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SAMMANFATTNING 

Vid motortillverkningen på ABB LV Motors i Västerås monteras axeln i rotorn genom ett 
krympgrepp. Efter en grundlig utredning av monteringsmetoden har ett antal faktorer som 
försvårar monteringen upptäckts. Några påverkar direkt medan andra endast inverkar indirekt. 
Genomgången har visat att spelet mellan axelns ytterdiameter och rotorkroppens 
innerdiameter inte alltid är tillräckligt stort vilket kan leda till att axeln nyper under 
monteringen. För de stora axelhöjderna är förhållandet det omvända och risken finns att 
rotorn glider axiellt under hanteringen direkt efter monteringen när rotorn fortfarande är varm. 
Faktorn att inpassningen av axeln sker horisontellt medför att linjeringen mellan rotorns 
centrum radiellt sett och axelns centrum får stor betydelse. För att minimera kassationerna är 
det av yttersta vikt att åtgärda dessa faktorer.  
 
Teoretiska beräkningar och praktiska analyser har visat att man kan minska greppet mellan 
axel och rotorkropp för axelhöjderna 112 och 132 utan att riskera att rotorkroppen släpper 
från axeln vid drift. Problemet med att rotorn glider efter monteringen har lösts genom att öka 
greppet för axelhöjderna 200-250. Införandet av smörjmedel i monteringen har även visat sig 
underlätta monteringen betydligt och sänkt kassationerna. För att försäkra sig om att 
användandet av smorda axlar inte leder till några negativa effekter under drift har praktiska 
prover utförts utan att upptäcka några nackdelar. Förhoppningen är dock att efter 
axeltoleranserna har justerats ska smörjmedel inte behöva användas. Enligt en 
besparingskalkyl bör införandet av nya axeltoleranser minska kassationskostnaderna med 
över 300 000 kronor årligen samt frigöra ledig kapacitet i rotor-line med över 80 timmar. 
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ABSTRACT 

At ABB LV Motors in Västerås the shaft is assembled into the rotor with a shrink fit. After a 
thorough investigation of the assembly method, several factors that make the insertion of the 
shaft more difficult has been discovered. Some affect the assembly directly while others only 
have an indirect influence. The investigation has shown that the radial play between the shafts 
outer radius and the rotors inner radius might be too small which could lead to an 
unsuccessful assembly. For the larger rotors, the condition is the opposite, and the rotor might 
move compared to the shaft direct after the assembly when the rotor still is warm. The fact 
that the shaft is inserted into the rotor horizontally makes the linearization of the rotor center 
and the shaft center very important. To minimize the scrap rate of the rotors and shafts it is 
essential to take measures of these factors.  
 
Theoretical calculations and experimental analysis have shown that the interference for sizes 
112 and 132 could be loosened without risking a breakdown of the joint. To eliminate the 
problem of rotors that moves compared to the shaft after the assembly the interference could 
be tightened for sizes 200-250. The introduction of lubricant in the process has reduced the 
amount of discarded rotors and shafts considerably. To ensure that lubricant doesn’t have any 
negative effects of the joint, experimental tests has been done without finding any 
disadvantages. However, the expectation is that after the shafts tolerances have been adjusted, 
the use of lubricants would be unnecessary. A cost saving calculation indicates that the 
introduction of new shaft tolerances would reduce the cost of discarded shafts and rotors by 
300 000 SEK annually. 
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete behandlar en utredning av befintlig och alternativa metoder att montera 
axlar i rotorkroppar. I den befintliga metoden monteras axeln i rotorkroppen med ett 
krympgrepp. Det vill säga rotorkroppen värms före monteringen och efter avsvalning låser 
krympgreppet paketet mot axeln. Greppet ska vara så hårt att rotorkroppen inte lossnar från 
axeln i samband med maximalt vridmoment vid drift. Utredningen berör samtliga 
motorstorlekar som tillverkas i Västerås, men tyngdpunkten ligger på de små axelhöjderna 
eftersom de historiskt sett har varit mest problematiska att montera. På ABB LV Motors i 
Västerås tillverkas årligen cirka 100 000 motorer uppdelat på 7 olika axelhöjder, axelhöjden 
är avståndet från centrum av axeln radiellt sett till monteringsplanet. Motorstorlekarna brukar 
delas upp i små, mellan och stora. Där små är axelhöjderna 112-132 mm och mellan 160-180 
mm samt de stora som är 200-250 mm. 
 
