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Sammanfattning

Examensarbetet har bestått i att konstruera en maskin åt SKF i Göteborg. Med hjälp av
laserteknik skall artikelnummer och företagslogga brännas in på rullagers ytterring.
Märkningen sker med hjälp av en laserenhet som levereras av ett företag som heter Servus.
KSG i Surte AB står som maskinleverantör och konstruerar övrig mekanik som krävs för
att maskinen skall fungera.

Rullagret transporteras in i maskinen via en rullbana. Innan märkningen kan starta måste
rullagret positioneras och fixeras. Detta måste ske helt automatiskt oavsett vilken
rullagerdimension som lasermärkmaskinen skall hantera. Olika koncept för dessa moment
har utarbetats. Koncepten har därefter utvärderats och en slutgiltig konstruktion för varje
moment har bestämts. En fullständig modell av lasermärkmaskinen har därefter
modellerats i Solidworks.

En viktig del av detta arbete har varit att identifiera förändringsmöjligheter i nuvarande
tillverkningsmetoder på KSG. De maskiner som tidigare byggts på KSG har ställt stora
krav på maskinbyggaren då de ej haft tillgång till ett fullständigt tillverkningsunderlag.
Lasermärkmaskinen har konstruerats i CAD-programmet Solidworks som möjliggjort att
komponenter som kan laserskäras har tagits direkt ur CAD-modellen och sänts till en
laserskärfirma för offertförfrågan. Det har gjort att tillverkningstiden kan förkortas och
kvaliteten kan höjas.

Tillverkningstiden för att bygga lasermärkmaskinen har beräknats och offerter
sammanställts från samtliga leverantörer av komponenter.
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Designing a laser marking system for bearing
manufacturing

Summary

This degree work is about designing a machine for SKF in Gothenburg. Using laser
technology, the machine burns the company logotype and item number in the outer ring of
a bearing.

The laser marking system will be bought from a company called Servus. KSG i Surte AB is
the supplier of the machine and manufactures all mechanics necessary to make the machine
work.

The bearing is transported in to the machine on a roller conveyor. Before the burning
process can start the bearing must be positioned and fixed. This must be fully automatic
regardless of the dimension of the bearing.

Different concept for this element has been compiled. The concepts have then been
evaluated and one final concept for every element has been choosen. After the concept
selection a fully CAD-model was created in Solidworks.

An important part of this work has been to identify the possibility to change the current
manufactory process at KSG. Earlier machines that KSG has built have not had a
complete basis for manufacturing which made the work more difficult for the builder of
the machine. In this work the laser marking system has been designed in Solidworks and
parts that can be cut out using laser has been sent to a company to invite tenders. This
makes the manufacturing process shorter.

The time of the manufacturing process has been calculated and quotations have been
compiled for all the suppliers of components.
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Nomenklatur
3D Cad = Datorstödd design i tre dimensioner

Kantpress = Maskin som bockar plåt

Solidworks = 3D Cadprogram

Frekvensstyrd motor = En motors hastighet kan styras genom att variera strömmens
frekvens.

Kulskenestyrning = Mekanisk styrning där kulor löper linjärt mot en skena av stål.

Rullskenestyrning = Mekanisk styrning där fyra rullar löper linjärt mot en skena av stål.

DXF-filer = Standardiserat datorfilformat som stödjer de flesta skärmaskiner.

FEM = Datorstöd hållfasthetsberäkning. (Finita Element Metoden)

Gasfjäder = En trycksatt gas påverkar en kolv så att fjädrande egenskaper erhålles.
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1 Inledning
Detta examensarbete har utförts hos företaget KSG i Surte AB och utgör avslutande
del i högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik med inriktning mot
produktutveckling vid Högskolan Väst i Trollhättan. Examensarbetet är på C-nivå och
motsvarar 10 av utbildningens totala 120 poäng.

Rapporten beskriver det utvecklingsarbete som har legat till grund för en ny
lasermärkmaskin till SKF i Göteborg. Utvecklingsarbetet har även innefattat
förändrade tillverkningsmetoder.

Den CAD-modell som beskriver maskinen är gjord i Solidworks och de finita
elementanalyser som gjorts är utförda i Cosmosworks. CAD-modellen är gjord i skala
1:1 och samtliga mått och toleranser är realistiska.

1.1 Företagspresentation

KSG Surte AB är ett verkstadsföretag med 37 anställda. Företaget grundades 1982
och basen för verksamheten är legotillverkning åt verkstadsindustrin. KSG har även
en egen produkt i form av industritvättmaskiner där de erbjuder totallösningar
innefattande konstruktion, tillverkning, montering och installation [1].

1.2 Bakgrund

KSG Surte AB har av SKF i Göteborg fått i uppdrag att konstruera en maskin som
kan märka rullager med laserteknik. Märkning skall göras på ytteringens sida och skall
innefatta lagrets artikelnummer samt företagets (SKF) logga. Maskinen skall helt
automatiskt hantera rullager med en diameter från 250 mm till 650 mm och den skall
uppfylla av SKF ställda krav på driftsäkerhet och snabbhet. Utrustningen skall även
vara säker att använda och uppfylla kraven för CE-märkning.

Det finns ingen standardmaskin som lämpar sig för uppgiften varför en
specialanpassad maskin måste byggas. KSG i Surte AB har vid ett tidigare tillfälle
byggt en liknande maskin åt SKF och i den nya maskinen kan delvis samma teknik
användas.

1.3 Problembeskrivning

Lasermärkmaskinen utgör en station i en ny produktionslinje hos SKF i Göteborg.
KSG behöver därvid utveckla nya tillverkningsunderlag för maskinen. Utrustningen
skall kunna hantera ett och ett rullager där rullagret transporteras med hjälp av en
rulltransportör till lasermärkmaskinen. För att maskinen skall kunna identifiera vilket
lager den skall hantera skall den få information från ett överordnat PLC-system.
Maskinen skall därefter automatiskt utföra de arbetsmoment i processen som
lasermärkning av det specifika rullagret kräver. Positionering och fixering av
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respektive rullager måste ske automatiskt där max avvikelse i längs- och sidled är 0,1
mm. När positionering av rullagret respektive laserutrustningen är klar skall
företagsnamnet och artikelnumret brännas in i rullagrets ytterring. När märkprocessen
är klar skall rullagret frigöras från fixeringen så att rullbanan kan transportera rullagret
vidare till nästa arbetsstation.

