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Abstrakt
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av EL-HO Oy Ab. Arbetet utfördes på
konstruktionsavdelningen. Arbetets syfte var att konstruera en maskin som underlättar
svetsningen av deras olika rotorer. Rotorerna används i många av deras maskiner. Till arbetet
hörde också att ge förslag på konstruktionsändringarna på rotorerna för att få så stora likheter
som möjligt mellan dem.
Målet var att få en fungerande och säker maskin som uppfyller de krav och standarder som
ställs på maskinen. Maskinen bör förenkla och effektivisera tillverkningsprocessen. Den
måste också vara användarvänlig och säker då den kommer att användas i produktionen.
Resultatet konstruerades i Inventor 2020. Maskinen presenteras med 3D-modeller och
förklaringar. Den slutliga maskinen uppfyller alla krav och standarder som krävdes och är
redo att tillverkas.
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Abstract
This Bachelor´s thesis is made for EL-HO Oy Ab. The work was performed at the
construction department. The purpose of this thesis was to develop a machine that facilitates
the welding process of their rotors that are used in their machines. Another task in this thesis
was to give examples on construction changes on rotors, so they have as many similarities as
possible.
The aim was to construct a functional and safe machine that meets the demands and standards
that were set on the machine. The machine should simplify and streamline the manufacturing
process. It also needs to be user-friendly and safe as it will be used in production.
The result was drafted in Inventor 2020. The machine is presented with 3D-models and
descriptions. The final machine meets all demands and standards as required and is ready for
manufacturing.
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Examensarbetets disposition

Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Elho Oy Ab. Elho är ett företag i Bennäs,
som tillverkar olika typer av jordbruksmaskiner. Jag fick i uppdrag att konstruera och
planera en maskin som underlättar svetsarbetet vid tillverkningen av olika roterande
rotorer som används i deras produkter. Elho har länge haft i åtanke att konstruera en
maskin som underlättar detta arbetsskede.

1.1 Bakgrund
Jag jobbade på företaget som svetsare innan jag började studera produktionsekonomi
2016. Jag har även jobbat där som robotprocessutvecklare sedan 2017. Erfarenheterna
som jag har fått därifrån kommer att vara till stor hjälp då jag ska konstruera denna
maskin. Jag vet vilka arbetsskeden som finns och vilka moment är mest tidskrävande.
För tillfället så svetsar man rotorer i svetsfixturer gjorda av laserskurna plåtar, men
variationen blir för stor. De har länge funderat på att konstruera en maskin som
underlättar detta arbetsskede. De flesta rotorerna består av ett rör, två axlar samt två runda
plåtar. Axlarna blir då fast svetsade i plåten och plåten blir i sin tur fastsvetsad inuti röret
så att axlarna sticker ut. Problemet i dagsläget är att vinkeln mellan centrumlinjerna i de
två axlarna inte är 180 grader. Detta leder till att lagren slits snabbare.

Figur 1:Nuvarande svetsjigg

I figur 1 och 2 ser man hur en typisk jigg för rotorer ser ut för tillfället. Axlarna kläms
fast mellan tvåplåtar. Gaveln punktas sedan fast med tre punkter jämnt fördelade på 360˚.
Därefter flyttas rotorn till en jigg där axlarna klockas med indikatorklocka och riktas efter
behov.
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Figur 2: Nuvarande svetsjigg

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att konstruera en maskin som underlättar svetsningen
av olika rotorer till jordbruksmaskiner. Maskinen kommer att presenteras som en 3Dmodell konstruerad i Inventor 2020. Konstruktionen måste följa maskinstandarderna och
de riktlinjer som finns för att kunna CE-märka maskinen. Med hjälp av denna maskin
kommer tillverkningen av rotorer att effektiveras och toleranserna förbättras.

1.3 Avgränsning
Detta examensarbete består av att konstruera och planera maskinen. Maskinen bör vara
utrustade med alla de skydd som behövs enligt ISO-standarden. Maskinen kommer att
bestå av många olika rörliga delar och behöver vara flexibel för att passa till alla typer av
rotorer som tillverkas på Elho. Arbetet ska också presenteras med färdiga detaljritningar
på alla komponenterna så att man kan tillverka maskinen. Till arbetet hör även att ge
förslag på konstruktionsändringar på rotorerna som underlättar svetsningen av dem.
Till examensarbetet hör inte de dokument som behövs för CE-märkningen. Maskinen bör
dock konstrueras så att den kan CE-märkas innan maskinen tas i bruk. Val av
framdrivningsmetod för den roterande rörelsen behandlas inte i detta arbete, utan endast
ett par olika alternativ presenteras.

