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Sammanfattning 
ScandiNova Systems AB är ett företag som utvecklar och producerar pulsmodulatorer. Till deras 

senastutvecklade modulator vill ScandiNova ha en elektrisk konstlast för att testa den, innan den 

levereras. Just denna modulator kommer att ingå i en cancerbehandlingsmaskin hos kunden. 

I detta arbete tas det tillsammans med ScandiNova fram en kravspecifikation på hur konstlasten 

ska vara. Därefter tas en konstruktion i CAD-programvaran Autodesk Inventor fram. 

Arbetet resulterade i en konstruktion som uppfyller de flesta kraven förutom att den blev för dyr. 

Konstlasten kommer trots det att tillverkas och ScandiNova har precis påbörjat en utveckling på 

en ny konstruktion. 

 

Nyckelord: Spänningsaggregat, pulsmodulator, konstlast.  
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Abstract 
ScandiNova Systems AB is a company that develops and produces pulse modulators. For their 

latest developed modulator, ScandiNova wants an electric load to test it before it is delivered. 

The customer will use this particular modulator as a part of a cancer treatment machine. 

While working with this project, together with ScandiNova, a requirement specification on how 

the art load should be is taken. Next, a design is embodied with the CAD software Autodesk 

Inventor. 

The work resulted in a construction that meets most of the requirements except that it became 

too expensive. The load will nevertheless be manufactured and ScandiNova has just started a 

development on a new design. 
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NOMENKLATUR 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

PLM Product Lifecycle Management 

POS Position 

Socket Kontakt/hållare 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund och företagsrepresentation 

ScandiNova Systems AB är ett Uppsalabaserat teknikföretag, som är världsledande inom 

utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, så kallade modulatorer. 

Aggregaten har en nyckelfunktion inom olika typer av användningsområden, tex vetenskaplig 

forskning, cancerbehandling och industriröntgen.  

I många av ScandiNovas maskiner pulsas högspänning från en modulator till en klystron. Innan 

modulatorerna skickas till kund skall dessa testas. För bland annat en bättre mätning vid test vill 

man använda en konstgjord elektrisk last istället för en klystron. I denna projektet konstrueras 

denna konstlast och underlag framställs inför produktion. 

Modulatorn kommer att generera 25 kW med en spänning på 130 kV. Konstlasten ska då 

omvandla denna effekt till värme. Dessa resistorer ska ligga i en oljetank där värmen kan föras 

vidare till en vattenkyld värmeväxlare. All design har gjorts med hjälp av Autodesk Inventor 

Professional 2019 där både 3D- & 2D-underlag har tagits fram. Vid projektets slut har 

ScandiNova granskat och godkänt konstlastens konstruktions- och produktionsunderlag och 

beställt alla ingående delar. 

 

 

En av ScandiNovas modulatorer. (Scandinova Systems) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt var att konstruera en elektrisk konstlast som ska substituera klystron vid 

test av en av ScandiNovas modulatorer. 

 Hur ska konstruktionslösningen se ut för konstlasten? 

 Vilka resistorer ska användas och hur ska dessa kopplas? 

 Hur ska systemet kylas och vilka komponenter ska användas vid kylning? 
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1.3 Avgränsning 

Arbetet innefattar enbart de mekaniska komponenterna av konstlasten, ej de elektriska 

beståndsdelarna på detaljnivå. Oljepump och värmeväxlare kommer att köpas in och kommer 

inte att vara in-house designad på grund av tids- och kostnadsskäl. 

1.4 Metodik 

Brainstorming används vid konceptframtagning för att öka antalet tänkbara lösningsmetoder 

samt idéer. Detta för att säkerställa att alla möjliga lösningar diskuterats och utvärderats innan 

val av slutgiltig metod fastställts. Denna konceptframtagning görs tillsammans med ScandiNovas 

elingenjörer och testare som kommer i slutändan att använda maskinen. 

Resistorer väljs ut genom utvärdering av tillgängliga komponenter på marknaden. Avgörande 

faktorer är exempelvis, hög värmetålighet, oljebestädighet, effekttålighet och resistans. 

Grov konstruktion på maskinen designas i en CAD-programvara och granskas sedan av 

uppdragsgivaren. Viktiga faktorer att ta hänsyn till:  

 Isolationsavstånd mellan alla elektriska ledare som inte ska ha kontakt, 

 Tätning mellan alla mekaniska delar där oljan kan läcka ut. 

 Arbetstemperatur och kylning. 

 Oljans expansion vid upphettning. 

Konstruktionen designas därefter på detaljnivå genom justering, eventuell korrigering samt 

måttsättning på detaljnivå. 