1.4 Syfte och mål

Målet är att färdigställa en CAD-modell inklusive funktionsbeskrivning över komplett
lasermärkmaskin. Modellen skall utgöra grundunderlag för företagets senare
framtagning av konstruktionsritningar. Maskinens tillverkningspris skall beräknas och
offerterförfrågning på samtliga komponenter skall göras. Maskinens komponenter
skall utformas så att de om möjligt kan laserskäras till nära färdig produkt.

1.5 Metod och tillvägagångssätt

Arbetet med att konstruera lasermärkmaskinen startade med ett möte hos SKF. På
mötet diskuterades vad maskinen skall klara av att utföra. KSG har vid ett tidigare
tillfälle tillverkat en lasermärkmaskin åt SKF och det är önskvärt att den nya maskinen
bygger på en likvärdig teknisk lösning.

Den befintliga lasermärkmaskinen studerades för att se vilka tidigare tekniska
lösningar som kan överföras till den nya maskinen. Därefter utvecklades olika koncept
över tekniska lösningar för de moment som ingår i lasermärkmaskinens arbetscykel.
Koncepten värderades och sållades allteftersom bort tills det endast återstod ett
koncept för varje arbetsmoment.

I den äldre lasermärkmaskinen levererade företaget Servus AB laserenheten. KSG
beslutade i samråd med SKF att Servus skulle leverera laserutrustningen till även
denna maskin. Servus kontaktades och ett möte genomfördes där en ny och
förbättrad laserenhet presenterades av företaget.

En CAD-modell började därefter modelleras och de olika ingående detaljerna
utformades. Med hjälp av CAD-programmet bestämdes bland annat slaglängder på
pneumatiska cylindrar och geometrin för de rörliga detaljerna i maskinen. En CAD-
modell av laserenheten som Servus bygger modellerades och infogades i KSG’s CAD-
modell. Övriga komponenter hämtades från en CAD-modelldatabas [2].

För att få rådgivning angående komponentval samt offerter har företagen som kan
leverera den utrustning som maskinen kräver kontaktats.

CAD-modellen har förfinats varefter arbetet framskridit.
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2 Beskrivning av grundfunktion.
En rullbana transporterar in rullagret i ett slutet utrymme. Utrymmet måste vara
fullständigt insynsskyddat eftersom det är skadligt för ögonen att exponeras för
laserstrålar. Detta medför att det måste finnas någon form av lucka som bildar en
sluten cell vid in/utmatning av rullager.

När rullagret nått rätt position i längsled måste det även positioneras i sidled och
höjdled. Därefter skall en fixeringsanordning säkerställa att rullagret nått sin position
med en noggrannhet på 0,1 mm i x,y och z-led.

Efter positionering och fixering kan lasern starta.

Laserenheten får information om vilket rullager som är i cellen. Denna information
ges av ett överordnat PLC-system som kontrollerar hela produktionen vari
lasermärkmaskinen är en del. Laserenheten kan köpas färdig och klarar rörelser i x, y
och z-led. Laserenheten innehåller den programvara som krävs för att bränna
artikelnummer och logga på samtliga lagerdimensioner från 250 till 650 mm. När
märkningen är utförd skall rullagret sidoförflyttas ut mot rullbanans mitt för att
därefter automatiskt transporteras vidare ut ur lasercellen.

2.1 Kravspecifikation

SKF har som krav att lasermärkmaskinen skall kunna hantera minst 40 rullager med
diameter 300 mm per timma. Utrustningen får ej repa eller på något sätt orsaka
märken på rullagret.

Maskinen måste vara helt fri från manuella omställningar då den matas med
varierande dimensioner hos rullagren

Maskinen skall CE-märkas för att eliminera risken för personskador.

2.2 Avgränsningar

PLC- programmering ingår ej (arbetscykeln beskrivs med ord). Tillverkningsritningar
ingår ej i projektet. Endast rullager med diameter 250 till 650 mm avses.

3 Genomförande
Lasermärkmaskinen skall endast byggas i ett exemplar och KSG förväntar sig inte att
det kommer fler beställningar på lasermärkmaskiner. Det gör att det inte går att lägga
ner lika mycket tid på att utveckla maskinen som om den skulle massproduceras. Det
är även viktigt att inte ta några risker när det bestäms vilka koncept som skall väljas
eftersom det inte kommer att byggas några prototyper där funktionen kan testas.
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3.1 Framtagning av koncept

3.1.1 Ramverk
Ramverket är den konstruktion som omsluter maskinen och utgör stomme för att
fästa upp maskinens komponenter. Det är viktigt att ramverket är stabilt så att
maskinens rörliga komponenter får bra förutsättningar för att fungerar. Ramverket
skall även fungera som ett ”skelett” för den rostfria plåt som skall omsluta lasercellen.

3.1.2 Rullbana
Rullbanan skall kunna transportera rullager med en diameter från 250 mm upp till 650
mm. Vikten på dessa rullager är upp till 300 kg. För att klara att hantera dessa rullager
krävs väl dimensionerade rullar och rullbanesidor. Rullbanans rullar skall även klara
lättare slag utan att deformeras. Rullarna får ej lämna några märken på rullagren och
för att klara detta skall rullarna vara av rostfritt stål. Rullar av mjukare material såsom
gummi eller plast har en tendens att ”samla på sig” små partiklar som sedan kan fastna
på rullagren [5].