1.4 Disposition
Företaget Elho beskrivs inledningsvis i kapitel 2. I kapitel 3 beskrivs den teori och ISOstandarder som underlättar planeringen och konstruktionen av maskinen. Metoden och
tillvägagångsättet beskrivs grundligt i kapitel 4. Presentation av resultatet framgår i
kapitel 5. Kapitel 6 är en sammanfattning av hela projektet.
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Företaget

El-Ho Ab Oy grundades 1968 av Arne Löfvik och företaget är ännu i familjen Löfviks
ägo. Företaget är lokaliserat i Pedersöre. Arne började verksamheten genom att montera
jordbruksmaskiner som importerades från GYRO i Danmark. El-Ho började också tidigt
tillverka egna produkter. Deras första produkter var slaghackor och störborrar.
I dagsläget tillverkar El-Ho ett stort antal jordbruksmaskiner, och de har en maskin för
varje arbetsmoment från åker till utfodring. De är speciellt kända för sin höga kvalité och
kundservice. El-Ho exporterar största delen av sina produkter, ca 70 % av maskinerna
exporters till ett 30-tal olika länder. Företaget är kraftigt växande och hade en omsättning
på 24 miljoner € 2018. I dagsläget sysselsätter El-Ho 150 personer, varav största delen
jobbar i produktionen i Bennäs.
Företagets kärnprodukt är för tillfället Scorpio 550. Det är en helhydraulisk stenplockare.
Den lanserades 2014 och har sedan dess varit en framgångsrik produkt.
(ELHO, u.d.)

Figur 3: Scorpio 550
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Teori

I detta kapitel beskrivs den teori som behövs för att utföra arbetet. Här tas det upp om
CE-märkning, maskinkonstruktion, ISO-standarder, svetsmetoder, styrsystem samt olika
sensorer och givare som kommer att behövas i detta arbete. Teorin kommer även att
behandla pneumatiska komponenter samt deras för- och nackdelar.

3.1 CE-märkning
CE-märkningens syfte är att ha en gemensam säkerhet inom det europeiska
samarbetsområdet ESS. Produkter som är CE-märkta får då röra sig fritt inom ESS. Den
som tillverkar och säljer en produkt inom ESS är själv ansvarig för CE-märkningen. CEmärkningen beviljas inte av någon myndighet, utan tillverkaren själv är ansvarig för sin
produkt.
3.1.1 Krav på CE-märkning
De krav på CE-märkningen som finns fastställs i olika förordningar och direktiv beroende
på produktgrupp. CE-märkning av maskiner följer maskindirektivet 2006/42/EG. I
maskindirektivet finns det bestämmelser på allt från konstruktionen till styrsystemet och
skyddsutrustningen. En stor vikt ligger även på att maskinen inte ska kunna startas oväntat
eller att risker inte ska kunna uppstå vid fel i kraftförsörjningen.






Man måste utföra en riskanalys av maskinen. I riskanalysen ska det finnas med de
risker som finns vid installering av maskinen, användningen, - samt service av
maskinen.
Det måste finnas en bruksanvisning på beställarens/användarens språk.
Tillverkaren ska försäkra sig om att maskinen uppfyller de förordningar och
standarder som finns.
Man måste också ta fram teknisk information om maskinen, dvs. ritningar,
beräkningar och testrapporter. Allt detta för att kunna bevisa att man har uppfyllt
alla de krav som finns.

3.1.2 CE-märkningens fem steg
För att underlätta CE-märkningen sammanställdes processen till en lista med fem steg. Då
alla dessa steg är utförda är produkten CE-märkt. De fem stegen är:
1. Produktspecifika krav
Här kontrollerar man alla de krav och förordningar som gäller produkten i fråga.
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2. Kontroll och testning av produkten
Här ska man kontrollera om produkten uppfyller alla de krav som framkom i steg
1.
3. Teknisk dokumentation
Upprätta all nödvändig dokumentation såsom ritningar, beräkningar och
testrapporter.
4. Bruksanvisning
Upprätta en tydlig och säker bruksanvisning för produkten. Bruksanvisningen
måste vara på slutanvändarens språk.
5. EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning
Gör en EU-försäkran om överenstämmelse och anbringa CE-märkning på
produkten.

3.2 Standarder
Standarder är en överenskommen lösning på återkommande problem och de finns i alla
olika branscher och områden. De finns för att vi ska kunna ha komponenter som passar
ihop även med olika tillverkare och för att gynna hela samhället. Standarderna hjälper till
att effektivera arbetsskeden samt att minska missuppfattningarna. Pappersstorlekarna
följer en viss standard så att pappret sen ska passa i alla printers oberoende av tillverkare.
I Finland fungerar SFS som centralorganisation. De utformar standarder tillsammans
med sina branschorganisationer.
De standarder som är relevanta för detta arbete är:


SFS-EN ISO 12100 är en standard som behandlar maskinsäkerheten och
allmänna konstruktionsprinciper. I standarden ingår även riskbedömning och
riskreducering.



SFS-EN ISO 13850 är en standard som behandlar nödstoppsutrustningen på en
maskin oberoende energikälla. I denna standard framgår det hur en nödstoppkrets
i en maskin måste fungera. Det vill säga oberoende på energikälla måste en
maskin kunna stoppas vid en nödsituation, och efter att nödstoppen är aktiverad
ska inte några delar kunna lossna från maskinen även fast energitillförseln till
maskinen avslutas.



SFS_EN ISO 14120 är en standard om maskinsäkerhet – Allmänna krav för fasta
och öppningsbara skydd. Denna standard beskriver när olika typer av skydd
behövs och vilken typ av skydd som behövs. Alla fasta skydd måste vara
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konstruerade så att man endast med ett verktyg kan ta loss det, dvs man kan inte
använda något enkelt klicksystem. Detta för att en fast skydd ska inte kunna
lossas i misstag.

