hade körts i 
simuleringen så plottades resultaten för att jämföras med den nuvarande modellen. 
Vinkelhastigheten och amplitudskillnaden mättes också för att se hur stor den procentuella 
skillnaden hade blivit. På grund av tidsbrist så gjordes bara prototyper av de olika varianterna 
på banan. Men det gav en uppskattad bild av hur stor den önskade effekten skulle bli under 
simuleringen.

Förhöjning i mitten
För att svängen ska bli så kort som möjligt så kan en avplaning först bromsa in 
vinkelhastigheten på låscylindern, för att sedan stanna helt vid en förhöjning som är placerad i
mitten. Stannar cylindern innan eller efter förhöjningen i mitten, så finns risken att det 
isolerande avståndet vid brytning eller slutning blir för litet. Detta kommer då leda till att 
ljusbågen uppstår och kommer försämrar märkspänningen (Se figur 8).

Figur 8. Förhöjning i mitten.
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Två klossar
Förväljaren kan göra små svängningar i mitten, bara den inte riskerar att komma för nära en 
av kontakterna. Genom att sätta två klossar på banan så kan oscillationerna begränsas på 
låscylinder, vilket i sin tur leder till att förväljaren håller ett säkert avstånd till kontakterna. 
(Se figur 9).

Figur 9. Två klossar på cylinderbanan.

Grop i mitten
Svängningar kan dämpas genom att cylindern trycks ner i en grop när den befinner sig i 
mitten läget (Se figur 10). Gropen behöver dock vara tillräckligt djup för att låscylindern inte 
ska kunna åka ut ur gropen. Alternativt kunna dämpa svängningen så pass att ett 
isolerandeavstånd uppstår mellan förväljaren och de fastakontakterna för att förhindra att 
ljusbågen uppstår. Gropens djup får dock inte störa övrig konstruktion, vilket är ett krav då 
lösningen ska vara kompakt enligt krav specifikationen. 

Figur 10. En grop som dämpar låscylinderns svängningar.

Planare mitten
Genom att göra vinkeln planare i mitten av banan så kan svängningarna dämpas genom att 
låscylindern bromsas upp (Se figur 11). Om cylinderbanan blir för plan finns dock risken att 
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den hastighet som behövs vid brytningen blir för låg. Vilket skulle leda till att tiden ljusbågen 
verkar mellan kontakterna förlängs och kan skada transformatorn.  

Figur 11. En planare bana som bromsar låscylinder.

2.13 Friktion
Låscylindern rör sig genom att fjädern trycker ut pistolen och rullagret vilket skapar en rörelse
längs banan. Simulering av modellen visar att kontakt ytan mellan lagret och basplattan är 
mindre när cylindern skjuts ut än när den står i mitten. För att undersöka om detta kunde 
påverkade svängningarna och vinkelhastigheten så kördes simuleringar med ett ökat friktion.

Glidlager
Lagret i den nuvarande modellen byttes ut mot ett med högre friktion för att det ska rulla 
långsammare. På SKF hemsida fanns uppgifter om olika lager typer som skulle kunde 
användas istället på modellen. Det gjordes även ett försök att ringa SKF för att se om de hade 
några tips som kunde hjälpa.(Se figur 12).
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Figur 12. Rullagrets placering i låscylindern.

Efter en jämförelse av olika glidlager så togs PBM brons (SKF 2010) att användas som 
koncept när sedan simuleringen kördes. Den har hög friktionskoefficient även vid en lägre 
belastning och blir självsmörjande då den under drift ligger i olja. Efter att ha kollat upp ett 
material som liknade glidlagrets legering CuSn7Zn4Pb-B i Ces Edupack och även ett material
för bulten som glidlagret snurrar runt så matades det in i SpaceClaim. Glidlagrets 
friktionskoefficient mellan materialen skrevs även in i programmet för att sedan köras 
simuleringen. Där de plottades och sedan jämfördes i en tabell.

2.14 Morfologisk matris
För att optimera koncepten så valdes det även att använda en morfologisk matris där de olika 
koncepten kombinerades i ett försök att få en så stor effekt som möjligt. Resultatet av 
kombinationerna plottades precis som tidigare i en graf, för att sedan jämföras med den 
nuvarande modellen i dess vinkelhastighet och svängningsamplitud. Den första versionen av 
den morfologiska matrisen gjordes om då en mer noggrann granskning av de olika koncepten 
hade genomförds. Detta lede till att flera koncept togs bort och en nyare version av matrisen 
gjordes.
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2.15 Sammanställning av koncepten
Resultaten från konceptens mätningar sattes sedan samman i ett stapeldiagram, för att få en 
bättre översikt när det slutliga konceptet sedan skulle väljas.

2.16 Elimineringsmatris
Koncepten sattes sedan in i en elimineringsmatris för att jämföras mot företagets krav.

2.17 Relativ beslutsmatris
De slutliga koncepten rankades sedan efter hur väl de uppfyllde kriteriematrisen önskemål i 
en relativ beslutsmatris där den nuvarande modellen sattes som referens. 