Sist framställs 2D-underlag, byggordning och monteringsinstruktioner.  
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2 REFERENSRAM 

Konvektion      

Gas- eller vätskerörelse på grund av densitetsförändring som beror av temperaturändring. 

(Teknikhandboken) 

 

Konvektion (Teknikhandboken 2016) 

Klystron 

I en likströms elektronstråle omvandlar en klystron kinetisk energi till radiofrekvent effekt 

genom att förstärka radiofrekventa signaler. Detta genom att en katod producerar en 

elektronstråle som accelereras kraftigt. Varefter elektronstrålen passerar en kavitetsresonator. 

Vid dess ingång matas radiofrekventa signaler in för att alstra spänning vilka ger effekt på 

elektronstrålen. Elektronerna i strålen kommer att grupperas på grund av de elektriska fälten 

eftersom de som är ur fas bromsas. Ju fler kaviteter, desto mer hopklumpning. Denna energi 

fångas av en cathcerkavitet som för det vidare via en vågledare. (Wikipedia) 

 

Klystron funktionsskiss. (Christian Wolff 2006) 
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Toleransmåttsättning 

Inget mått är exakt, därför är det viktigt att konstruktionen är designad med toleranser. Om inget 

annat är sagt så anges måttoleransen som en ISO-tolerans. Men vid viktiga mått kan man kräva 

högre precision genom att ange det största och minsta tillåtna måttet. Detta gäller till exempel för 

storlekar, planhet, ytfinhet och placeringar. Det man måste tänka på är att hög precision kommer 

att kosta mer. Därför är det viktigt att ha låga toleransvidder enbart när det behövs, till exempel 

när det gäller tätningar i detta fall. (Taavola, K. 2009) 

 

Kostnad mot toleranskrav (Kau/Maskinteknik/HJo 2009) 
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3 GENOMFÖRANDE 

3.1 Kravspecifikation 

 Konstlasten måste kunna omvandla 25 kW elektriskeffekt till värmeeffekt. 

 Anpassningsbar till olika spänning och effekt. 

 Konstlasten får inte överstiga 60 grader Celsius. 

 Elektriska ledare som inte ska ha kontakt får inte vara nära varandra för att förhindra 
oönskad elektriskt överslag. 

 Systemet ska vara tätt och oljeläckage får inte förekomma. 

 Alla mekaniska delar ska gå att tillverka med vanliga metoder, exempelvis plåtbockning 

och bearbetning samt svetsning. 

  En konstruktion som har en rimlig kostnad då de skulle vilja ha ett flertal. 

 Underlag ska framställas för tillverkning vid projektets slut. 

3.2 Konstruktion av konstlast 

Övergripande konstruktion 

Resistorerna ska vara monterade i en ram (POS 2 i bilden nedan) som kommer att hänga ner i ett 

oljebad i tanken (POS 1 i bilden nedan). Oljans funktion huvudfunktion är elektrisk isolering på 

grund av dess höga dielektrisk styrka jämfört med luft. Utöver det agerar den även som 

värmetransport mellan resistorerna och värmeväxlaren. I ena änden av seriekopplingen kommer 

konstlasten kopplas ihop med modulatorn via en kontakt, där kommer modulatorn att leverera 

25kW på 130kV. I motsatta änden av seriekopplingen kopplas det till jord där strömmen har 

tappat all potential. 

 

Konstlasten och dess delar. 

Den varma oljan sugs ut i överdelen av tanken in till pumpen och vidare genom en värmeväxlare 

som kyls av vatten. (POS 3 i bilden ovan) Därefter åker oljan tillbaka in i den undre delen av 

tanken. Inuti tanken stiger den varma oljan upp från botten med hjälp av konvektion. 
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En klystron socket används som elektrisk kontakt mellan konstlasten och modulatorn. (POS 9 i 

bilden ovan.) Hela systemet står på justerbara ben för att kunna kopplas på modulatorn på ett 

enkelt sätt. (POS 10 i bilden ovan.) Under designprocessen räknar man marginal och alla 

toleranser tas med i beräkningarna så att alla delar ska passa ihop efter tillverkning. Se bilaga 7 

för tekniskt underlag. 

Resistorer 

Resistorerna valdes av ScandiNovas experter och dessa seriekopplas i fem grupper om fem 

parallellkopplade resistorer. Resistorn som valdes var 1500 Ohms rörrestistorer från Compomill 

(24"Long x1,5" OD). Tills dessa köpes moteringsändar som är kommer två M3-gängade hål. (Se 

bilaga 1) 

 

Monteringsändar och rörresistor. 