3.3 Pneumatik
Pneumatik används ofta inom industriautomation för att skapa olika typer av rörelser och
rotationer. Användning av pneumatiska komponenter är vanligt vid konstruktion av olika
maskiner och anordningar. I en industrifabrik är också tryckluft lättillgängligt då det
används till alla olika maskiner och handverktyg.
3.3.1 Motorer
En pneumatisk motor drivs av tryckluft som skapas i en kompressor. Pneumatiska motorer
är tåliga mot överbelastning och kan användas i fuktiga miljöer. De är också ofta lättare
och mindre till formatet än elektriska motorer. Det finns ett antal olika pneumatiska
motorer som är anpassade för olika förhållanden och användningsområden.
Skovelmotorn
Skovelmotorn är den vanligaste pneumatiska motorn. (Se figur 4). Den är liten till
formatet, tåliga och pålitliga. Den kan användas i alla möjliga monteringslägen. Tack vare
den enkla konstruktionen är den underhållsvänlig och har en lång livstid. Skovelmotorerna
kan överbelastas under en långtid eller blockeras helt utan att ta skada. Den använder också
tryckluften som kylningsmedel och är därför självkylande och kan användas i extrema
förhållanden. Motorerna kan fås i många olika effektklasser. En skovelmotor fungerar bäst
inom varvtalsområdet 100–4000 RPM, det finns även motorer för både lägre och högre
varvtal. Motorerna kan också fås med färdiga inbyggda växellådor så att man får det
optimala varvtalet och vridmomentet.
(Globe airmotors, 2020)

Figur 4:Sprängskiss av en pneumatisk skovelmotor. (Globe airmotors, 2020)
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Kolvmotorn
En kolvmotor är effektiv och stark. (Se figur 5). Kolvmotorn är mer energieffektiv pga.
den låga luftförbrukningen. Denna typ av pneumatiska motor är unik då den kan användas
på låga hastigheter i kombination med högt vridmoment, utan att använda en separat
växellåda. Det vanligaste varvtalsområdet är 30–1000 RPM, med kombination av en
växellåda kan man sänka varvtalen men behålla ett stort vridmoment. Pneumatiska
kolvmotorer används där inga vanliga pneumatiska luftmotorer används. Typiska
användningsområden är transportband, positioneringsmaskiner, blandare och
manipulatorer.
(Globe airmotors, 2020)

Figur 5: Skiss av en pneumatisk kolvmotor (Globe airmotors, 2020)

Pneumatisk Stepper motor
Pneumatiska stepper motorer är oftast kolvmotorer styrda av skilda ventiler. (Se figur 6).
Ventilerna styrs i sin tur av till exempel PLC (Programmable logic controller). Motorerna
finns att fås som enkel eller dubbelriktade. Dubbelriktade betyder att motorn kan rotera åt
både vänster och höger. En stepper motor fungerar genom att snurra ett visst antal grader
per steg. Noggrannheten påverkas inte av antalet steg den roterar. En fördel med
pneumatiska stepper motorer är att de kan användas i krävande förhållanden. De kan också
användas där det finns starka magnetfält. En annan fördel med pneumatiska stepper
motorer är att de har ett maxmoment redan vid start.
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Figur 6: Bild av en Pneumatisk stepper motor (Bibus, u.d.)

3.3.2 Cylindrar
En cylinder är en komponent som omvandlar gastryck till mekaniskt arbete. En cylinder
består av ett cylinderrör med en kolv med kolvstång. Det finns i huvudsak två olika
pneumatiska cylindrar.
Den enkelverkande cylindern har en port som används för att släppa in eller ut luft ur
cylindern. Den komprimerade luften gör att kolven i cylindern kommer att skjutas upp.
Returen av kolven sker med en fjäderanordning, eller genom att cylindern belastas
konstant. Vid retur släpps luften ur cylinder och kolven åker ner.
(Wilson, 2016)

Figur 7: Bilda av en enkelverkande cylinder med fjäderretur (Wilson, 2016)

Den andra modellen är en dubbelverkande cylinder. Denna modell fungerar som den
enkelverkande cylindern, men istället för fjäderreturen har man en annan port som man
kan använda till att skapa ett tryck på andra sidan av kolven, vilket gör att kolven åker
tillbaka. Denna cylinder kan användas till att utföra ett arbete i båda riktningarna. En
dubbelverkande cylinder kan inte utföra ett lika stort arbete i båda riktningarna. Då
cylindern gör tillbaka rörelsen så tar cylinderstången upp en del av kolvens area.
(Wilson, 2016)
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Figur 8:Figuren visar luftflödet i en dubbelverkande cylinder i båda riktningarna. (Matz, 2016)