3. Resultat
För att lättare kunna se vilka koncept som hade bäst effekt, så jämfördes kravet på en 
amplitudskillnad procentuellt mot den nuvarande konstruktionen. Ett högt och viktigt 
önskemål var även att vinkelhastigheten helst skulle påverkas så lite som möjligt för att 
behålla driftlängden på lindningskopplaren. För att se hur stor påverkan vinkelhastigheten 
hade, så beslöts det att även jämföra den procentuellt med den nuvarande.
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3.1 Simulering
Resultatet av modellen som var mest likt kurvan från gränsprovet jämfördes i en gemensam 
graf i medurs riktning. (Se figur 13).
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Figur 13. Verkliga gränsprovet och den simulerade modellen, förväljaren rör sig i medurs.

Det gjordes även en modell då förväljaren rörde sig i moturs. (Se figur 14).
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Figur 14. Verkliga gränsprovet och den simulerade modellen, förväljaren rör sig i moturs.

24

Tid (s)

Vinkel (
° )

Tid (s)
Vinkel (
° )



3.2 Resultat av dämpmotstånd och dämpningskvoten 

Medursriktning
Resultat vid beräkning av dämpmotstånd och dämpningskvoten när förväljaren rör sig medurs
gjordes av figur 15.

 

Figur 15. Graf från gränsprovet när den rör sig med medurs.

Den uppskattade svängningsaxeln ritades in för att kunna ta fram de olika amplitud 
skillnaderna samt period tiden för svängningen i medurs.

 Förstaamplituden X01=15

 Andraamplituden X n1=2

 Antal amplituder n1  = 2

 Period tiden τ1=0,35−0,14=0,21 [s]

Nedan visas resultatet av de beräkningar som gjordes på grafen när förväljaren svänger i 
medurs riktning.

Logaritmiska decrementet medurs Ekvation 2:

δ 1=
1
n
∙ ln

X01

X n1

=2,01

Dämpningskvoten medurs Ekvation 3: 

ζ 1=
δ1

√δ 1
2
+4 π2

=0,30

Den dämpade vinkelfrekvensen medurs Ekvation 4:
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f d1=
1
τ1

=4,76 [Hz ]

Den dämpande vinkelhastigheten medurs Ekvation 5:

ωd1=f d12π=29,91[Rad /s ]

Den naturliga vinkelhastigheten för medurs Ekvation 6:

ωn1=
ωd1

√1−ζ 1
2
=31,35 [rad /s]

En effektiv massa när förväljaren rör sig medurs togs ut. Fjäder konstanten k är 3,98 [N/m] 
enligt Ekvation 7:

me1=
k

ωn1
2
=4,05[kg]

Systemens kritiska dämpningsmotstånd togs fram enligt Ekvation 8.

C cr1=2me1ωn1=253,94[kg /s ]

Motursriktning.
Resultat vid beräkning av dämpmotstånd och dämpningskvoten när förväljaren rör sig moturs 
gjordes av figur 16.

 

Figur 16. Graf från gränsprovet när den rör sig med moturs.

Den uppskattade svängningsaxeln ritades in för att kunna ta fram de olika amplitud 
skillnaderna samt period tiden för svängningen i moturs riktning.
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 Förstaamplituden X02=17

 Andraamplituden X n2=5

 Antal amplituder n2  = 2

 Period tiden τ2=0,32−0,13=0,19[s ]

Nedan visas resultatet av de beräkningar som gjordes på grafen när förväljaren svänger i 
moturs riktning.

Logaritmiska decrementet medurs ekvation 2:

δ 2=
1
n
∙ ln

X02

Xn2

=1,22

Dämpningskvoten medurs ekvation 3: 

ζ 2=
δ2

√δ 2
2
+4 π2

=0,19

Den dämpade vinkelfrekvensen medurs ekvation 4:

f d2=
1
τ2

=5,26[Hz]

Den dämpande vinkelhastigheten medurs ekvation 5:

ωd2=f d22π=33,05[Rad /s ]

Den naturliga vinkelhastigheten för medurs ekvation 6:

ωn2=
ωd2

√1−ζ 2
2
=33,66 [rad /s ]

En effektiv massa när förväljaren rör sig medurs togs ut. Fjäder konstanten k är 3,98 [N/m] 
enligt ekvation 7:

me2=
k

ωn2
2
=3,51 [kg ]

Systemens kritiska dämpningsmotstånd togs fram enligt ekvation 8
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C cr2=2me2ωn2=236,29[kg/ s]

Resultatet av hur stor dämpningskvoten behöver vara i moturs svängning visas nedan i figur 
17. Av grafen att döma så behöver dämpningskvoten vara 0,84 för att dämpa svängningen.

Figur 17. Graf med dämpningskvotens storlek i olika dämpande svängningar.

3.3 Dämpande kraft på fjädern
Den kortaste gasfjädern som hittades var på 62mm (Gasfjädershop.se 2018). Det gjordes en 
jämförelse för att se hur stor skillnaden blir jämfört med det nuvarande odämpade 
konstruktionen. Gasfjädern som simulerades kan dämpa med en kraft på 180N vilket gav en 
viss skillnad av svängningen (Se figur 18).
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Figur 18. Dämpande gasfjäder.