I den befintliga monteringsmetoden förekommer vissa problem vilket ibland leder till att 
montaget av axeln misslyckas, se figur 1. Syftet med examensarbetet är att lokalisera dessa 
problem och ge förslag på hur dessa kan undvikas i framtiden på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt. Arbetet ska bygga på en teoretisk grund som sedan ska verifieras experimentellt. 
Examensarbetet är begränsat till att endast behandla kassationer som direkt kan hänföras till 
inpassning av axeln i rotorn. Även eventuella risker med alternativa monteringssätt kommer 
att diskuteras i rapporten.  
 

 
Figur 1. Misslyckat montage av axeln i rotorn 
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1.1 OLIKA KOMPONENTER I EN MOTOR 

De viktigaste komponenterna i en elmotor är rotorn och statorn. Rotorn består av en 
rotorkropp och en axel. Rotorkroppen är uppbyggd av en mängd tunna isolerade plåtar som 
har staplats ovanpå varandra och gjuts ihop med aluminium. Aluminiumets uppgift är att hålla 
ihop plåtarna och att magnetisera rotorn. Även statorn består av isolerade plåtar som har 
svetsats ihop till ett så kallat paket. På paketets insida finns ett antal spår där koppartråd lindas 
till en så kallad härvsats. Beroende på hur härvsatsen lindas och kopplas får motorn olika 
poltal och därmed varvtal. Rotorn och statorn samt andra komponenter kan ses i figur 2 och 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Genomskärning av en motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Sprängskiss av motorn 
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Uttagslåda 
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2 TILLVERKNING AV ETT AXEL-ROTOR PAKET 

Tillverkningen av ett axel-rotor paket kan grovt delas in i tre områden: 
 

• Stansning, linjering och gjutning 
• Inpassning av axeln och balansering 
• Kontroll av de elektriska egenskaperna 

 
Ur kassationssynpunkt är det intressantaste området inpassningen av axeln i rotorpaketet, men 
stansningen, linjeringen och gjutningen påverkar i stor grad även det steget så dessa områden 
kommer även att tas upp i rapporten. I beskrivningen av de olika tillverkningsstegen nedan 
har jag utgått ifrån processerna vid tillverkningen av axelhöjderna 112 och 132. De övriga 
storlekarna tillverkas på i princip samma sätt. 
 
2.1 STANSNING 

Plåten som rotor och statorplåtarna stansas ut från är belagd med ett medel som kallas 
SURALAC 5000. Syftet med beläggningen är att göra plåten elektriskt isolerad och att 
underlätta stansningen. Den normala plåttjockleken för axelhöjderna 112 och 132 är 0,65 mm. 
Vid stansningen stansas både rotorplåtarna och statorplåtarna i samma slag, se figur 4.  
 

 
Figur 4. Stansning av rotor och statorplåt 
 nsverktygSta

Statorplåt
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2.2 LINJERING 

Efter att rotorplåtarna har stansats ut från plåten staplas de på dorn, se figur 5 och en grov 
höjdmätning görs, i det här läget är höjden på laminatet något mindre än det nominella värdet.  
 