3.1.3 Positionering

Positioneringen av rullagret skall göras inom en tolerans av 0,1 mm.
Lasermärkmaskinen som KSG tidigare byggt åt SKF använder sig av en princip där
rullagret först transporteras fram till ett mekaniskt stopp i längsled. Efter det lyfts
rullagret ca 5 mm från rullbanan och transporteras till ett mekaniskt stopp i sidled.
Rullagret tangerar då två mot varandra vinkelräta sidor och laserenheten kan
bestämma rullagrets exakta position. Sidotransporten av rullagret sker med en
kedjetransportör som hissas upp mellan drivrullarna.

Den ”nya” lasermärkmaskinen skall kunna hantera mindre rullager än den som SKF
använder idag. Detta medför att drivrullarna måste sitta tätare på den nya rullbanan.
SKF har som krav att alla rullager som transporteras på rullbanan alltid skall ha
kontakt med minst tre drivrullar [5]. Rullbanans drivrullar är försedda med kedjehjul
med 14 tänder. Största tillåtna delning
mellan drivrullarna för ett rullager
med diameter 250 mm är då 82,55
mm (3 x 82,55 = 247,65 mm).
Avståndet mellan drivrullarna är då
endast 22 mm vilket är för lite för att
en kedjetransportör skall få plats. Ett
nytt koncept för sidoförflyttning
måste därför utvecklas.

Samtliga förslag nedan kräver att en Figur 1. ”Släden”.
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”släde” (se figur 1) monteras på sidoförflyttningsenheten. ”Släden” består av en rostfri
plåt med vertikalt placerade plattjärn som maskinbearbetats för att få en plan
anläggningsyta mot rullagret.

3.1.4 Sidoförflyttning.
Koncept 1 är en linjärenhet som är
komplett med motor och
sidostyrningar. Motorn driver en axel
som överför kraften till två tandade
remmar som löper inuti profilrören.
Linjärenheten finns att tillgå med två
åkvagnar placerade linjärt i åkriktningen
(se figur 2 ).

Fördelar: Komplett enhet som kan integreras i lasermärkmaskinen på ett enkelt sätt.
Kort installationstid.

Nackdelar: Dyr, svårt att lagerhålla reservdelar.

Koncept 2 är delvis samma konstruktion
som i koncept 1 men en av
drivenhetenerna är utbytt mot en
kulskenestyrning (se figur 3).

Fördelar: Standardkomponenter som
enkelt kan monteras i lasermärkmaskinen.

Nackdelar: Dyr, svårt att lagerhålla
reservdelar, driften placerad på endast en
sida.

Motor

Kulskene-
styrning

Åkvagn

Åkvagn

Figur 2. Koncept 1 för sidoförflyttning.

Figur 3. Koncept 2 för sidoförflyttning.

Motor
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Koncept 3 består av två
kulskenestyrningar med totalt fyra
åkvagnar som drivs av en motor som är
identisk med de på rullbanan. Kraften
överförs via en tandad rem (se figur 4 ).

Fördelar: Billiga standardkomponenter,
kan delvis dela reservdelar med övriga
maskiner. Kraftöverföring placerad
centralt på ”släden”.

Nackdelar: Kräver montering med små
toleranser.

3.1.5 Fixering
För att säkerställa att rullagret är fixerat i rätt position under laserbränningen kläms
det fast med anhåll på tre punkter. Den befintliga lasermärkmaskinen klämmer fast
lagret med en svängbar arm och denna teknik kan överföras till den nya maskinen
utan några större förändringar

3.1.6 Sidostopp

För att rullagret inte skall glida mot släden när ytterringen går mot det mekaniska
sidostoppet krävs att en givare stoppar motorn för sidotransport i exakt rätt
ögonblick. Tre olika koncept för hur rullagret skall påverka givaren har utarbetats.

Koncept 1

En svängbar arm (α) påverkas då rullagret
går mot armen. Givaren justeras så att
rullagret stannar exakt när rullagret tar emot
det mekaniska sidostoppet. (se figur 5)

Fördelar: Enkel lösning

Nackdelar: Svängarmen påverkas olika
beroende av rullagrets diameter. Rullbanans
utformning gör det svårt att få plats med en
svängarm.

Figur 4. Koncept för sidoförflyttning.

Figur 5. Koncept 1 för sidostopp.

Kulskene-
styrning

Åkvagn
Motor

  Δα
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Koncept 2

Här har den svängbara armen bytts mot en
rak profil som flyttas sträckan Δs (se figur 6).

Fördelar: Givaren påverkas lika oberoende av
rullagerdimension.

Nackdelar: Risk för ”byrålådeeffekt” i
styrningar.

Koncept 3

Givaren integreras i det mekaniska
sidostoppet. En gasfjäder trycker fram
(β) sidostoppes vinge. När rullagret
sidotransporteras trycker rullagret
tillbaka vingen mot stoppet. På
sidostoppen sitter en ”flagga” som
påverkar givaren så att motorn stannar
(se figur 7).

Fördelar: Givaren påverkas lika
oberoende av rullagerdimension.

Nackdelar: -

Figur 6. Koncept 2 för sidostopp.

Figur 7. Koncept för sidostopp.

   Δs

V

Författare
Examinator

Δβ
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3.1.7 Lyftmekanism
För att rullagret inte skall få märken då det sidotransporteras lyftes det upp från
rullbanan. Tre olika koncept för hur lyftmekanismen skall se ut har tagits fram.

Koncept 1

En pneumatisk cylinder påverkar (Δh)
en saxliknande mekanisk konstruktion
(se figur 8).

Koncept 2

En pneumatisk cylinder påverkar ett
länkage som är sammankopplat med
en stång som förhindrar att rörelsen
(Δh) går snabbare i någon sida (se
figur 9).

Koncept 3

En kompaktcylinder i varje hörn lyfter
positioneringsenheten. För att
cylindrarna skall lyfta (Δh) samtidigt är
alla luftslangar lika långa (se figur 10).

Figur 8. Koncept 1 lyftmekanism.

Figur 9. Koncept 2 lyftmekanism.

Figur 10. Koncept 3 lyftmekanism.