3.3.3 Pneumatiska ventiler
Pneumatiska ventiler är en mängd komponenter som används för att kontrollera trycket,
hastigheten, volymen och riktningen på luftflödet i ett pneumatiskt system.
Monostabil/ Bistabil
Monostabila ventiler återgår till ventilens normalläge efter att tryckknappen eller spaken
släpps. En bistabil ventil har i sin tur två normallägen, dvs ventilen stannar i sitt nuvarande
läge då manövern släpps.
(Matz, 2016)
2/2 Ventil
Denna ventil har två portar dvs. en ingång och en utgång. Den andra 2:an står för att
ventilen har två lägen, dvs. öppen eller stängd. Då ventilen är aktiverad strömmar luften
genom ventilen från port 1 till 2. Då ventilen avaktiveras stoppas luftflödes genom
ventilen. Ventilen kan fås både som normalt öppen eller normalt stängd.
(Matz, 2016)
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3/2 Ventil
Ventilen har tre portar och två lägen. Vid aktivering av ventilen strömmar luften från port
ett till två. Vid avaktiveringen strömmar luften från port två till port tre som är
avluftningen. Denna ventil kan också vara normalt öppen eller stängd. Ventilen används
oftast till enkelverkande cylindrar då man endast behöver luften till ena riktningen.
(Matz, 2016)

4/2 Ventil
En 4/2 ventil har fyra portar och två lägen. Port A och B är arbetsportar medan port P är
inloppsporten och port T är avluftningen. I en 4/2 ventil avluftas båda arbetsportarna i en
gemensam arbetsport. Dessa ventiler används ofta i samband med en dubbelverkande
cylinder. I avluftningsporten kan en strypventil monteras så att man kan justera hastigheten
på cylindern. Då 4/2 ventilen har endast en avluftning kan man inte ställa hastigheten
individuellt på fram- och åter rörelsen på cylindern. För att kunna ställa hastigheten
individuellt måste man använda en 5/2 ventil där man har skild avluftning för de båda
arbetsportarna.
(OEM AUTOMATIC, u.d.)

5/3 Ventil
5/3 ventilen har tre lägen, där det mittersta läget ofta fungerar som viloläge. Viloläget kan
vara stängt, påluftad eller avluftad. Påluftad betyder att luften kan flöda från port ett till
port två och fyra, dvs trycket ligger på. Avluftad betyder i sin tur att luften kan flöda från
port två till tre och från fyra till fem Dessa ventiler kan ha fjäderretur från båda hållen dvs.
ventilen återgår till viloläget då styrsignalen till ventilen avslutas. 5/3 ventilen används
oftast i de fall då t.ex. en cylinder måste kunna hållas i ett mittläge. Dvs. då cylindern
varken är ut eller in.
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(OEM AUTOMATIC, u.d.)

Figur 9:Pneumatiska symboler för de vanligaste 5/3 ventiler. (OEM AUTOMATIC, u.d.)

Styrsätt
Riktningsventiler kan styras på många olika sätt. De vanligaste är manuellt mekaniskt,
elektromagnetiskt eller pneumatiskt. Manuellstyrda ventiler är ventiler som styrs med en
tryckknapp eller styrspak. Mekaniskt styrda ventiler styrs av att en annan mekanisk rörelse
triggar ventilen. Vid automatiskt retur till viloläget används oftast en fjäder,
internluftfjäder, pneumatik eller elektromagnet.
(OEM AUTOMATIC, u.d.)

Figur 10:Pneumatiska symboler för de olika styrsätten (OEM AUTOMATIC, u.d.)

3.4 Linjärskenor
Linjära guider är ett spårsystem som hjälper till att stödja och ge riktning för en linjär
rörelse. De flesta linjära skenor består av två delar, ett block och en skena. Blocket rör sig
linjärt framåt och bakåt längs skenan. De två vanligaste linjära skenor som används inom
industrin idag är glidskenor och kullinjärskenor.
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3.4.1 Glidskenor
Glidskenor är den äldsta typen av linjärskenor, men används ännu idag i till exempel
metallsvarvar.

Denna linjärskena fungerar genom att man har ett v spår i det nedre godset och en glidplatta
i det övre godset. Denna metod ger en hög friktion och kan inte användas vid snabba
rörelser. En annan nackdel är att man endast kan ha belastning från ett håll. Denna
linjärskena är billig att tillverka och används ofta till dubbdockan i manuella svarvar.
(ANAHEIM Automation, 2020)
3.4.2 Kullinjärskenor
Kulskenslinjärskenor har en hög precision och de har en
hög lastkapacitet som är lika i alla riktningar. De
cirkulerande kulorna i vagnen ger en tyst och mjuk gång
för vagnarna och friktionen är betydligt lägre än hos
glidskenor. Denna skena kan användas där det finns höga
krav på precision eller där man behöver snabba rörelser
med varierande laster.
(ANAHEIM Automation, 2020)

3.5 Svetsteknik
Svetsning är en form av fogningsteknik, där man med hjälp av värme fogar samman
material. Den energi som ger värme kan fås från förbränning av gas, elektricitet, laser,
friktion eller ultraljud.
(Weman, 2013)
3.5.1 Mig/Mag-svetsning
Gasmetallbågsvetsning blev vanlig på 50-talet och blev snabbt populär. För tillfället är det
den industriellt mest använda svetsmetod. Gasmetallsvetsningen delas upp i två metoder,
dvs MIG och MAG. Skillnaden är att vid MIG-svetsning använder man än ädelgas, till
exempel argon. Vid MAG-svetsning använder man en gas som får reagera med smältan i

13

svetsfogen. Vanligaste svetsgasen vid MAG-svetsning är en blandning mellan argon och
CO2.
Principen vid MIG/MAG- svetsning är att en ljusbåge smälter en frammatad tråd som
skyddas från syre av skyddsgasen. Tråden matas fram automatiskt medan svetsrörelsen
ofta sker manuellt. Man kan även använda denna metod i en robotsvetscell, då sker även
svetsrörelsen automatiskt.
(Lepola & Markkonen, 2004)
Utrustning
En Mig/Mag svetskälla består i huvudsak av en strömkälla, trådmatningsaggregat och
slangpaket med tillhörande svetspistol.