 
Figur 5. Rotorplåtarna staplas på dorn och en grov höjdmätning görs 
 
Efter det pressas laminatet ihop med 15-20 tons tryck och höjden avläses på nytt. Om paketet 
är för lågt adderas ytterligare en plåt och höjden mäts igen. Processen kan bara addera plåtar 
och i dagsläget kan bara justeringsplåtar med tjockleken 0,65 mm adderas automatiskt. 
Möjligheten finns dock att manuellt lägga till plåtar med tjockleken 0,5 mm. På grund av 
variationer av elektroplåtens tjocklek finns det ett undre och ett övre värde för vad som är 
tillåtet med avseende på höjd. Det undre värdet är laminatets nominella värde och det övre 
värdet brukar vara det nominella värdet plus lite mindre än en plåttjocklek. Anledningen till 
detta är att vid gjutningen pressas laminatet ihop till ett förutbestämt värde och om laminatet 
är mindre än detta finns risk att aluminium läcker ut längs sidan av laminatet. 
 

Dorn

natLami
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Efter att laminatet har nått godkänd höjd linjeras det på en tolk. Elektroplåtarna har två 
rektangulära spår på dess innerdiameter som linjeras längs ett snedskuret spår på tolken, se 
figur 6. Anledningen till det snedskurna spåret är för att påverka de elektriska egenskaperna i 
motorn. 
 

 
Figur 6. Tolk för linjeringen av rotorplåtar 
 
Längst ner på tolken finns en kant som har samma dimension som stansmåttet. De understa 
plåtarna måste därför pressas på tolken, se figur 7. Detta på grund av att man vill garantera att 
D-ändan på laminatet har en större innerdiameter än resten av laminatet eftersom det är från 
den ändan som axeln äntrar först vid monteringen. Övriga delar av tolken är något konformad 
för att förenkla linjeringen.  
 

 
Figur 7. Maskinen linjerar rotorplåtarna och pressar dit de understa plåtarna 

spårSnedskuret

plåtarnasomterinnerdiamesammamedKant

linjeringförSpår

spårSnedskuret
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2.3 GJUTNING 

För att inte problem ska uppstå vid balanseringen av rotorn är det viktigt att laminatet 
centreras i gjutverktyget, se figur 8. Detta görs genom att verktygets insida är en spegelbild av 
tolken. Genom hydraulik pressas laminatet ihop med 50 ton och aluminium sprutas in för att 
gjuta rotorstavarna samt kortslutningsringen med dess vingar. 
 

 
Figur 8. Gjutning av en rotor 
 
Efter gjutningen skärs ingötet bort och tolken pressas ur. 
 

gGjutverkty

rotorkroppenFärdiggjut

Tolk
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2.4 MONTERING AXEL-ROTOR 

Innan monteringen av axeln i rotorn värms rotorpaketet upp i en induktionsugn, se figur 9 och 
figur 12, för att innerdiametern ska expandera. Tiden som rotorn värms i ugnen och till vilken 
temperatur som den värms till kan variera relativt mycket men enligt en operatör på rotor-
linen är värdena i tabell 1 en god approximation. 
 

 
Figur 9. Induktionsugnen sedd uppifrån 
 
Axelhöjd T [°C] t [s] 

112 425 300 
132 411 280 
160 397 260 
180 383 240 
200 369 220 
225 355 200 
250 341 180 

Tabell 1. Temperatur och tid för uppvärmning av olika axelhöjder 
 
Efter att rotorn har värmts upp hämtar en robot rotorn från ugnen och lägger upp den i ett V-
block, se figur 10. Tiden från att rotorn har blivit klar i ugnen tills att den ligger i V-blocket 
kan variera rätt mycket men optimalt är efter 15 sekunder. 
 

 
Figur 10. V-block 

Spole

ugnenavmitteniplacerasenRotorkropp
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För att montera axeln används ytterligare en robot som spänner upp axeln mellan två dubbar 
och därefter pressar en servomotor axeln igenom rotorn. För att inte rotorn ska glida iväg vid 
inpassningen finns ett mothåll som låser rotorkroppen i V-blocket, se figur 11. 
 