Data från simuleringen öppnades sedan i excel för att kunna beräkna hur stor den procentuella
skillnaden är jämfört med att ha en odämpad fjäder. (Se tabell 1).

Tabell 1. Jämförelse mellan ett odämpat system och gasfjäder.

Koncept Vinkelhastigheten [%] Amplitudsskillnaden [%]
Odämpad fjäder 0 0
Gasfjäder 180N 0 -36

För att inte göra en för stor omkonstruktion av basplattan så behöver gasfjädern vara mindre 
än den som prövades. Vilket innebär att en mindre kraft kommer att kunna dämpa fjädern och 
dess svängning kommer att öka något. En gasfjäderns består även av kvävgas (Lesjöfors 
2018) vilket tenderar att expandera opålitligt då lindningskopplarens temperatur kan variera 
under sin drifttid. På grund av dessa två skäl, så togs inte gasfjädern vidare i 
konceptgenereringen.

I brist på tid under projektets gång så granskades inte andra alternativ som även kunde dämpa 
fjädern och förhindra en oscillation. Men för att ändå kunna uppskatta hur stor denna kraft 
behöver vara så kördes flera simuleringar då kraften först ökade med 200 newton per gång. 
Svängningarna minskade sakta vid denna kraft ökning vilket lede till att öka kraften efter en 
stund med 500 newton per gång, för att sedan gå ner till 400 newton när den svängningen 
började upphöra helt. (Se figur 19)
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Figur 19. Olika försök på den dämpande kraftens storlek.

Enligt grafen ovan så kunde den dämpande krafter komma upp till 2100N under försöket. När
den dämpande kraften sedan blev större. Orkade inte den satta kraften på manöverdonet i 
simuleringen att trycka in låscylindern, så pass att den åkte ur gropen som cylindern vilar i vid
start. Att manöverdonet inte orkar kan bero på att ett för stort vridmotstånd finns i modellen 
som simuleras men lämnas till framtida arbete på grund av tidsbrist.

3.4 Fjäder
Enligt figur 20 nedan så minkar svängningen som låscylindern göra, parallellt med att 
vinkelhastigheten minskas. 
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Figur 20. Resultatet där fjädrar med annan karaktäristik plottades i en jämfördes mot den 
nuvarande fjädern.

Tabell 1 visar den procentuella skillnaden mellan vinkelhastigheten och amplitudskillnaden 
mellan de olika fjädrarna. Den procentuella skillnaden i vinkelhastigheten strävas efter att noll
eller positiv. Om det är negativ så betyder det att fjädern rör sig långsammare, vilket inte är 
önskvärt. Den procentuella skillnaden i amplituden strävas efter att vara så negativ som 
möjligt. Detta för att förväljaren ska svänga så lite som möjligt.

Tabell 2. Jämförelse mellan den nuvarande fjädern och andra fjädrar.

Fjäderkoncept Vinkelhastigheten [%] Amplitudsskillnaden [%]

Lo=87,9 k=3,98 0 0

Lo=80 k=2,54 10 3

Lo=70 k=7,44 – 18 1

Lo=70 k=2,94 – 60 – 6

Lo=80 k=2,54 – 43 – 11

Lo=90 k=2,24 – 29 – 7

Resultatet från tabellen visar att vinkelhastigheten sjunker på alla fjädrar utom en, att den är 
oförändrad är ett högt önskemål från företaget. Vinkeln som förväljaren gör under den första 
svängningen minskas i tre av fem fjädrar och är ett krav från företaget. För att uppfylla så 
mycket som möjligt av kravet och önskemålet så valdes fjäderns som har en fjäder konstant 
på 2,24 [N/mm] och en ursprungslängd på 90 [mm]. Detta eftersom den har en av de lägsta 
vinkelökningarna och även sänker första svängens amplitud. 
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3.5 Förhöjning i mitten
Simuleringar kördes med olika höjder på kullen för att kunna ta fram en höjd i geometrin som 
gör att låscylindern stannar i mitten. Detta för att skapa ett så stort isolerande avstånd som 
möjligt mellan förväljaren och de fastakontakterna vid brytning och slutning. (Se figur 21).

Figur 21. Resultatet efter en simulering av en förhöjning i mitten.

Vinkelhastigheten beräknades genom att ta ut ett medelvärde när fjäder trycker ut pistolen och
precis när låscylindern träffade förhöjningen. Enligt tabell 3 så blev då den procentuella 
skillnaden i vinkelhastigheten väldigt liten. Hur hög förhöjningen behöver vara för att 
låscylindern ska stanna kvar uppe på förhöjningen, togs fram genom att köra flera olika 
simuleringar med enbart fokus på att variera höjden. Konceptet blev optimalt först när 
förhöjningen var så pass hög att låscylindern fortfarande orkade upp utan att trilla över 
förhöjningen.

Tabell 3. Jämförelse mellan en förhöjning i mitten och nuvarande modell.

