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Mitsubishi Electric utvecklar en ultratunn robot för inspektion av
elgeneratorer
Minskar drastiskt kostnader och tid för inspektion och ökar generatorernas tillgänglighet
TOKYO, 25 januari, 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de har
utvecklat en 19,9 millimeter tunn robot som inspekterar elgeneratorer genom att passera genom det smala
utrymmet mellan rotor och stator, vilket gör att man inte behöver ta bort rotorn. Roboten minskar
kostnaderna och tiden för inspektion och ökar elgeneratorns pålitlighet och tillgänglighet.

Vanliga generatorinspektioner, som genomförs av fackmän vart fjärde år, tar minst 34 dagar att genomföra,
delvis på grund av att rotorn måste tas bort. Elkraftsföretag har försökt förkorta tiden för inspektion samt
förbättra precisionen i inspektionerna för att utöka generatorernas tillgänglighet. Med Mitsubishi Electrics
ultratunna inspektionsrobot behöver rotorn inte plockas bort, så inspektionerna kan genomföras på bara sex
dagar. Dessutom, tack vare den höga precisionen, kan inspektionerna genomföras mer sällan än var fjärde år
och operatören behöver inte lagerföra delar som ännu inte behövs. Som ett resultat förväntas Mitsubishi
Electrics nya robot minska de totala kostnaderna för inspektion och både förbättra elgeneratorernas
pålitlighet och tillgänglighet.

1/4

400mm

300 till 480 mm
(Justerbart)

19,9 mm
i tjocklek

Ultratunn inspektionsrobot

Funktioner
Traditionella inspektionsrobotar är cirka 30 millimeter tjocka och kan därför inte passera genom det smala
utrymmet mellan rotor och stator på uppskattningsvis 30 procent av Mitsubishi Electrics elgeneratorer.
Mitsubishi Electrics nya ultratunna inspektionsrobot är designad för att ta sig igenom det smala utrymmet
mellan generatorns rotor och stator för att genomföra precisa inspektioner, inklusive kontroll av åtdragningen
av statorns kilar, utförliga visuella bedömningar och inspektion av kärnisolering. I roboten finns en
patenterad transportmekanism bestående av larvband och flat platta, vilket ger en 19,9 mm tunn profil och
låga vibrationer för insamling av korrekta data. Den kan inspektera alla Mitsubishi Electrics mellanstora och
stora generatorer.
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Robotens patenterade slagmekanism, som innefattar en platsbesparande kam, kan leverera en slagkraft 10
gånger så stor som en traditionell mekanism. Slagtestet använder sig av ursprunglig vibrationsanalysteknik
för att exakt upptäcka fem nivåer av åtdragning av statorns kilar, en ökning jämfört med de tre nivåer en
traditionell robot kan urskilja.
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Patent
Patentansökningar för tekniken som nämns i det här pressmeddelandet är till antalet tre i Japan och andra
länder, inklusive ett för transportmekanismen och två för kontrollen av åtdragning av statorns kilar.
###
Om Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har över 90 års erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga
och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring och
försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag
som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the
Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade att koncernens försäljning hamnade på
4 394,3 miljarder yen (38,8 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016. Besök
följande för mer information:
www.MitsubishiElectric.com
*Med en växelkurs på 113 yen till den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den
31 mars 2016
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