Monteringsplattform till resistorer 

Resistorerna monteras ”stående” för att oljan ska ha en lätt väg att transportera värmen när 

resistorerna värms upp. (Se bilaga 2 för en sammanställningsritning). Alla elektriska 

ledandekomponenter tas fram med omsorg utan vassa kanter för att motverka corona-effekten. 

Resistorerna kopplas parallellt ihop med hjälp av en bearbetad aluminiumstav som i sin tur sitter 

på polykarbonatskivor. Stavarna agerar både som mekanisk ram och elektrisk ledare. (Se bilaga 

2 för tekniskt underlag.) Skivorna agerar enbart som en monteringsplattform och måste vara av 

isolerande material. (Se bilaga 2 för tekniskt underlag.)  I skivorna finns även urfräsningar för att 

öka isolationsavstånden mellan de elektriska ledarna som inte ska vara i kontakt med varandra. 

Detta eftersom elektrisk ström kan krypa relativt långt på ytan av ett material även om det är 

isolerande. 
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Resistorerna monterade i monteringsplatformen. 

Oljetank 

Oljetanken konstrueras av tunnplåt som svetsas samman. Tanken måste vara oljetät, det ska 

finnas plats för oljeexpansionen och vid konstruktion av tanken tillsammans med resistor och 

resistorramen så tas det hänsyn till hur oljan ska transportera bort värmen från resistorerna. 

Avstånd till de elektriska ledande komponenterna tas även med i konstruktionsplaneringen. 

Materialvalet blev rostfritt stål eftersom det är starkt och enkelt att svetsa. 

 

Oljetanken, orienterad upp-och-ner till höger. 

På insidan i överkanten finns en fläns på där resistorramen ska hänga, på den finns även 

styrpinnar så att ramen hamnar i rätt position. Rör för in- och utblås av olja finns på en sida 

tillsammans med svetsbultar för montering av kylsystem. På ena sidan finns svetsbultar och ett 

hål för monteringslucka. Ett stort gängat hål i botten där klystronsocketen skruvas på. I botten är 

det förstärkt som en bärande konstruktion för att kunna motstå oljans vikt. (Se bilaga 3 för 

tekniskt underlag.) 

Tanklock 

I tanken används två lock, en i toppen och en i sidan. Locken konstrueras med många 

skruvförband och ett o-ringsspår till en o-ring. Kring spåret fräses materialet ner för att 

säkerställa en fin och plan yta. Gjutaluminium valdes som material då det är lättbearbetat. Vid 

design av spår måste man säkerställa att o-ringen inta kan flytta på sig (sugas in eller ut) vid en 

större tryckförändring. O-ringen måste även komprimeras tillräckligt för att det ska täta 

ordentligt. (Se bilaga 5 för tekniskt underlag.) 
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Locket till toppen av tanken. 

Kylsystem 

Kylsystemet består av huvudsakligen en pump och en värmeväxlare monterad på en bockad 

monteringsplåt i aluminium. 

 

Kylsystem 

Pumpen är av en modell som företaget har använt tidigare medan värmeväxlaren är vald efter 

värmeeffekten på 25 kW och kylvattnets temperatur och flöde på 18 grader samt 16 liter per 

minut tillsammans med det önskade maxtemperaturen på oljan; 70 grader. Värmeväxlaren har då 

ett krav på ett oljeflöde på 34 liter per minut som pumpen klarar av att leverera. (Se bilaga 4 för 

tekniskt underlag.) 

Klystronsocket 

Socketen ska efterlikna klystronens kontakt och ta emot 130 kV i den yttra ringen (POS 1 i 

bilden nedan) och marginellt lite högre spänning i mässingsdetaljen i mitten (POS 9 i bilden 

nedan). Alla kontaktytor där olja och luft kan sippra igenom används o-ringar (POS 8 i bilden 

nedan) och tillhörande spår för att täta. 
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Klystronsocket och dess delar. 

Sladden skruvas på mässingdetaljen (POS 9 i bilden ovan) i mitten på polykarbonatplattan (POS 

5 i bilden ovan). Kopparröret (POS 3 i bilden ovan) klämsfast på en aluminiumkloss (POS 6 i 

bilden ovan) som sedan skruvas på en av mässingdetaljerna i polykarbonatplattan.  

Mässingdetaljerna är tillverkade av en fyrkantsprofil för att förhindra rotation i polykarbonat-

plattan. I dessa görs även en o-ringsspår till o-ringen för tätning.  

Aluminiumringen monteras på en polykarbonat platta och mässingdetaljerna med hjälp av 

skruvar. 