Koncept Vinkelhastigheten [%] Amplitudsskillnaden [%]
Nuvarande 0 0

Förhöjning i mitten -1 -52

3.6 Två klossar
Av grafen från simuleringen så visas en minskad kurva och att förväljaren sedan svänger med 
små oscillationer vid mitten läget, innan manöverdonet kommer och för den vidare (Se figur 
22). 
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Figur 22. Resultatet efter en simulering av två klossar.

Jämfört med den nuvarande modellen så minskades vinkelhastigheten något med denna 
lösning. Detta eftersom låscylindern bromsas upp av klossens runda sida när den är på väg ner
mot mitten. När cylindern sedan har åkt över klossen så ökar vinkelhastigheten igen på grund 
av fjäderkraften i cylindern enligt simuleringen. Ökningen i vinkelhastigheten kommer dock 
begränsas i verkligheten efter som transformator oljan fungerar som en bromsande faktor. (Se 
tabell 4). 

Tabell 4. Jämförelse mellan två klossar och nuvarande modell.

Koncept Vinkelhastigheten[%] Amplitudsskillnaden [%]
Nuvarande 0 0
2st klossar -25 -39

3.7 Planare i mitten
Grafen visar att den planare banan har en minimal effekt på svängningarna och kommer 
därmed inte tas vidare i genereringen. (Se figur 23).
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Figur 23. Resultatet av en simulering av en planare vinkel.

Vid mätningar av vinkelhastigheten framgick det att hastigheten ökade något med en planare 
vinkel. Men då svängningen fortfarande var oförändrad så valdes konceptet bort (Se tabell 5).

Tabell 5. Jämförelse mellan nuvarande och en planare mitten.

Koncept Vinkelhastigheten [%] Amplitudskillnaden[%]
Nuvarande 0 0

Planare mitten 2 0

3.8 Grop i mitten
Resultatet från simuleringen av Grafen från simuleringen visar att den nuvarande svängningen
påverkas minimalt av gropen. (Se figur 24). 
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Figur 24. Resultatet efter en simulering av en grop i mitten.

Mätningarna visade även att vinkelhastigheten var oförändrad och att amplitudskillnaden gav 
en liten procentuell skillnad (Se tabell 6). Konceptet valdes därför inte tas vidare i 
genereringen.

Tabell 6. Jämförelse mellan nuvarande och en grop i mitten.

Koncept Vinkelhastigheten [%] Amplitudskillnaden [%]
Nuvarande 0 0

Grop i mitten 0 -0,5

3.9 Friktion
Resultatet från simuleringen av glidlagret PBM brons plottades först i en graf som visar att 
glidlagret inte ger någon större inverkan på svängningarna och att det blir en liten minskad 
vinkelhastighet. (Se figur 25)
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Figur 25. Resultatet av en simulering av glidlager.

Mätningar mellan det nuvarande friktionsfria lagret och glidlagret visar att vinkelhastigheten 
minskas med 17 procent och att amplitudskillnaden minskas med 4,5 (Se tabell 7.) 

Tabell 7. Jämförelse mellan nuvarande och glidlager.

Koncept Vinkelhastigheten [%] Amplitudskillnaden [%]
Nuvarande 0 0

Glidlager – 17 – 4,5

Ett glidlager har en kortare livslängd (Olsson 2015) än det nuvarande rullagret som sitter 
konstruktionen. Då lång drifttid är ett krav från ABB så skulle ett byte innebära en 
försvagning av konstruktionen. 

3.10 Morfologisk matris
Resultatet av från den morfologiska matrisen och de olika kombinerade konceptvalen som 
jämfördes. (Se tabell 8)
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Tabell 8. Morfologisk matris v.2.0.

Komponenter Alternativa 
koncept

Cylinderbanan Två klossar Förhöjning i 
mitten

Tryckfjäder Fjäder

Kombination av två klossar och fjäder.
Kombinationen av två klossar och den valda fjädern gjorde så att låscylindern studsade lite 
mindre mot klossen som stoppade den första svängningen. Detta i jämförelse med vad 
cylindern gjorde när den hade sin ursprungliga fjäder. (Se figur 26).

Figur 26. Graf över 2 st klossar och fjäder.

Vinkelhastigheten minskar med 26 procent jämfört med det nuvarande. När enbart fjäderns 
hastighet jämfördes så minskades hastigheten med 29 procent. Hastighetsökningen kan bero 
på att klossen även skapar en nedförsbacke till mitten läget vilket ger den mer fart igen i 
denna kombination, vilket även hände i enbart konceptet med två klossar. (se tabell 9). 

Tabell 9. Kombinerad lösning av 2st klossar och en fjäder.

Koncept Vinkelhastigheten 
[%]

Amplitudsskillnaden [%]

Nuvarande 0 0
2st klossar och fjäder -10 -26

Kombination av en förhöjning – fjäder.
När kombination av en förhöjning i mitten läget och en fjäder kördes i simuleringen så fick 
förhöjningens höjd justeras för att låscylindern skulle orka upp till mitten läget. (Se figur 27) 
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Figur 27. Graf över förhöjning och fjäder simulationen.