Figur 11: Mig/mag. Svetsning (Svetskommisionen, u.d.)

Vid svetsning så matas tråden/elektroden automatiskt fram med hjälp av
elektrodmatarverk (2). Tråden matas rakt in ljusbågen/smältan där avsmältningen sedan
sker. I ändan på svetspistolen finns ett kontaktrör där själva strömöverföringen sker.
Tråden är oftast ansluten till pluspolen från strömkällan, medan arbetsstycket då är anslutet
till minuspolen. Trådutsticket från pistolen är ofta 5–15 mm vilket möjliggör att man kan
använda en klen elektrod. Frammatningen blir då relativt hög, ofta mellan 2–20 m/min.
Gasflödet anpassar man till ljusbågen. Vid låga svetsparametrar kan det räcka med 10
l/min medan vid höga svetsparametrar kan man behöva ha så högt flöde som 20l/min.
Aluminiumsvetsning kräver ofta ett högre flöde än vid stålsvetsning.
(Weman, 2013)
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4

Metodik

Detta kapitel kommer kort att beskriva vilka metoder och tillvägagångsätt som har använts
för detta konstruktionsarbete. Först presenteras kravlistan, därefter planeringsprocessen
och slutligen 3D-modelleringen.

4.1 Kravlista
Första steget i processen var att skriva en kravlista på vad som måste uppfyllas av
maskinen. Listan växte även med ett par punkter halvvägs i arbetet, för att säkerställa att
maskinen kommer att fungera mest optimalt.
Maskinen kommer att användas för svetsning av tiotals olika typer av rotorer. För att detta
ska vara möjligt finns det en hel del krav på maskinen samt rotorerna.
De krav som måste uppfyllas är följande:








Max avstånd mellan chuckarna: 3500 mm
Minimi avstånd mellan chuckarna: 100mm
Steglös rotation av ena chucken, till önskat varvtal. Andra chucken ska fritt kunna
roteras efter behov.
Rotationen av chucken ska ske med fotpedaler.
Tryckkraft på upp till 1000 kg mellan chuckarna.
Maskinen ska kunna centrera rotorröret och rotorgavlarna.
Rotorn ska kunna klockas med en indikatorklocka innan och efter svetsning.

4.2 Planeringsprocessen
Då kravlistan var gjord började jag arbetet genom att tillsammans med handledaren
jämföra alla de olika rotormodeller som Elho tillverkar. Utifrån analysen av rotorerna
kunde vi fastställa vilken typ av konstruktion är mest lämpad för att kunna svetsas i en
rotorsvetsmaskin. Då vi hade en konstruktion som fungerade började vi planera eventuella
konstruktionsändringar på de övriga rotorerna för att få så stora likheter som möjligt
mellan dem.
Det gjordes även en analys för att få fram den mest optimala konvinkeln på rotorgavlarna.
Analysen gjordes i en manuell svarv där vi spände fast ena rotorgaveln i chucken och den
andra i spindeldockan. Med hjälp av spindeldockan kunde vi då trycka in gavlarna mot
röret. Vi använde en indikatorklocka för att mäta koncentriciteten av rotorröret. Då
koncentriciteten var inom utsatt tolerans dokumenterades tryckkraften och konvinkeln.
Nästa steg i processen var sedan att gå igenom vilka standarder som behöver följas för
denna typ av maskin. Standarderna hittas på Finlands Standardiseringsförbund. Utifrån
standarderna och kravlistan påbörjades då planeringen av maskinens utseende och
funktioner. Tillsammans med handledaren diskuterades ett antal olika lösningar, främst
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om linjärskenorna och deras placeringar då de är extra utsatta av svetsstänket och måste
bibehålla sina toleranser.

4.3 Modellering
Tillsammans med handledaren diskuterades olika förslag och slutligen hittade vi lösningar
som uppfyllde allt på kravlistan. Jag påbörjade sen 3D-modelleringen av maskinen.
Modelleringen inleddes med att rita upp maskinens ram samt lägeställare vartefter
linjärskenorna och de övriga rörliga delarna konstruerades. Då maskinens mest väsentliga
delar var konstruerade gjordes några simuleringar i Inventor för att se hur maskinens
komponenter påverkades av den tryckkraft som behövs för att centrera rotorröret.
Nästa steg var sen att förenkla och designa komponenterna för bästa möjliga funktion och
utseende. 3D-modellen presenterades sedan för handledaren och några övriga
konstruktörer för att få några åsikter om konstruktionen och på så sätt kunna göra
ytterligare förbättringar.
Olika styrsystem samt kraftförsörjning analyserades enligt de för och nackdelar som
framkom i teorin. De aktörer som behövs för att styra maskinen ritades upp i Inventor så
att de kan användas i maskinens sammanställningsritning. Här togs även de standarder
som behandlar maskinsäkerheten i beaktande.
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5

Resultat

Här beskrivs den färdiga maskinen och dess funktioner. Först presenteras resultatet av
konstruktionsändringarna, sen maskinens utseende och slutligen maskinens funktion.
Resultatet presenteras i 3D-modeller konstruerade i Inventor 2020.