 
Figur 11. Ett färdig monterat axel-rotor paket 
 
Efter ett korrekt montage kyls axel-rotor paketet ner i ett vattenbad. En mer schematisk bild 
av monteringsförloppet kan ses på nästa sida. 

blockV −

Mothåll
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Figur 12. Schematisk bild av monteringsförloppet 
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3 OBSERVATIONER 

3.1 HISTORIKDATABASEN 

För att undersöka vilka axelhöjder och laminatlängder som har högst kassationsfrekvens 
undersöktes produktionens historikdatabas. I databasen loggas varje axel och rotor som 
passerar de olika tillverknings/monteringsstegen och vid en eventuell kassation registreras den 
under en av följande sju orsakskoder: 
 

• Komponentfel 
• Monteringsfel 
• Svarvfel 
• Hanteringsfel 
• Balanseringsfel 
• Gjutfel 
• Axelfel 

 
De kassationer som tillkommer vid inpassningen av axeln i rotorn loggas under monteringsfel 
och därför är det endast den orsakskoden som kommer att beaktas. Innan maj förra året fanns 
det färre orsakskoder att logga kassationerna under och därför har bara kassationer efter den 
tidpunkten tagits med i undersökningen. Kvoten mellan antalet kasserade genom antalet 
tillverkade kan ses i figur 13. 
 

Kassationsfrekvens

0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%

112 132 160 180 200 225 250 280

Axelhöjd

%
 K

as
se

ra
de

 
Figur 13. Andelen kasserade mellan 2005-05-01 – 2005-12-31 



MONTAGEMETODER FÖR AXEL OCH ROTOR 

 SIDAN 11  

Axelhöjderna 112 och 280 har högst andel kasserade, dock tillverkas det så få av axelhöjden 
280 att resultat får tas med ”en nypa salt”. Om man bortser från den axelhöjden är de mest 
frekventa kassationerna uppdelat på axelhöjd, laminatlängd och poltal följande: 
 

Axelhöjd Laminatlängd Poltal Ytterdiameter Kasserade Tillverkade Andel kasserade
112 82 2 103,2 86 1330 0,0647
112 105 8 114,4 10 179 0,0559
250 280 2 235 3 66 0,0455
160 190 2 149 5 114 0,0439
160 250 4/8 164,4 3 72 0,0417
112 98 6 114,4 14 360 0,0389
112 98 4 114,4 209 5720 0,0365
132 170 4/6 141,4 11 303 0,0363
112 130 4 114,4 70 1949 0,0359
112 130 6 114,4 14 398 0,0352
180 165 2 164,4 11 326 0,0337
200 290 4 213,6 2 60 0,0333
250 240 2 235 13 405 0,0321
180 205 2 164,4 7 222 0,0315
250 205 6 295 5 163 0,0307
160 140 2 149 35 1236 0,0283
225 290 4 234,4 5 268 0,0187
112 120 2 103,2 28 1519 0,0184
160 170 2 149 19 1045 0,0182
132 160 2 114,4 37 2925 0,0126
160 250 6 164,4 1 88 0,0114
160 110 2 149 14 1400 0,0100

Tabell 2. Mest frekventa monteringskassationer mellan 2005-05-01 – 2005-12-31 
 
Eftersom underlaget bara täcker åtta månader bakåt i tiden är antalet tillverkade kanske inte 
tillräckligt stort för vissa axelhöjder och poltal för att man med säkerhet ska kunna säga att 
kassationsfrekvensen är så pass hög. Men det är en tydlig trend att 2 poliga rotorer är mest 
problematiska. En annan mer tveksam observation är att kassationsfrekvensen tenderar att öka 
för längre laminatlängder för de stora axelhöjderna. 
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4 FAKTORER SOM KAN ORSAKA PROBLEM 
VID MONTERINGEN 

Efter undersökningen av historikdatabasen stod det klart att kassationsfrekvensen var högre 
för vissa axelhöjder och poltal än för andra. Vilka faktorer påverkar kassationsfrekvensen ? 
Det finns antagligen en mängd faktorer som påverkar men de viktigaste i mitt tycke är: 
 