Vinkehastigheten beräknades genom att ta ut ett medelvärde mellan tidpunkten då 
låscylindern trycker ut pistolen och när den precis träffar förhöjningen. Resultatet blev att 
vinkelhastigheten blev 20 procent långsammare än den nuvarande modellens (Se tabell 10). I 
konceptet med en förhöjning i mitten så justerades höjden på förhöjningen efter då 
låscylindern precis stannar uppe på denna förhöjning. I kombinationen med en annan fjäder så
behövde höjden göras om igen för att låscylindern fortfarande skulle stanna kvar där uppe. 

Tabell 10. Kombinerad lösning av förhöjning och fjäder.

Koncept Vinkelhastigheten 
[%]

Amplitudsskillnaden [%]

Nuvarande 0 0
Förhöjning och fjäder – 20 – 52

3.11 Sammanställning av de olika koncepten
För att få en bättre överblick på koncepten så gjordes det en sammanställning i form av ett 
stapel diagram över de valda koncepten (Se figur 28). 
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Av diagrammet så är det bästa konceptet att göra om cylinderbanan så att en förhöjning i 
mitten bromsar upp låscylindern. Detta för att den har en låg procentuell vinkelhastighet och 
en stor minskning av svängningsamplituden jämfört med de andra koncepten. Konceptet med 
att enbart byta ut fjädern i låscylindern resulterade i att vinkelhastigheten hade störst negativ 
påverkan jämfört med övriga koncepten, samtidigt som svängningens oscillation inte gav 
någon större minskning.

Skillnaden i vinkelhastigheten mellan att byta fjäder och kombinationen med en förhöjning 
och fjädern visar att hastigheten öka med 9 % i jämförelse mellan koncepten (Se figur 28). 
Detta kan bero på två saker. Dels så har tidpunkterna när ett medelvärde av vinkelhastigheten 
beräknats skiljs sig mellan koncepten då deras grafer ser olika ut. Den andra orsaken kan vara 
att höjden på förhöjningen är bättre justerat i kombinationen. Vilket innebär att låscylindern 
åker upp snabbare upp på förhöjningen.

-60
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-40

-30

-20

-10

0

Resultat av mätningar

Vinkelhastighet Amplitudskillnad

Figur 28. Sammanställning av mätningarnas procentuella skillnad mot nuvarande modell.

3.12 Elimineringsmatris
Resultatet från elimineringsmatrisen (Se tabell 11). Plus fyller behoven medan minus inte gör 
det. När minus uppstår i matrisen så behövs inte vidare granskning fortsätta. Eftersom 
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drifttemperatur varierar så kan fjäderns egenskaper och vridmomentet i lindningskopplaren 
uppföra sig olika. Detta leder till att förhöjningen av cylinderbanan och kombinationen mellan
fjäder och förhöjningen bedöms för osäkra att utföras.

Tabell 11. Elimineringsmatris, eliminerar de lösningar som av olika anledningar inte funkar.

Koncept Löser 
huvudpro
blemet

Uppfyller
alla krav

Realiserba
r

Inom 
kostnadsrame
n

Säker och 
ergonomis
k

Passar 
företaget

Tillräcklig
info

Kommentarer Beslut

Fjäder + + + + + + + Minsta 
dämpningen

+

Förhöjning + - Varierande 
temperatur

-

Förhöjning och
fjäder 

+ - Varierande 
temperatur

-

Två klossar + + + + + + + +

Två klossar 
och fjäder

+ + + + + + + Låg 
dämpning

+

3.13 Relativ beslutsmatris
Om en fjäderlösnings väljs för att den dämpa oscillationerna så finns risken att 
vinkelhastigheten minskar för mycket. Två klossar påverkar inte vinkelhastigheten lika 
mycket som fjädern och dämpa de stora oscillationerna. Detta beslutas vara en säkrare lösning
och väljs till den slutliga lösningen (Se tabell 12).
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Tabell 12. Relativ beslutsmatris v.2.0, rankar de slutliga koncepten.

Kriterium Alternativ

Nuvarande Fjäder Två klossar Två klossar 
och fjäder

Hållfasthet/robust design Referens 0 0 0

Kompakt konstruktion Referens 0 0 0

Minskad oscillation Referens + + +

Oförändrad vinkelhastighet Referens - - -

Temperatur variationer Referens 0 0 0

Låg tillverkningskostnad Referens 0 0 0

Lång drifttid Referens 0 0 0

Enkel design Referens 0 0 0

Summa + 1 1 1

Summa 0 6 6 6

Summa - – 1 – 1 – 3

Nettovärde 0 0 0 – 2

Ranking 2 1 3

Går vidare Nej Ja Nej

4. Diskussion
När projektet började så dröjde det innan CAD-programmet SpaceClaim blev tillgängligt. 
Detta eftersom det vara flera på företaget som skulle godkänna användandet av programmet. 
Effekten av detta var att alla tidskrävande simuleringar av att skapa en verklighetstrogen 
modell, för att sedan utföra och analysera koncepten blev gjorda på en kortare tid än vad som 
ursprungligen var planerat.