Δh

Δh

Δh
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3.2 Konceptval

Samtliga koncept har värderats efter olika kriterier. Kriterierna har tilldelats ett värde
beroende på hur viktigt kriteriet anses (se tabell 1).

Tabell 1. Kriterier för konceptval av sidoförflyttning.

Kriterier Vikt Koncept 1 ∑ Koncept 2 ∑ Koncept 3 ∑

Pris 0,3 1 0,3 2 0,6 4 1,2
Monteringstid 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2
Tillförlitlighet 0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8
Unik komponenet* 0,2 1 0,2 1 0,2 3 0,6
Livslängd 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8

Summa 1 2,3 2,5 3,6

*Kriteriet unik komponent innebär att SKF måste utöka sitt reservdelsförråd med ytterliggare en
komponent då den inte finns på något annat ställe i produktionen.

Koncept 3 får i konceptvalet (se tabell 1) högst poäng. Det är framförallt priset på den
linjärenhet som koncept 1 och koncept 2 innehåller som är mycket dyr. Det gör det
lönsamt för KSG att utveckla en egen linjärenhet med standardkomponenter enligt
koncept 3.

Tabell 2. Kriterier för konceptval av sidostopp.

Kriterier Vikt Koncept 1 ∑ Koncept 2 ∑ Koncept 3 ∑

Pris 0,3 4 1,2 2 0,6 3 0,9
Monteringstid 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6
Tillförlitlighet 0,2 3 0,6 1 0,2 4 0,8
Känslighet 0,3 1 0,3 3 0,9 3 0,9

Summa 1 2,9 2,3 3,2

För att sidostoppen skall stanna alla rullager på samma område i sidled bör inte
koncept 1 användas. Koncept 1 är en svängbar arm som påverkas olika beroende på
rullagrets diameter. Koncept 2 och Koncept 3 är båda koncept som inte har det
problemet, men koncept 2 har en tillförlitlighetsbrist då sidostoppet kan drabbas av
”byrålådeeffekten” om det inte innehåller avancerad linjärstyrningar. Koncept 3 klarar
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att stoppa rullagret på ett bra sätt utan att använda dyra specialkomponenter. Det gör
koncept 3 mest lämpligt för att användas i lasermärkmaskinen.

Tabell 3. Kriterier för konceptval av lyftmekanism.

Kriterier Vikt Koncept 1 ∑ Koncept 2 ∑ Koncept 3 ∑

Pris 0,3 2 0,6 1 0,3 4 1,2
Monteringstid 0,2 2 0,4 1 0,2 4 0,8
Tillförlitlighet 0,3 4 1,2 2 0,6 3 0,9
Justerbarhet 0,2 2 0,4 2 0,4 4 0,8

Summa 1 2,6 1,5 3,7

Slaglängden på lyftmekanismen som lyfter positioneringsenheten är 10 mm. Det gör
att koncept 1 och koncept 2 är onödigt dyra och komplicerade. Om det var en större
rörelse än vad det är skulle det vara nödvändigt med en bättre styrning på processen.
Men för att lyfta positioneringsenheten 10 mm är det fullt tillräckligt med en
kompaktcylinder i varje hörn. Koncept 3 väljs för lyftmekanismen.

3.3 Konstruktionsarbete

3.3.1 Rullbana

Rullbanans sidor tillverkas i rostfri plåt
med en godstjocklek t= 8 mm. I
CAD-modellen ritas alla komponenter
och fästen in. Detta gör det möjligt att
laserskära fram sidorna med alla
ingående hålkombinationer.
Plåtsidorna bockas för att öka
böjmotståndet i sidled. Rullbanan
fästes i ramverket med ett
skruvförband i varje hörn av rullbanan
(se figur 11). För att kompensera för
de urtag i sidoplåten som
sidoförflyttningen kräver har två
extra infästningspunkter placerats på den vänstra sidan (se bilaga A).

Rullbanan är försedd med ett delat kedjeskydd som skyddar mot oavsiktlig åtkomst till
transmissionen med skador som följd.

Figur 11. Rullbana som transporterar rullagret
in och ut ur lasermärkmaskinen.
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Valet av drivmotorer har gjorts med hänsyn till övrig utrustning hos SKF´s
produktionslinje. Det är viktigt att reservdelslagret är litet och därför skall användning
av olika komponenter minimeras.

Drivmotorn som används till rullbanan har en märkeffekt på 180 W. Beräkningar som
gjorts visar att konstruktionen kräver en motoreffekt på ca 50 W.

Beräkningar motoreffekt rullbana (dimensionering motor).

P = effekt [Nm/s]

M = vridmoment [Nm]

J = Masströghetsmoment [kg*mm2]

V = hastighet [m/s]

r = radie på drivrullarna.[m]

Δt = uppskattad tid det tar för rullbanan att nå 0.1 m/s. [s]

ω = vinkelhastighet [rad/s]
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Beräkningen visar den motoreffekt som krävs för att accelerera banans hastighet från
stillastående till 6 meter per minut. Massan som i beräkningen uppgår till 500 kg är
uppskattad totalmassa för ett rullager och massan för samtliga rullar, kedjehjul och
drivkedjor som skall sättas i rörelse.
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3.3.2 Positioneringsenhet
Motorn som driver
sidoförflyttningen har en märkeffekt
på 0,18 kW och frekvensstyrs för att
undvika ryck vid start och stopp.

För att sidoförflytta rullagren utan
att repor uppstår lyfts de upp från
rullbanan ca 5 mm. Detta sker med
hjälp av en maskinarbetad ”släde”
(se bilaga A) som hissas upp mellan
rullarna. Därefter sidotransporteras

enheten på linjärenheter till önskat
läge. Med linjärenheten uppnås
mycket små toleranser. Denna teknik kräver dock att skenorna monteras på en plan
och vridstyv yta för att livslängden inte skall förkortas. I aktuell konstruktion kommer
skenorna att monteras på en svetsad ram. För att säkerställa att monteringsytan klarar
de krav på planhet som ställs kommer hela översidan på ramen att fräsas innan
montering av skenorna. Dessutom skall den ena av de två parallella linjärenheterna
vara av typ kulskenestyrning och den andra av typ rullskenstyrning.
Rullskenestyrningen har ej lika fin tolerans som kulskenestyrningen vilket gör att den
inte är lika känslig för avvikelse i parallellitet. Genom att kombinera dessa två kan
både kraven på precision och livslängd uppfyllas.