• Rotorns innerdiameter 
• Axelns toleranser 
• Rotorns position i V-blocket och monteringsprocessen 

 
4.1 ROTORNS INNERDIAMETER 

Rotorkroppen är som nämnts tidigare uppbyggd av en mängd tunna plåtar som har staplats 
ovanpå varandra till ett laminat. I ett första skede bestäms rotorns innerdiameter av vilken 
noggrannhet stansen håller vid tillverkningen av rotorplåtarna. Klippytans utseende bestäms 
även till viss del av stanshastigheten, ett schematiskt stansförlopp kan ses i figurerna 14-18. 
 

 
Figur 14. Elastisk deformation [1] Figur 15. Plastisk deformation [1]  
 

   
Figur 16. Sprickbildning uppstår [1]  Figur 17. Klippningens slutförlopp [1] 
 

 
Figur 18. Klippytans utseende [1] 
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Elektroplåtarnas klippytor i 40 gångers förstoring kan ses i figur 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 19. Klippytornas utseende i 40 gångers förstoring 
 
En hög stanshastighet ger en större blankzon och en mindre vankant, se figur 18. Klippytans 
utseende avgör hur stor friktionskraft som måste övervinnas vid monteringen, om det inte är 
ett fullständigt spel. I princip är det bara blankzonen som är lastupptagande area och efter 
mätning i figuren är den ungefär 64 % av elektroplåtens totala tjocklek. Noterbart är att 
elektroplåtens tjocklek i bilden är 0,5 mm och ett rimligt antagande är att vankaten är relativt 
konstant oberoende av plåttjockleken. Vilket skulle betyda att blankzonen inte är linjär med 
plåttjockleken utan utgör en större andel för en tjockare plåt. 
 
I ett andra skede påverkas diametern av hur noggrant plåtarna linjeras ovanpå varandra 
radiellt sett, enligt mätningar är variationen ungefär två hundradelar. Men den kanske 
viktigaste faktorn med avseende på rotorns innerdiameter är laminatets längd innan och efter 
gjutningen, se figur 20 och 21.  

 

Vankant

Blankzon
Brottzon
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Figur 20. Laminatets längd efter linjeringen 
 
Efter att justeringsplåtarna har adderas har laminatet längden xx ∆+  och de enskilda 
elektroplåtarna har samma dimension som efter stansningen. Vid gjutningen pressas laminatet 
ihop med en kraft på 50 ton, se figur 21 och laminatet får längden x , överskottet x∆ visar sig 
flyta ut radiellt sett och ökar innerdiametern på elektroplåtarna på N och D-ändan.  
 
 

 
 
Figur 21. Laminatets längd efter gjutningen 
 
Att innerdiametern ökar leder till problem vid inpassningen av axeln i rotorn eftersom spelet 
minskar och därför är det väldigt viktigt att x∆ är så litet som möjligt, men i dagsläget är 
möjligheten att påverka detta relativt begränsad eftersom man bara kan påverka tjockleken på 
laminatets sista plåt.  
 
En annan faktor som påverkar rotorns innerdiameter är till vilken temperatur som rotorn 
värms till. Den termiska expansionen är direkt proportionell mot temperaturen, vilket betyder 
att innerdiameterns expansion ökar med ökad temperatur. Den maximala temperaturen en 
rotor kan värmas till begränsas i första hand av aluminiumets hållfasthets egenskaper. Vid en 
för hög temperatur mjuknar aluminiumet och detta kan leda till formförändringar på rotorn 
vilket i värsta fall skulle omöjliggöra ett korrekt montage. 
 

xx ∆+

x

ton50

ändanN − ändanD −
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4.2 AXELNS TOLERANSER 

Vid dimensioneringen av ett krympförband måste greppet vara så pass hårt att det inte lossnar 
i samband med maximalt vridmoment. Men det finns egentligen ingen anledning att ha ett 
större grepp än nödvändigt eftersom det även leder till ökade tangentiella spänningar som i 
värsta fall kan leda till att plåten deformeras plastiskt. Storleken på greppet bestäms av hur 
mycket större axeln är än navet innan monteringen vilket även medför att vid ett stort grepp 
blir det ett litet spel mellan axel och nav vid monteringen. Greppet innan monteringen för 
respektive axelhöjd kan ses i tabell 5. 
 