Ett tidskrävande moment med att få fram en verklighetstrogen modell i simuleringen var att 
simuleringen plottade grafer i radianer medan gränsprovet från rapporten visade en graf i 
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grader. För att kunna jämföra graferna och se hur mycket modellen skiljer sig från den 
verkliga. Så laddades grafen ner i en Excell fil där radianerna sedan beräknades om till grader 
för att sedan plottas i en gemensam graf med kurvan från gränsprovet. Vid varje justering av 
modellen så behövdes denna procedur göras om för att på så sätt se om ändringen bidrog till 
en förbättring eller försämring när det gällde att likna gränstestet.    

Under projektets så gjordes flera ändringar i modellen för att resultatet skulle bli mera 
verklighetstroget. Detta efter som nya uppgifter och information som skulle göra modellen 
mer likt gränsprovet tillkom allt eftersom projektet pågick. Ett möte med samtliga berörda på 
VUBB-lindningskopplaren skulle ha genomförts i början av simuleringen. Detta för att 
grundligt besluta vilka olika parametrar som skulle vart nödvändiga att ha med i modellen 
som ska likna gränsprovet. Ett sådant möte skulle dock varit svårt att få till eftersom 
tillgången till programmet hela tiden blev uppskjutet och det behövdes framförhållning för att 
kunna samla all berörd personal i området. Men det skulle ha underlättat projektet genom att 
ha sluppit göra flera olika modeller för att istället enbart utgått från en modell i början att 
utföra koncepten på. Vetskapen om hur lindningskopplaren fungerar i detalj och bristande 
erfarenhet att använda SpaceClaim, bidrog också till att flera olika modeller gjordes för att 
likna den i gränsprovet. I brist på tid så testades de olika koncepten i en av modellens 
varianter för att på så vis kunna få en så rättvisbedömning som möjligt mellan modellerna.

Samtliga koncept som utfördes gjordes på en modell i simuleringen som hade en kraftigare 
motorjoint från manöverdonet än den som finns i verkligheten. Detta för att fokus låg på att 
placera ut joints med olika stora vridmotstånd i modellen, för att på så sätt kunna göra den 
första svängningen i förväljaren så lik gränsprovet som möjligt. Om kraften i motorn skulle 
ändras så behöver också de olika vridmomenten justeras för att svängningarna ska likna 
gränsprovet. I brist på tid så gjordes aldrig modellen om för att kunna anpassas till den kraften
som manöverdonets har i verkligheten. Genom att göra detta så kan dock simuleringen blir 
mera lik den verkliga.

När simuleringen kördes för att hitta det nuvarande tillståndet i lindningskopplaren så 
upptäcktes att en kloss studsar på den drivande axeln när låscylindern svängen tillbaka till 
mitten läget. Detta innebär att låscylindern inte hinner fullfölja sin svängning innan den 
studsar och påbörjar sin andra svängning. Mycket jobb gjordes för att kunna förhindra 
studsarna i simuleringen på bästa sätt efter som det inte antas finnas i verkligheten. Men i brist
på tid så fick man slutligen nöja sig med en modell som ändå skapade en liknande svängning 
innan koncept genereringen började.

Det gjordes även simuleringar med andra vinkelhastigheter på den drivande motorn för att 
kunna få fram en så stor svängning som möjligt på förväljaren (Se figur 29). Men eftersom det
framgick i ritningen att donets hastighet på lindningskopplaren var given. Så beslöts det att ha
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kvar 72 grader/sek och det är upp till framtida projekt att optimera simulationen för att få en 
graf av modellen som mer liknar den från gränsprovet. 

0
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25
30
35

Vinkelhastigheter

Motor: 72 grader/sek, Hinge17  torque 100 Nm och 
Hinge3 1.075 Nm
Motor: 60 grader/sek (#187) - Angle (grader)Motor: 80 grader/sek (#188) - Angle (grader)60rpm 125Nm (#191) - Angle (grad)

Figur 29. Olika vinkelhastigheter på den drivande motorn.

Graferna över modellerna som plottats i simuleringen har en betydligt mindre vinkel än de 
som det verkliga provet visar. En förklaring till detta kan vara att vinkelmätaren som användes
vid gränsprovet mätte mellan två punkter som hade ett större avstånd mellan sig, än vad den 
plottade grafen i simuleringen hade. 

Arbetes med simuleringen kunde ha gjorts mera detaljerad. Men avgränsades medvetet i och 
med den begränsade tiden som projektet utfördes på. Fokus har varit att identifiera problemet,
för att skapa en någorlunda verklighetstrogen operationstid och därefter utvärdera tänkbara 
lösningar. Utveckling och optimering av modellen lämnas till framtida arbeten. 

På grund av den begränsade tiden som var avsatt för simulering i projektet, så prioriterades 
lindningskopplaren rörelsemönster i medursriktning. För att bättre kunna jämföra och 
utvärdera koncepten så bör även simulering göras när låscylinder rör sig i motursriktning. 
Enligt gränsprovet så skiljer sig oscillationerna något vilket kan innebära att den dämpade 
effekten och vinkelhastigheten även kan skilja sig något från de i medursriktningen.