5.1 Konstruktionsändringar på vissa rotorer
För att enklare kunna konstruera och planera rotor svetsmaskinen började jag tillsammans
med handledaren att planera konstruktionsändringar på vissa rotorer. Detta för att få så
stora likheter som möjligt mellan de olika rotormodellerna.
Flera av de olika rotorerna har redan konformade gavlar som trycks in mot röret. Denna
konstruktion centrerar röret av sig själv då man pressar in de konformade gavlarna mot
röret. De rotorer som inte är konstruerade på detta sätt, kommer att konstrueras om så att
man får koniska gavlar även på dem.
Som det framgår i figur (11) så ser man att gavelplåten är placerat en bit in i röret. Denna
konstruktion behövs för denna typ av rotor. Gavlarna kommer då att bli svetsade enligt
figur (13). Gavelplåten blir fastsvetsad i ett kort rör med samma dimension som själva
rotorröret. Efter svetsningen fasar man kanten i svarven och får på så sätt en konisk gavel
med gavelplåt infälld en bit i rotorröret. Med denna konstruktion är också svetsningen
enklare då man kan svetsa ihop röret med gaveln på utsidan av röret.

Figur 12: Exempel på nuvarande rotor utan koniska gavlar

Figur 13: Exempel på konstruktionsändringen för att få konformade gavlar.
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Figur 14 Exempel på koniska gavlar.

5.2 Materialval
Elho har en gammal OTC robotsvetscell som blir ersatt av en motsvarande ABB
svetsrobotcell under våren 2020. Som grund för rotorsvetsmaskinen kommer jag att
använda linjärskenan från gamla OTC robotcellen. Skenan har använts till att förflytta
roboten mellan lägesställarna. Skenan är konstruerad på ett liknande sätt som den skena vi
planerade i ett tidigt skede, och passar därför utmärkt som grund till rotorsvetsmaskinen.
De kullinjärskenor som nu finns på skenan är slitna och kommer att bytas ut till nya och
styvare kullinjärskenor.
Till rotorsvetsmaskinen kommer vi även att använda två lägesställare från den gamla
robotcellen de kommer att fungera som spindeldockor i den nya maskinen. Svarvchuckar
kommer att bultas i den roterande disken på lägeställarna. Ena lägesställaren kommer att
bultas fast direkt i skenan, medan den andra lägesställaren bultas i en rörlig kälke som står
på kullinjärskenorna som finns på skenan.

Figur 15: 3D-modell av skenan från gamla robotcellen
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Figur 16: 3D-modell av lägesställare från OTC-robotcellen.

Figur 17: Bild av OTC-robotcellen.

5.3 Maskinens layout
Grundidén för maskinen är att man har två chuckar svängda mot varandra. Den ena
chucken ska kunna roteras med hjälp av en motor. Lägesställaren har för tillfället en
gammal AC servomotor, som har skött roteringen av fixturer i svetsrobotcellen. Denna
servomotor kommer att bytas ut till en ny servomotor som blir enklare att styra. Tanken
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var först att vi kunde ersätta servomotorn med en pneumatisk motor med inbyggd
växellåda. Pneumatiska motorer är slitstarka och tar inte skada vid överbelastning.
Problemet var sedan att hitta en pneumatisk motor som kan snurra jämnt på ett så pass lågt
varvtal som maskinen kräver. Chucken måste nämligen kunna roteras under 1 RPM för att
svetsning ska vara möjligt. Därför är en servomotor den mest optimala lösningen.
Programmeringen och valet av servomotor kommer att skötas av ett automationsföretag
för att få den mest optimala och enklaste lösningen.
Den andra chucken ska kunna snurra fritt samt förflytta sig linjärt längs med skenan.
Rörliga lägesställaren ska kunna belastas med 1000 kg axiellt för att kunna skapa en
tillräcklig tryckkraft mellan chuckarna för att centrera rotorröret med hjälp av de koniska
gavlarna. Den lägesställare som ska flyttas linjärt kommer att bultas fast i en kälke som
glider på linjärskenor.
För att det i monterings skedet ska vara möjligt att rikta in de både lägesställare så att de
står med centrum av chuckarna mittemot varandra, konstruerades ställskruvar i varje hörn
på lägesställaren.

Figur 18: 3D-modell av de linjärskenor som kommer att användas.