Axelhöjd Basmått Max Min 

112 34,85 0,05 0
132 44,85 0,05 0
160 53 0,05 0
180 60 0,05 0
200 70 0,05 0
225 75 0,05 0
250 90 0,05 0

Tabell 3. Rotorpaketens innerdiameter 
 
Axelhöjd Basmått Max Min 

112 35 0 -0,039
132 45 0 -0,039
160 53 0,125 0,085
180 60 0,125 0,085
200 70 0,105 0,065
225 75 0,105 0,065
250 90 0,105 0,065

Tabell 4. Axlarnas ytterdiameter 
 
Axelhöjd Max grepp Medelgrepp Min grepp 

112 0,15 0,105 0,061
132 0,15 0,105 0,061
160 0,125 0,08 0,035
180 0,125 0,08 0,035
200 0,105 0,06 0,015
225 0,105 0,06 0,015
250 0,105 0,06 0,015

Tabell 5. Max, medel och min grepp mellan axel och rotorpaket innan montaget 
 
Vilket vridmoment ett förband kan överföra bestäms inte enbart av greppet utan även av 
navets mantelarea, desto större area desto större moment kan överföras. Generellt kan man 
säga att arean är störst för axelhöjden 250 och minst för axelhöjden 112. Även kravet på 
momentöverföring ökar för de större motorerna. Med det här resonemanget borde greppet 
vara ungefär lika stort oberoende av axelhöjd vilket dock inte är fallet i dagsläget. 
Innerdiametern på elektroplåtarna är relativt låsta eftersom de stansas ut och att ändra 
stansdynans geometri skulle bli kostsamt. Däremot är det relativt enkelt att ändra axelns 
toleranser. 
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4.3 ROTORNS POSITION I V-BLOCKET OCH 
MONTERINGSPROCESSEN 

Efter uppvärmningen av rotorkroppen placeras den i ett V-block med 30 graders lutning. 
Avståndet från centrum av rotorkroppen radiellt sett till ett givet referensplan bestäms alltså 
av vilka punkter på rotorns ytterdiameter som ligger emot V-blocket. Om rotorkroppen skulle 
visa sig vara något orund eller att den var behäftad med något formfel skulle alltså rotorns 
centrum bli förskjutet. En annan faktor som påverkar rotorns position i V-blocket är till vilken 
temperatur som rotorn värms till i ugnen eftersom även ytterdiametern expanderar vid 
uppvärmningen.  
 
För att inte rotorn ska glida iväg i V-blocket vid inpassningen av axeln finns det ett mothåll 
mot rotorkroppen och i dagsläget ligger det emot kortslutningsringens vingar. Anledningen 
till detta är att monteringsanläggningen ska vara så flexibel som möjligt och om man istället 
skulle vilja ha mothållet mot själva plåtpaketet skulle det krävas en mängd olika mothåll. I 
princip minst ett för varje axelhöjd. Nackdelen med att ha mothållet mot vingarna är att 
materialet där är en aluminiumlegering. Legeringen har valts för sina elektriska egenskaper 
(låg resistivitet) och inte för sina hållfasthets egenskaper, detta medför att legeringen har en 
låg sträck- och brottgräns. Om det inte är ett tillräckligt stort spel mellan axeln och rotorns 
innerdiameter eller att rotorns centrum radiellt sett inte är linjerat med axelns centrum finns 
det risk för att axeln nyper och skjuter rotorn mot mothållet. Det som händer när axeln nyper 
är att en vinge får ta upp hela kraften och viker sig och sen följer de andra med i en form av 
”domino effekt” och axel-rotor paketet kasseras. Anledningen till att detta sker är att 
monteringssystemet är stelt. V-blocket hindrar i princip rotorn från att röra sig radiellt, det är 
dock tänkbart att den kan lyftas något ur V-blocket. Även axelns position är låst eftersom den 
är uppspänd mellan två dubbar som med hjälp av en servomotor pressar axeln igenom rotorn. 
Att monteringssystemet är stelt gör även att äntringsfasen på axeln i stort sett inte har någon 
effekt. Därför vore det att föredra att antingen rotorn eller axeln hade varit något eftergivlig. 
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ändanN − Mitten ändanD −