Hur mycket vinkelhastigheten får sänkas då förväljarensfingrar bryter mot och de 
fastakontakterna får läggas till framtida forskning. Detta är viktigt eftersom koncepten som 
valdes utgick ifrån att det isolerande avståndet som ABB hade som önskemål när 
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vinkelhastigheten skulle vara oberörd på, visade sig vara större än när konceptet beslutades. 
(Se figur 30)

Figur 30. Låscylinderns läge vid det minsta isolerandeavståndet mellan förväljarensfingrar och 
kontakten under brytning.
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5. Slutsats 

Det koncept som slutligen valdes var den med två klossar på cylinderbanan. Låscylindern 
behöver åka över klossarna i moturs och medurs för att kunna komma till mitten läget. 
Låscylindern kan i detta koncept oscillera med små svängningar vid mitten. Storleken på 
svängningarna begränsas dock av klossarnas placering på banan. Vilket innebär att förväljaren
förhindras att komma nära de fastakontakterna då oscillationerna uppstår med 39 % enligt 
modellen. (Se figur 31) 

Figur 31. Slutliga valet med två klossar.

Önskemålet med att behålla den nuvarande vinkelhastigheten minskades dock med 25 % 
enligt simuleringen av modellen. Förslag på att öka vinkelhastigheten är att utforma klossarna
att blir mera kilformade på den sidan som låscylindern åker ner mot mitten läget. Risken finns
dock att klossarna då måste höjas upp mera för att kunna stoppa upp låscylinderns 
oscillationer. Höjden får dock inte vara så stor att manöverdonet inte orkar att trycka vidare 
låscylindern vid slutning.

För att öka hållfastheten så kan även kanterna på klossarna rundas av. Detta för att undvika att
lagret längst ut på låscylindern ska slitas ut onödigt fort.    
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9. Bilagor

Bilaga 1. Projektplan
Tidsplan med projektfas, milstolpar, grindhål, färdigdatum och ansvarig.

Projektets faser Milstolpar Grindhål Färdigdatum Ansvarig
Projektstart Projektplan klar

2018-02-02
2018-02-07 Emil K

Projektplanen 
godkänds

Examinator

Studera konstruktion 
och simuleringsprogram

2018-02-23 2018-03-02 Emil K

Kravspecifikation och 
konceptgenerering

2018-04-20 2018-04-27

Delredovisning Preliminär rapport
klar
2018-03-30

2018-04-05 Emil K

Preliminär 
rapport godkänd

Examinator

Layoutkonstruktion och 
verkliga prover/tester

2018-05-04 2018-05-11

Slutrapport för 
opponering

Rapporten 
inlämnad den 
2018-05-09

2018-05-16 Emil K

Rapporten 
Godkänd

Examinator

Slutredovisning 2018-05-31 & 2018-
06-01

Emil K

Slutrapport 2018-06-01 2018-06-10 Emil K
Slutrapport 
Godkänd

Examinator
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Bilaga 2. Gantt-schema

Projektstart

Uppstartsmöte

Studera konstruktionen

Kravspecifikation

konceptgenerering

Simuleringsprogram

Delredovisning

Slutrapport för opponering

Slutredovisning

Slutligrapport

1-Nov
21-Nov

11-Dec
31-Dec

20-Jan
9-Feb

1-Mar
21-Mar

10-Apr
30-Apr

20-May
9-Jun

29-Jun

Gantt-schema över tidsplaneringen
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Bilaga 3. Riskbedömning
Riskanalys med sannolikhet och konsekvens som bedöms med storleksförhållandet 1-5, som 
ger riskfaktorn 1-25.

Riskbeskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskfaktor Åtgärd
Tidsplanen håller inte 3 3 9 Ta ikapp på 

helgerna
Dokumentet går 
förlorade

2 5 10 Backup på Dropbox

Missar viktig 
information

3 4 12 Bra kontakt med 
företaget

Felaktiga beräkningar 3 3 9 Redovisa 
beräkningarna för 
lärare och företaget

Simuleringen blir ej 
verklighetsanpassad 

2 4 8 Prover och tester får
göras utifrån 
ändringar i 
modellen. 

Utlovad mjukvara tar 
för långtid att lära sig

1 5 5 Kontinuerlig 
kontakt med 
handledare

På grund av sekretess 
uteblir data vid 
offentlig rapport

3 3 9 Fokusera på att ge 
en helhetsbild och 
fördjupning i 
mekaniska rörelsen 

Idébrist 4 2 8 Använda olika 
idégenererings 
verktyg med 
studiekamrater

Missade deadline 1 5 5 Kolla över 
kalendern dagligen

Projektet godkänns 
inte

1 5 5 Kontinuerlig 
kontakt med 
företaget samt 
handledaren

Längre tid än väntat 
att få tillgång till 
behövlig 
Programvaran 

5 4 20 Ökad kontakt med 
handledaren för en 
snabbare lärande 
process

Kommentar kring riskanalysen.