Figur 19: 3D-modell av maskinens grund.
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För att minska momentet kring rörliga lägesställaren då den belastas med tryckkraften,
konstruerades en annan kälke som håller en cylinder som skapar själva tryckkraften. För
att skapa kraften beaktades flera olika metoder. Utifrån de fördelar som framkom i teorin
föll valet på en pneumatisk cylinder. Dels för att pneumatik är mera lättillgängligt i en
fabrik då tex hydraulik kräver en skild hydraul pump intill maskinen. Det är även en stor
risk att använda hydraulik i en maskin där svetsning förekommer. Oljan som används i
hydraulik är brandfarlig och kan därför inte användas.
Cylindern är placerad så att den trycker i centrum av chucken. Cylindern som används har
en kolvdiameter på 120mm och en slaglängd på 500 mm. Vid 8 bars tryck trycker
cylindern med 11 000 N. Momentet som uppstår belastar då endast den lägesställare som
är fastbultad i skenan samt kälken som håller cylindern. Den kälke som håller cylindern
står också på kullinjärskenorna för att enkelt kunna flyttas linjärt.

Figur 20: 3D-modell av maskinen där cylindern framgår.

5.4 Maskinens funktioner
För att skapa linjärrörelsen så används en pneumatisk motor. En pneumatisk motor är
slitstark och tål en tillfällig överbelastning. Pneumatiska motorer är också billigare än
servomotorer. En servomotor är också mera känslig för överbelastning och måste
programmeras för att kunna användas. Maskinen kommer även att bli mer användarvänlig
med en pneumatisk motor.
På motorn finns ett kugghjul fastbultat och på skenan finns en kuggstång. Då motorn sedan
roterar flyttar sig kälken längsmed kuggstången. På motorn finns en strypventil, vilket
möjliggör varvtalsreglering till rätt varvtal i monteringsskedet. Motorn (Easydrive PMO
0450) som kommer att användas är en pneumatisk kolvmotor med maxmoment på 12 Nm.
Motorns rekommenderade varvantal är 30 - 600 RPM. Den kommer att används
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tillsammans med en växellåda med reduceringen 3:1. Kugghjulet kan då roteras mellan
10–200 RPM.
Kugghjulet har en ytterdiameter på 60mm, vilket gör det möjligt att köra kälken linjärt
med en hastighet på 1,8–37,8 m/min. Varvtalet kan som tidigare nämnts justeras med hjälp
av en strypventil. Strypventilen kommer att monteras direkt på motorn, som finns under
en skyddsplåt på ena rörliga kälken. Tanken är att under monteringsskedet kommer
hastigheten att justeras till ett lämpligt värde, och ska sedan vara oförändrad.

Figur 21: 3D-modell av framdrivningen.
För att kälken som håller cylindern ska hållas på plats då den börjar trycka, krävs det att
kälken ska kunna låsas innan själva cylindern kan börja röras. På linjärskenan kommer det
att svetsas fast en plåt med ett hålmönster på cc-100mm. Hålen kommer att vara avlånga
så att en tapp enklare går in. Se (Figur 21). En hylsa kommer sedan att svetsas fast på
kälken, mittemot hålen på linjärskenan. En tapp används sen för att låsa kälken till
linjärskenan. Då både tryckcylindern och framdrivningsmotorn är pneumatiska så kommer
även en pneumatisk cylinder att användas till att höja och sänka låstappen. Se (Figur 21)
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Figur 22: 3D bild av låsningsmekanismen.

5.5 Styrsystem för maskinen
För tillfället har lägesställarna en AC servomotor som driver rotationen, men som tidigare
nämnts så kommer denna servomotor att bytas ut till en nyare och enklare servomotor.
Valet av servomotor samt programmeringen kommer som sagt att köpas av ett
automationsföretag för den mest enkla och optimala lösning.
Resten av maskinen kommer att styras med hjälp av pneumatiska ventiler och aktörer. För
att maskinen senare ska kunna CE-märkas kommer pneumatiska kretsen att konstrueras
på ett sådant sätt att man alltid kommer att behöva använda båda händerna för att maskinen
ska kunna köras. Undantaget är rotationen av chucken som kommer att styras med hjälp
av fotpedaler då händerna behövs till själva svetsningen.
Maskinen har två pneumatiska kretsar. Ena kretsen styr linjärförflyttningen och låsningen
av den rörliga lägesställaren. Den andra kretsen styr den cylinder som skapar tryckkraften
mellan chuckarna. Båda kretsarna har en tryckbegränsnings ventil, så att man kan justera
krafterna i cylindrarna. I början av kretsen finns en 3/2 ventil med en manuell tryckknapp
och fjäderretur. Denna tryckknapp måste hållas intryckt för att ens få ett tryck i resten av
kretsarna. Ventilen fungerar som en säkerhet då den måste vara intryckt för att resten av
kretsarna ska fungera. Tryckcylindern och framdrivningsmotorn styrs med hjälp av 4/3
ventiler med manuella spakar. Valet av ventiltypen beror på att cylindern ska kunna
stoppas i alla möjliga lägen. Låsningscylindern styrs endast med en 3/2 ventil då den
behöver endast vara ut eller in.
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Figur 23: Pneumatiska schemat av maskinen

Utseendet av maskinens styrkontroller presenteras i figur (23). Den gula knappen styr den
första 3/2 ventilen som fungerar som maskinens säkerhet. Röda knappen är ett nödstopp
som bryter allt luftflöde till maskinen. De gröna knapparna styr den cylinder som låser fast
kälken. Den övre spaken styr den motorn som sköter linjärförflyttningen av lägesställaren.
Den nedre spaken styr den cylinder som skapar tryckkraften mellan lägesställarna På sidan
av styrspakarna finns tryckbegräsningsventiler med tryckmätare för de båda kretsarna.
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Figur 24: 3D bild av styrkontrollern

6

Sammanfattning av resultatet

Detta kapitel kommer kort att sammanfatta den färdiga maskinen och
användningsprocessen. Resultatet kommer att presenteras med några 3D-bilder samt
måttskisser på maskinen. Måttskissarna kommer att visa hur väl kravlistan har blivit
uppfylld.