För att få en tyst och säker rörelse i sidled används remdrift med en 32 mm bred
tandad rem. Remmen klarar en belastning på 1100 N [3]. Den beräknade dragkraften i
drivremmen är 250 N.

Beräkningar remkraft

F = remkraft [N

M = massa [kg]

a = acceleration [m/s2]

t = tid [s]

V = hastighet [m/s]

amFrem 

t
V

a 

F = remkraft i newton

Figur 13. Positioneringsenhet.
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m= 500 kg

V= 0,1 m/s

t = tiden det tar för sidoförflyttningen att nå 0,1 m/s från stillastående.

2,0
1,0

a

25,0
s
m

a 

NFrem 2505,0500 
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FEM-beräkning av ram.

Ramens vridstyvhet har kontrollerats med en FEM-beräkning. Ramen måste vara
vridstyv för att linjärenheterna skall fungera tillfredställande utan ökat slitage (se figur
14).

Vid beräkningen fixerades ramen vid punkterna A (se figur 14). Vid punkterna B
applicerades lasten 500 Newton från två olika riktningar för att orsaka en vridning i
konstruktionen som kan efterlikna den vridning som kan uppstå om
kompaktcylindrarna lyfter med olika inbördes hastighet.

Den största deformationen som vridningen orsakar är 0,2 mm. Ramen bedöms som
tillräckligt vridstyv.

Figur 14. FEM-beräkning av ram.

A

B
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3.3.3 Luckmekanism
In- och utmatningsluckorna tillverkas i 3
mm rostfri plåt som löper upp och ned i
en skena av nylon. Luckan drivs av en
pneumatisk cylinder som är fäst i
luckbladet respektive ramverket.

För att förhindra att maskinen startar
utan att luckan är nere skall en speciell
säkerhetsgivare monteras så att den är
aktiverad då luckan är stängd.

En klämlist monteras på luckans
nederkant för att förhindra skador på
armar och händer då luckan stängs.

3.3.4 Fixeringsenhet

Då rullagret har positionerats mot stoppen i
längs- och sidled skall det fixeras för exakt
position genom hela brännprocessen.
Fixeringen sker genom att rullagret kläms
fast på en tredje punkt med hjälp av en
klämarm som drivs med en pneumatisk
cylinder. Cylindern är placerad under
rullbanan och rörelsen överförs av en axel
som sitter lagrad i två lagerbockar. Den del

av klämarmen som är i kontakt med
rullagret är försedd med polyuretan för att
ej repor eller glättningsmärken skall uppstå. Om en svängbar klämarm med en platt
kontaktyta används för att fixera rullagret kommer kraftvektorns riktning att variera
med rullagrets ytterdiameter (se figur 18). De större rullagrens kraftvektor riktas då
mer mot sidostoppet och för de mindre rullagren riktas kraftvektorn mer i längsled.
För att kontakttrycket mot sidostoppen respektive stoppet i längsled skall vara mer
likvärdigt skall klämarmens kontaktyta förses med en radie (se figur 19). Detta gör att
vinkel αoch βblir mindre för klämarmen som konstrueras med en radie och om
rullagret inte är perfekt positionerat ökar då förutsättningarna för att klämarmen kan
positionera rullagret.

Figur 16. Komplett in-utmatningslucka.

Figur 17 Fixeringsenhet
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Figur 18. Riktningen på kraftvektorn från en klämarm med platt kontaktyta vid fixering av
största respektive minsta rullagerdimensionen.

Figur 19. Riktningen på kraftvektorn från en klämarm med radiell kontaktyta. Vinkel αochβ
är betydligt mindre och kraftens riktning varierar mindre än i figur 18.

Dimensionering av axel till klämarm.

LFMv 

Mvaxel = Vridmoment i axel [Nm]

F = 2600 N Kraft från pneumatisk cylinder. [6]

L = 280 mm. Vinkelrät sträcka från kraft till
momentcentrum.

ns = Säkerhet mot plasticering

][MPaingskjuvspännτv 

LFMv 

α

β
α

β

Figur 20. Hävarm mellan
axel och klämcylinder.
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Axeln som förmedlar kraften från cylindern till klämarmen måste dimensioneras för
att klara vridmomentet. Resultatet av beräkningen visar att vridspänningen i axeln blir
58 Mpa och att ingen risk för plasticering förekommer.
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Dimensionering kilförband.

hld
Mp v4

p = yttryck på kil (MPa)

h = höjd på kil (mm)

d = axelns diameter (mm)

l = kilspårets längd (mm)

MPap

p

202
40458

7280004






Yttrycket för kilen vid 6 bars lufttryck är 202 Mpa. Det rekommenderade yttrycket är
upp till 200 MPa för stål [7]. Arbetstrycket i lasermärkmaskinen är dock ca 2 bar
varvid yttrycket för kilen ej kommer att överskrida 200 MPa.

3.3.5 Sidostopp
För att positionera rullagret i sidled
byggs ett stabilt mekaniskt stopp som är
försett med en ledad vinge i överkant.
Vingen trycks fram i mottagningsläge
med hjälp av en gasfjäder. När rullagret
närmar sig rätt position i sidled pressar
det vingen bakåt och gasfjädern trycks
ihop varvid en induktiv givare påverkas
och motorn för sidotransporten stannar.
Stoppet är justerbart i längsled men kan
även roteras 20 grader för finjustering (
se bilaga A).

Figur 21. Tvärsnitt av kil och
axel.