5 ANALYS AV ANTAGNA MONTAGEPROBLEM 

5.1 ROTORNS INNERDIAMETER 

5.1.1 ANTAL PLÅTAR I LAMINATET 

För att avgöra hur stor betydelse mängden plåt i laminaten har mättes innerdiametern på fyra 
rotorer som bedömdes ha ”rätt mängd” plåt och fyra rotorer som bedömdes ha ”för mycket” 
plåt i laminatet. Innerdiametern mättes på tre olika ställen för varje rotor enligt figur 22 
nedan. Mätningar gjordes även på två ställen radiellt sett, se figur 23. Rotorerna med ”för 
mycket” plåt respektive de med ”rätt mängd” valdes ut av operatörerna i rotor-linen som 
genom sin erfarenhet kan titta och känna på rotorkroppen för att avgöra om det är rätt mängd 
plåt eller inte. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22. Mätning av innerdiametern på tre olika ställen 
 
Undersökningen gjordes på 2 poliga rotorer med axelhöjden 112 mm och laminatlängden 120 
mm. Innerdiametern för rotorer med axelhöjden 112 mm ska ligga i intervallet 05,0

085,34 + mm 
enligt ritningarna. Resultatet av mätningarna kan ses i tabell 6. 
 

 
Figur 23. Läge A och C på rotorkroppen 
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Tabell 6. Resultatet av uppmätningen av rotorernas innerdiameter, tolerans enligt ritning 
34,85-34,90 mm 
 
De första fyra rotorerna har bedömts ha ”rätt mängd” plåt i laminatet och de fyra sista har 
bedömts ha för ”mycket plåt”. Om man tittar på alla åtta rotorer kan man se att det enda ställe 
som håller toleransen är mittsektionen och man ser tydligt att mängden plåt har en avgörande 
betydelse för hur stor innerdiametern blir. Vid ”för mycket” plåt blir laminatet något 
”antitimglas” format och som mest minskar diametern med 13/100 mm. Noterbart är att även 
D-ändans innerdiameter blir mindre vid ”för mycket” plåt. D-ändans yttersta plåtar har som 
nämnts tidigare blivit påpressad på tolken som har samma diameter som stansmåttet. Dock är 
förminskningen av innerdiametern mindre i D-ändan än i N-ändan. Slutsatsen är att det är av 
stor betydelse att laminatets längd är så nära det förutbestämda värdet som gjutmaskinen 
pressar ihop laminatet med för att förhindra att innerdiametern minskar. 

plåtmängdrätthaBedöms

plåtmycketförhaBedöms



MONTAGEMETODER FÖR AXEL OCH ROTOR 

 SIDAN 19  

5.1.2 EXPERIMENTELLT UPPMÄTT TERMISK EXPANSION 

För att försöka få en uppfattning om hur stor den termiska expansionen är gjordes ett försök 
att experimentell mäta den. Två 6 poliga rotorer med axelhöjden 112 mm och laminatlängden 
98 mm valdes att undersökas, anledningen till detta var egentligen två. För det första så blir 
expansionen minst för rotorer med axelhöjden 112 mm eftersom de har minst innerdiameter 
och den andra anledningen var att det var smidigast ur hanteringssynpunkt eftersom rotorerna 
var tvungna att lyftas ut ur ugnen manuellt. Samtidigt beslutades det att man skulle logga 
rotorns yttemperatur och temperaturen vid innerdiametern med hjälp av termoelement för att 
försäkra sig om att pyrometern1 i ugnen visade korrekt temperatur. 
 