Redan vid ett tidigt stadium är det viktigt att hålla koll på riskerna i ett projekt. Om inte detta 
görs så kan det leda till ett misslyckat resultat.

Eftersom det finns en risk med att simuleringsprogrammet inte skapar de oscillationer som 
ska minimeras i verkligheten. Så kan det bli att utifrån CAD-modeller görs ändringar som 
sedan provas i verkliga modeller vilket påverkar tidsplaneringen.

Genom att sitta och göra projektet på företaget blir rådfrågning lättare vid eventuella problem
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Bilaga 4. Kriteriematris
Olssons kriteriermatris v.2          

Livscykelfas Process Miljö Människa Ekonomi

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4

Brukning 3.1 3.2 3.3 3.4

 

Kriterium nummer Cell Kriterium Krav= K
Önskemål=Ö, 1-5

1 1.1 Hållfasthet/robust design K

2 1.1 Enkel design Ö.4

3 1.1 Kompakt konstruktion K

4 2.1 Enkel sammanställning Ö.3

5 2.3 Låg vikt på enskilda delar Ö.1

6 2.4 Låg tillverkningskostnad Ö.4

7 3.1 Minskad oscillation K

8 3.1 Uthållighetstest K

9 3.1 Oförändrad vinkelhastighet 
vid brytning 

Ö.5

10 3.1 Temperatur variationer K

10 3.2 Lång drifttid K

 

Motivering till kriterium 

Hållfasthet/robust design: konstruktionen ska se robust ut för kunder samt ha en hög 
säkerhetsfaktor i hållfasthet för att konstruktionen ska kunna operera utan risk för haveri. 
Efter som variationer uppstår vid olika temperaturer i de olika komponenterna så bör det 
slutliga konceptet kunna vara säkert när dessa uppstår.

Enkel design: För att minska risken att delar går sönder så eftersträvas få delar på 
konstruktionen. Håll det enkelt, för stor omkonstruktion så blir det en bra att ha konstruktion 
men som inte kommer användas. Önskemål är att hålla sig kring lagerplattan.
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Kompakt konstruktion: Lindningskopplaren är en kompakt konstruktion för att kunna få 
plats i transformatorn. Detta sätter krav på att konstruktionen inte sticker ut eller förhindrar 
andra funktionen i lindningskopplaren.

Enkel sammanställning: Vid större konstruktioner så ska det vara enkelt ihop montering.

Låg vikt på enskilda delar: För att minimera vikten på lindningskopplaren så eftersträvas en 
låg vikt på varje del vid en större omkonstruktion.

Låg tillverkningskostnad: Kostnaden på omkonstruktionen får inte vara för höga, vilket då 
kan leda till att den nuvarande konstruktionen istället kvarstår.

Minskad oscillation: För att klara en högre spännings styrka så ska inte förväljaren vara för 
nära kontakten då den oscillerar. 

Uthållighetstest: För att konstruktionen ska kunna tas ut på marknaden så krävs det att den 
klarar ett uthållighetstest.

Oförändrad vinkelhastighet vid brytning: När förväljarens fingrar bryter mot kontakten så 
sker detta i en viss hastighet för att ljusbågen mellan kontakterna inte ska blir för stort.

Temperatur variationer: Efter som en lindningskopplare körts under en stor temperatur 
intervall, så kan fjäderns egenskaper variera upp till ca 5 % och friktionen i kopplaren mellan 
20-30%.  

Lång drifttid: Eftersom en lindningskopplare är i bruk under flera år, så bör inga 
förbrukningsdelar finnas i konstruktionen, 1.2 miljoner cyklar vid kund.

Bilaga 5. Konstruktions – FMEA
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Bilaga 6. Kod vid beräkning av dämpningskvoten 
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#!/usr/bin/env python3

# coding=iso_8859-15

# 20180427:

# Dämpad torsionssvängning

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

def g(t):

 return np.exp(-t) * np.cos(2*np.pi*t)

#z=0.199 # zeta

w=33     # omega-d

theta0 = 0.174 

dtheta0 = 0

def theta(t, z, w, theta0, dtheta0):

 return np.exp(-z / np.sqrt(1-z*z) * w * t) * ( theta0 * 
np.cos(w * t)

  + ( 1 / w * dtheta0 + z / np.sqrt(1 - z * z) * theta0) * 
np.sin(w * t) )

l = 3 # Number of cycles to plot

pp = 100 # Number of plotpoints
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t = np.arange(0.,  l * 2 * np.pi / w,  l * 2 * np.pi / w / pp)

m  = 5 # Number of values for zeta

z0 = 0.19  #Start value of zeta

for z in  [z0 + k * (0.9999 - z0) / m  for k in range(m) ]: 

 plt.plot(t, theta(t, z, w, theta0, dtheta0), label="$\zeta$ = 
%.2f" %z)

plt.xlabel('t (s)')

plt.ylabel(r'$\theta$ (rad)')

plt.title("Dämpad svängning")

plt.legend()

plt.grid(True, which='both')

plt.show()
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