Figur 15. Sidostopp.
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3.3.6 Stoppenhet
Det mekaniska stopp som
positionerar rullagret i längsled är
uppbyggt kring en ram av hålprofiler
i dimensionen 40x40x4 mm. På
ramen är en plåt fastsvetsad och
högst upp på plåten sitter en remsa
av polyuretan. Remsan är till för att
undvika repor eller glättningsmärken
på rullagret.

Stoppenheten flyttas upp och ner

mellan drivrullarna på rullbanan
med hjälp av en pneumatisk
cylinder.

I bakkant på stoppenheten sker infästningen i rullbanan via två lagerbockar (se figur
12).

3.3.7 Huset
För att eliminera exponering av laserstrålning i lokalen skall maskinen beklädas med
två lager rostfri plåt. För att det ej ska uppstå resonansljud när maskinen är i drift
fylles tomrummet mellan plåtarna med frigolitplattor.

Maskinen kommer att förses med två dörrar på vänster långsidan av maskinen (se
bilaga A). Dessa dörrar skall ha nyckelbrytare för att uppfylla de krav på säkerhet som
CE-märkningen medför. Den högra långsidan kommer ha fyra demonterbara luckor
eftersom maskinen kommer att placeras nära befintlig vägg och svängbara dörrar är
utrymmeskrävande (se bilaga A). Gavlarna skall vara fastsvetsade plåtsektioner då
SKF har godkänt att det är tillräckligt med löstagbara sektioner endast på långsidorna.

Dörrar och luckor skall tillverkas med en innerplåt som är 1,5 mm tjock och en
ytterplåt som är 1 mm tjock. Dessa skall bockas ihop med varandra (se bilaga A).
Genom att använda denna tillverkningsmetod istället för att svetsa ihop en ram av
hålprofiler och därefter fästa en plåt på vardera sidan kan antal arbetsmoment
minskas. När en ram svetsas krävs det dessutom att den riktas och att överflödig svets
slipas bort. Genom att bocka plåtarna så att de passar samman undviks onödig
svetsning och värmning av plåten vilket bidrar till att tillverkningstiden kan minskas.

Figur 12. Stoppenhet i längsled.
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3.3.8 Laserenhet
Den laserenhet som skall användas till
maskinen levereras av företaget Servus. Lasern
är av typ fiberlaser vilket är en nyhet inom
märkningsindustrin. De äldre lasrar som SKF
använt var av diodtyp. Ett problem som den
typen har är att de blir mycket varma och
kräver omfattande kylning. Fiberlasern jobbar
med betydligt lägre temperatur vilket tillåter
att den är luftkyld istället för vätskekyld. Detta
medför att storleken på utrustningen kan
minskas betydligt. Fiberlaserns livslängd är
dessutom ca 7-8 ggr längre än för den äldre typen [4].

För att cykeltiden hos märkmaskinen skall minimeras har en större laserlins testats.
Prov som gjorts hos Servus visar att en större lins klarar att bränna över ett större
område vilket medför att färre ompositioneringar behövs. Märktiden för ett rullager
med diameter 300 mm minskade då från ca 70 sekunder till ca 50 sekunder [4].

Laseroptiken är monterad i ett mekaniskt system som möjliggör linjära rörelser i
längsled, sidled och höjdled. Rörelserna styrs via servomotorer av ett integrerat
datasystem. Detta datasystem matas med information om vilket rullager som står på
tur att märkas via det övergripande informationssystemet hos SKF.

3.4 Demonterbarhet

Lasermärkmaskinen konstrueras så att ramverket och gavlarna sammanfogas med
svets. Detta bidrar till att göra maskinen vridstyv utan att vikten blir onödigt hög.
Långsidorna på maskinen kommer att vara löstagbara och på den vänstra sidan
kommer även dörrkarmen och överliggaren att vara demonterbara. Detta gör att hela
laserenheten kan lyftas ut på sidan av maskinen. Övriga komponenter fästes med
skruvförband som gör demontering snabb och enkel.

Figur 22. Laserenheten.
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4 Funktionsbeskrivning PLC
Här följer en funktionsbeskrivning som beskriver samtliga moment i
lasermärkmaskinens arbetscykel. En förklarande ritning finns (se bilaga B).

Ett rullager kommer fram till lasermärkmaskinen via en rullbana. När fotocell nr 1 i
början av rullbana 1 aktiveras skall luckorna få signal att öppna. Rullbana 1 och 2
startar när cylindergivare 2 och 4 har bekräftat att luckorna är öppna. Rullbana 1
stoppar när givare 6 aktiveras. Luckorna stängs och detta bekräftas av
säkerhetsgivarna nr 3 och 5. Därefter lyfter kompaktcylindrarna upp
sidoförflyttningsenheten. När givare 12 bekräftat att cylindrarna är uppe startar motor
3 sidoförflyttningen. Motorn stannar när givare nr 7 aktiveras. Klämarmen går ut och
fixerar rullagret tills differenstryckgivaren ger bekräftelse att rätt klämkraft uppnåtts.
Därefter ges signal till laserenheten att bränningen kan starta.

Det överordnade datasystemet hos SKF skall då ge information till laserenheten vilket
lager den skall hantera.

När bränningen är klar ger laserenheten signal att klämarmen skall gå tillbaka till
hemmaläge. När klämarmen är tillbaka bekräftas detta av cylindergivare nr 16 och
motor 3 startar sidoförflyttningen tillbaka till hemmaläget. Givare nr 10 bekräftar att
sidoförflyttningen är i hemmaläge och motorn stoppar. Kompaktcylindrarna går ner
och givare nr 12 bekräftar att de är nere. Därefter går stoppenheten ner och när den är
nere bekräftas det av cylindergivare nr 15. Efter det öppnas luckorna. Cylindergivare
nr 2 och 4 bekräftar att luckorna är öppna och om signalutbyte från efterföljande
utrustning medgivit att den är klar att ta emot gods startar rullbana 1 och 2.
Stoppenheten går upp efter en viss förinställd tid efter att givare nr 6 avaktiverats.
Cylindergivare nr 14 bekräftar att stoppcylindern är uppe. Rullbana 2 stoppar när
givare 8 aktiveras och efter det är cykeln fullbordad och lasermärkmaskinen redo att
hantera ett nytt rullager.
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5 Resultat
Resultatet av konstruktionsarbetet är en maskin där samtliga komponenter är
förändrade från den befintliga lasermärkmaskinen. Störst förändring har gjorts av
sidoförflyttningsenheten där den nya lasermärkmaskinen bygger på ett helt annat
koncept. Några komponenter, till exempel klämarmen har samma funktion som på
befintlig lasermärkmaskin men är något förfinad då kontaktytan för klämning försetts
med en radie för att åstadkomma en effektivare fixering. Konceptval av
sidoförflyttning, sidostopp och lyftmekanism har gjorts med concept screening. Det
som är den absolut viktigaste faktorn är kostnaden och driftsäkerhet.