Polykarbonatplattan och POM-röret (POS 4 i bilden ovan) är gängade och förberedda med o-ring 

och spår för att kunna monteras ihop helt oljetätt. 

Se bilaga 6 för tekniska underlag. 

2D-underlag 

Utöver 3D-modellerna framtas även 2D-underlag. I dessa underlag specificeras bland annat alla 

mått, toleranser, svetsbeteckningar, ytfinhet, planhet och alla smådetaljer som underleverantören 

kan tänkas behöva veta för att tillverka artiklarna. Som underleverantör får man både 2D- och 

3D-underlag. 

Till huvudsammanställningen och alla undersammanställningar framställs även 2D-underlag där 

monteringsprocessen ska tydligt visas.  

De flesta underlagen finns som bilaga i detta dokument, de enkla formerna är exkluderade. 

3.3 Tillverkning och PLM-system 

Under arbetets gång har det alltid funnits nära kontakt med olika underleverantörer för både 

komponenter och tillverkade delar. Detta för att säkerställa att komponenterna som köps eller 

tillverkas passar och uppfyller behoven som har ställts. Dessa samarbeten ledde även till olika 

komponent- och materialval samt tillverkningsmetoder. 

Uppdragsgivaren arbetar med PLM-systemet Sovelia och allt underlag på artiklar och 

sammanställningar har fört in i systemet under arbetets gång. 



 17 

4 RESULTAT  

Arbetet resulterade med en konstruktion som ska kunna omvandla modulatorns effekt på 25 kW 

där oljetemperaturen inte kommer överstiga 60 grader Celsius. För att allt ska fungera har det 

setts till att det är rätt minimumavstånd mellan alla elektriska ledare som inte ska ha kontakt. 

Hela konstlasten ska vara oljetät med hjälp av alla tätningar i form av o-ringar. 

Tillverkningsunderlag i form av 2D- och 3D-ritningar har skapats till att delar och dessa delar 

kommer att tillverkas. Sammanställningsritningar har tagit fram med BOM-listor för inköp och 

sprängskisser för att maskinen ska kunna monteras. Kostnaden till att köpa in alla komponenter 

och tillverka alla delar blev tyvärr mycket hög på grund av enbart resistorerna. Dessa utgör den 

största kostnaden i maskinen.  

 

 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

5.1 Diskussion 

För att testa ScandiNovas modulatorer krävdes en elektrisk konstlast som behövde leva upp till 

givna krav och besvara frågorna kring konstlastens konstruktionslösning, val av resistorer och 

dess koppling och hur kylsystemet ska se ut.  

Valet av resistorer är tillräcklig för de önskade 25 kW och är det som är grunden till 

konstruktionsdesignen. Oljetankens utformning tillsammans med de uppställda resistorerna 

kommer att fungera bra ihop då värmen kommer kunna transporteras via konvektion på ett enkelt 

sätt vidare till kylsystemet. Kylsystemet är väldimensionerad och kommer att klara av att hålla 

ner temperaturen tillräckligt. Oljepumpen klarar att göra jobbet och skulle egentligen kunna 

bytas ut till en med lägre flöde. Man vill dock hålla ner antal artiklar i företaget och använder 

gärna artiklar som redan använts i tidigare projekt. Alla elektriska vägar är välisolerade och 

strömmen har ingen risk att slå över till oönskade ytor. Systemet kommer mycket troligt att hålla 

tätt då alla ställen som har risk för läckage har utrustats med o-ringar med tillhörande spår. Alla 

delar kommer att kunna tillverkas och underlag till dessa har framställts. Det är ingen 

anpassningsbarhet vad det gäller spänning och resistans i denna konstlast och den kommer i 

princip enbart passa just denna modulator. Konstruktionens totala kostnad anses vara för hög för 

att man ska vilja tillverka ett flertal av dessa men denna funkar just för detta projekt.  

5.2 Slutsatser 

Syftet med arbetet var att konstruera en konstlast som kan substituera modulatorns klystron och 

dess underlag för tillverkning.  

 Konstruktionen uppfyller de tekniska kraven för denna modulator. 

 Underlagen bedöms vara mycket tillräckliga och används redan för tillverkning av 
konstlasten. 

 Konstlasten kommer att kunna användas direkt för test av modulatorn. 
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6 FRAMTIDA ARBETEN 

Då denna blev låst i effekt- och spänningsvärde skulle man i framtiden vilja ha en konstruktion 

där man kan anpassa dessa för att kunna användas på flera olika modulatorer. Eftersom 

Uppdragsgivaren är intresserad av att göra ett flertal konstlaster så rekommenderas även en 

billigare konstruktion till detta ändamål. 
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