6.1 Funktionsbeskrivning av maskinen
Denna maskin är konstruerad för att svetsa olika typer av rotorer som används i de
produkter Elho tillverkar. Alla rotorer som ska tillverkas i denna maskin måste ha
konformade gavlar. Detta för att principen är den att gavlarnas kona centrerar röret.
Man börjar med att köra den rörliga lägesställaren till ett läge som är 200–400 min längre
än den rotor som ska svetsas. Lägesställaren körs genom att hålla in den gula knappen
samt använda den övre spaken, se figur (23). När lägesställaren är på plats låser man fast
den med hjälp låstappen som visas i figur (21). Detta görs genom att hålla in den gula
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knappen samt trycka på den nedre gröna knappen, se figur (23). Nästa steg är då att spänna
fast båda rotorgavlarna i chuckarna, se figur (24).

Gavel

Figur 25: Bild av gavlar fastsatta i maskinen

Då gavlarna är fast i chuckarna lyfter man dit röret. Man börjar då trycka ihop
lägesställarna genom att hålla in den gula knappen samt föra den nedre spaken till vänster,
figur (23). När röret är fastklämt kontrollerar man att längden på rotorn är korrekt, se figur
(25). Ifall måttet är för långt, lossar man cylinder och fasar rörets innerkant. Fasningen gör
att gavlarna kan tryckas längre ihop. Då måttet är korrekt sätter man en indikatorklocka
på röret och kollar att röret är i centrum av gavlarna.
Nästa skede är då själva svetsningen. Man börjar med att ställa in varvtalen på rotationen,
så att man får en optimal svetshastighet. Därefter börjar man svetsa och trycker på
fotpedalen så att rotorn börjar rotera.

Figur 26: Bild av en rotor fastspänd i maskinen
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6.2 Rotorsvetsmaskinen
Resultatet är en rotorsvetsmaskin som uppfyller alla de krav som framgår i kapitel 4.1.
Maskinen styrs i huvudsak av pneumatik med enkla tryckknappar, vilket gör att maskinen
endast behöver tryckluft inkopplad för att den ska fungera. Styrsystemet är konstruerat så
att man behöver båda händerna för att kunna styra maskinen, detta gör maskinen
användarsäker åt alla dess användare. Denna maskin är konstruerad för en operatör, pga.
den stora klämrisken. Det betyder att svetsaren alltid själv sköter styrningen och
rotationen.
Till denna maskin kommer man att använda en manuell mig-svets. Det betyder att
operatören själv håller svetspistolen under själva svetsningen. Svetshastigheten ställer man
enligt rotationshastigheten och rotordiametern. Med pedalerna kommer man att styra
rotationsriktningen.

Figur 27: Bild av maskinen med operatör
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Figur 28: Bild av maskinen bakifrån

Figur 29: Måttskiss av den färdiga maskinen
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7

Diskussion

Detta kapitel behandlar de problem och svårigheter som uppstått under arbetet. Även
vidareutveckling och egna kommenterar kommer att tas upp. Det kommer även att
presenteras förslag på vidareutveckling.

7.1 Vidareutveckling
Nästa steg i processen blir att med hjälp av ett automationsföretag hitta den mest lämpliga
servomotor samt kontroller. De kommer sedan också att sköta programmeringen av
servomotorn.
Till denna maskin kunde man även konstruera ett stöd som håller röret i centrum av
chuckarna tills dess att konorna börja pressas in mot röret. Det skulle underlätta och
effektivera processen. Stödet behöver vara ställbart då det ska kunna stöda många olika
rördimensioner och längder.
Ifall maskinen blir överbelastad i något skede kan man vidareutveckla själva svetsningen.
Dvs. man kan konstruera två armar som håller varsin svetspistol, en svetspistol i var ände
på rotorn. Då man sen trycker på fotpedalen så startar både svetsningen och rotationen.
Detta skulle fördubbla svetshastigheten.

7.2 Sammanfattning
Denna uppgift har varit intressant och lärorik. I början fanns det inga riktlinjer på
hur maskinen skulle se ut, utan endast vilka krav som fanns. Uppgiften har krävt en
hel del kreativitet, men jag har fått jobba med projektet på plats vid Elho och därför
haft möjlighet att tillsammans med andra konstruktörer kunnat bolla idéer. Jag
kommer även att vara med och tillverka maskinen under våren/sommaren 2020.
Jag vill också rikta ett stort tack till konstruktionsavdelningen på Elho samt till Johan
Löfbacka som har fungerat som min handledare på Elho. Han har aktivt deltagit i
planeringsprocessen och svarat på de frågor som uppstått. Jag vill även tacka
Kenneth Ehrström som har fungerat som min handledare på Yrkeshögskolan Novia.
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