En sammanställning över samtliga materialofferter har gjorts. Även beräkning av
tillverkningstid av lasermärkmaskinen har gjorts men redovisas inte. Totalpriset är
beräknat men redovisas inte här på grund av det är känslig information för KSG.

Totalt kommer 52 komponenter att laserskäras till en kostnad som uppskattas vara
lägre än den kostnad KSG skulle drabbas av om de tillverkat dem själva.

Dörrar och luckor kommer ej att laserskäras då det bedömts att det är effektivare att
tillverka dem genom att klippa plåten och manuellt kapa ur med hjälp av vinkelslip där
behov finns.
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5.1 Analys av resultat
Lasermärkmaskinen har konstruerats så att den uppfyller de krav som kunden (SKF)
har ställt i sin kravspecifikation. Maskinen innehåller konstruktionslösningar som gör
det möjligt att laserskära fram komponenter till färdig eller nära färdig komponent.
Maskinelement som inte tillverkas på KSG är standardkomponenter som godkänts av
SKF.

Den typ av polyuretanremsor som sitter på klämarmen, sidostoppen och de rostfria
drivrullarna finns sedan tidigare på andra maskiner som ingår i SKF´s produktion och
är godkända för ändamålet.

Kravet att maskinen skall hantera minst 40 rullager med diameter 300 mm per timma
kommer att uppfyllas då en större lins kommer att användas och detta medför färre
ompositioneringar och minskad bränntid för de större rullagren. Tiden det tar att för
ett rullager med diameter 300 mm att passera genom maskinen är ca 80 sekunder.
Vilket innebär att ca 45 rullager per timma kan hanteras.

6 Slutsatser

6.1 Förändringsarbete

I detta examensarbete har en mycket viktig del varit att förbättra och effektivisera de
arbetsmetoder som KSG använder sig av. Härvid har konstruktionsarbetet av den nya
lasermärkmaskinen bidragit till att identifiera möjliga och lämpliga förändringar av
produktionsmetoder.

KSG har tidigare främst använt handritade ritningar där konstruktören ej ritar in
konstruktionslösningar på detaljnivå. Det medför stora problem då delar av
utvecklingsarbetet måste ske parallellt med tillverkningen av maskinen. Att använda
denna arbetsmetod gör det svårt att planera tillverkningsarbetet så att det blir
effektivt. Om konstruktionsunderlaget istället är mer komplett från konstruktören blir
det enklare att samordna vissa steg i tillverkningen. T ex kan alla plåtar som skall
användas vid ett tillfälle samklippas, vilket bidrar till att tillverkningstiden och
materialhanteringen minskar.

Genom att först modellera hela maskinen i ett CAD-program, kan många delar
integreras utan risk för att det uppstår kollisioner senare i tillverkningen. Plåtar som
bockas i CAD-programmet kan bredas ut och skickas som DXF-filer för skärning.
Alla komponenter som skall användas i konstruktionen kan hämtas på tillverkarens
hemsida och infogas i modellen. Det gör det möjligt att även integrera skruvhålen som
krävs för att fästa komponenterna så att de finns med redan när de färdigskurna
detaljerna kommer från leverantören. Genom att använda denna metod undvikes
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manuella bearbetningsmetoder som klippning, kapning med vinkelslip samt borrning.
Det bidrar även till ett bättre kvalitetsintryck då samtliga håldelningar har mycket små
toleransavikelser. En friare formgivning på ytterkonturerna kan också användas.

Ytterligare fördelar med att ha ett komplett ritningsunderlag innan produktionsstart är
att flera personer kan bygga olika delar av maskinen parallellt och att det inte kräver
lika mycket kompetens av maskinbyggaren.

De maskiner som byggts på KSG innehåller ofta många svetsade komponenter. Vid
svetsning tillförs värme i plåten vilket gör att plåten ”slår sig” med efterföljande behov
av plåtriktning som följd. Plåten som används till maskinkonstruktioner är ofta av typ
rostfri SS2333 och då krävs även att svetsarna betas eller blästras för att ta bort oxiden
som bildats.

För att kunna minska mängden svetsning måste andra konstruktionslösningar väljas.
Ett exempel på detta är att istället för att svetsa ihop två olika maskinelement
utformas konstruktionen så att plåtarna som skäres redan innehåller de
skruvhålskombinationer som gör att elementen kan fästas ihop. Genom att använda
denna arbetsmetod är det också möjligt att demontera och finjustera maskinens olika
element.

För att en färdigskuren utbredd plåt skall få rätt mått efter bockning krävs full kontroll
på bockningsprocessen. Olika under respektive öververktyg i kantpressen gör att
plåten växer eller krymper olika mycket. Ett sätt att kontrollera detta är att på
ritningen ange vilka verktyg som får användas till bockningen samt att ange
bockningsradien. I Solidworks kan kompensation för detta läggas in, men det kräver
olika kompensation för olika plåttjocklekar och olika materialkvaliteter. De rätta
värdena går att få genom att mata in alla parametrar i den NC-styrda kantpressen som
finns i KSG´s verkstad.

6.2 Rekommendationer till fortsatt arbete

I den nya lasermärkmaskinen används ett ramverk av rektangulära hålprofiler. När de
svetsas samman slår sig konstruktionen på grund av de krympspänningar som uppstår
då materialet kallnar. För att ramverket skall återfå önskad form krävs omfattande
riktning av konstruktionen. Detta kan ske genom att först värma materialet där det är
för långt och därefter snabbt kyla det så att materialet krymper. En annan metod är att
”dra” konstruktionen tillbaka till rätt läge genom plastisk töjning av materialet.

En rekommendation till fortsatt arbete är att utveckla en ramkonstruktion som kan
sammanfogas utan att använda svets. Detta förband kan tillexempel vara ett
skruvförband (se figur 24 och 25). Om konstruktionen utvecklas så att maskinen kan
bultas ihop undvikes problemet med att materialet slår sig på grund av värmepåverkan
via svetsningen. Det kommer även att vara möjligt att laserskära fler komponenter om
maskinen bultas ihop. Ekonomiskt är det tveksamt om det lönar sig att utveckla
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denna nya sammanfogningsmetod för att endast tillverka ett exemplar av maskinen.
Skulle däremot en större serie tillverkas borde det var lönsamt att byta till detta nya
koncept.

Figur 24. Ett hörn på maskinen som det kan se ut om hålprofiler ersätts av bockad plåt.

Figur 25. Insidan av hörnstolpen bultas samman med de horisontella profilerna.
Förstärkningsplåten används för att öka vridstyvheten i hörnstolpen.

Förstärkningsplåt
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Bilaga A:1

A. Ritningar

Luckor

Avtagbart tak

Servicelucka
pneumatik

Komplett lasermärkmaskin.

Maskinens
vänstra sida.

Maskinens
högra sida.
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Bilaga A:2

Klämarm

In-lucka

Ut-lucka

Positionerings-
enhet

Ramverk
Rullbana

Klämskydd

Lasermärkmaskinen utan ytterplåt och utan laserenheten.
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Bilaga A:3

Motor

Sändare/Mottagare

Stopp längdled
Rullager diameter
650 mm

Sidostopp

Släde

Linjärskena

Kompaktcylinder

Klämarmen trycker rullagret mot stopplåtarna för att rullagret skall vara fixerat.
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Bilaga A:4

Lagerbocksfäste

Uttag för
sidotransport av
släde.

Demonterbart
kedjeskydd

Hål för fotocell.

Fäste för
pneumatikcylinder.

Skyddande remsa av
polyuretan.

Ram av hålprofil.

Komplett rullbana som skall monteras i ramverket.

Stoppenhet i längdled.

Extra banfäste
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Bilaga A:5

Ledad
infästning

Induktiv
givare

Justerbar
infästning.

Fäste rullbana
Gasfjäder

Luckblad av 3 mm
rostfri plåt.

Klämskydd

Luckstyrning av
polyeten.

Sidostopp komplett med givarfäste och gasfjäder.

Lucka för in och uttransport av rullager. Längst ner på luckbladet sitter ett elektroniskt
klämskydd för att förhindra klämskador.
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Åkvagn
kulskenetyp

Åkvagn
rullskenetyp

Tandad drivrem

Rullskena

Kulskena

Fäste
kompaktcylinder

Flagga

Fäste induktiv
givare.

”Släden” hissas upp mellan rullarna och lyfter rullagret från drivrullarna.

”Släden” drivs av en 0.18 Kw motor. Kraft och rörelse överförs med en tandad rem.
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Bilaga A:7

Dörrar och luckor är konstruerade med bockade plåtar. Utrymmet mellan plåtarna fylles med frigolit.

Maskinfoten är justerbar i höjdled.

Innerplåt

Ytterplåt

Distansrör
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Bilaga B:1

B. Funktionsbeskrivning PLC
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Bilaga C:1

C. Komponentlista

Rullbana

2 st Motor SEW S37DR63M4 0,18 kw SEW

27 st Rullar Interroll 3500 S/S 60x3 Z14 m8 RL= 750mm Interroll

Drivkedja ISO 08B-1 ½” 27 länkar st Arnold

Positionering

1 st Motor SEW S37DR63M4 0,18 kw SEW

1 st Skena R1605 20431 L=1256 mm Rexroth

1 st Skena guide rail 1921 L=1256 mm Rexroth

2 st Åkvagn R1651 21420 Rexroth

2 st Åkvagn 1902 Rexroth

4 st Kompaktcylindrar KPZ d=80mm s=10mm Rexroth

2 st Remhjul Pulley 47-T10-25-2 klämfäste Mekanex

1 st Rem bredd 32 mm L= 1960 mm Mekanex

1 st Klämplatta T10-32 Mekanex

Fixering

1 st Cylinder diameter 80mm slag 320mm Rexroth

1 st kulled M16x1,5 Rexroth

1 st Fäste MP2 Rexroth

1 st Fäste MP4 Rexroth

2 st Lagerbock SYK40TR
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Bilaga C:2

luckor

2 st Cylinder 528 d=25mm slag=250mm Rexroth

2 st Fäste 1827001445 Rexroth

2 st Klämskydd Profile-AL-25-14-698-Jokab L= Jokab safty

2 st Klämskydd Profile-GP-25-40-698-Jokab L= Jokab safty

Stoppenhet längdled

1 st Cylinder 523 d=63 slag 50mm Rexroth

1 st kulled Rexroth

1 st Fäste AB7 Rexroth

1 st Fäste MP2 Rexroth

1 st Lagerbock SYK 25 TR SKF

1 st Lagerbock FYTBK 25 TR SKF

Stoppenhet sidled

1 st gasfjäder KGK eller Momentum

El

3 st Induktiva givare

4 st Sändare/mottagare

5 st Cylindergivare Rexroth

1 st Differentialtryckgivare Rexroth

Övrig pneumatik

4 st Ventil dubbelverkande 581-122 24v Rexroth

1 st mjukstart Rexroth
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Bilaga C:3

1 st Tryckgivare Rexroth

8 st Stryp/backventil Rexroth
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Bilaga D:1

D. Pneumatikschema