Innan testerna genomfördes hade rotorernas innerdiameter mätts upp på tre stycken ställen, 
samma ställen som i figur 22 och figur 23 på sidan 17. Även här ska innerdiametern ligga 
inom intervallet 05,0

085,34 + mm. Resultat kan ses i tabell 7 nedan: 
 
Rotor 1 N-ändan Mitten D-ändan
Läge A 34,755 34,875 34,825
Läge C 34,753 34,887 34,818
       
Rotor 2       
Läge A 34,825 34,845 34,850
Läge C 34,830 34,842 34,858

Tabell 7. Rotorernas innerdiameter innan uppvärmning 
 
Rotorerna värmdes en och en med ett uppvärmningsförlopp så likt verkligheten som möjligt, 
så fort yttemperaturen hade kommit upp i förutbestämd temperatur avbröts uppvärmningen 
och innerdiametern mättes på samma tre ställen som innan uppvärmningen. För att mäta 
innerdiametern användes en hålindikator. Resultatet kan ses i tabell 8. 
 
Rotor 1 N-ändan Mitten D-ändan
Innerdiameter 35,050 34,920 35,030
      
Termisk expansion     
Max 0,297 0,045 0,212
Min 0,295 0,033 0,205
      
Rotor 2       
Innerdiameter 35,030  34,020
      
Termisk expansion     
Max 0,205  0,170
Min 0,200  0,162

Tabell 8. Rotorernas innerdiameter efter uppvärmning 

                                                      
1 En beröringsfri givare i induktionsugnen som mäter rotorkroppens yttemperatur  
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Vid det första testet avbröts uppvärmningen när pyrometern visade att rotorns yttemperatur 
var 425 grader. Rotor 2 värmdes upp till 400 grader i flera omgångar innan innerdiametern 
mättes för att försäkra sig om att den var riktigt genomvarm. Slutsatserna av försöket var att 
en hålindikator inte ger tillräckligt exakt resultat och dessutom blir spetsarna på den varm 
efter första mätningen och ger felaktiga mätresultat för övriga mätpunkter. Därför redovisas 
inte resultatet av mätningen på mitten för rotor 2. Däremot visade försöket att pyrometerns 
temperaturangivelse är väldigt exakt. 
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5.1.3 TERMISK EXPANSION MED FEMLAB 

Eftersom resultaten för den experimentellt uppmätta termiska expansionen inte var 
tillförlitliga beslutades det att ett antal simuleringar med finita-element programmet FEMLAB 
skulle genomföras. Eftersom rotorplåten är rotationssymmetrisk räckte det att simulera en del 
av plåten, se figur 24 och 25, för att veta resultatet i hela plåten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24. Den del av rotorplåten som simulerades i FEMLAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 25. Material i den simulerade rotorplåten 
 
Simuleringarna var rätt tidskrävande att göra och därför gjordes endast en simulering för varje 
axelhöjd och eftersom undersökningen av historikdatabasen visade att 2 poliga rotorer var 
mest problematiska beslutades det att simuleringarna skulle genomföras på dessa. I 
simuleringarna antogs plåttjockleken vara en längdenhet. 

niumAlumi niumAlumi

tElektroplå
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I simuleringen med FEMLAB finns det två variabler att experimentera med, den ingående 
effekten och tiden rotorn är under uppvärmning. Approximativa tider och till vilken 
temperatur de olika axelhöjderna värms till kan ses i tabell 9. 
 
Axelhöjd T [°C] t [s] 

112 425 300 
132 411 280 
160 397 260 
180 383 240 
200 369 220 
225 355 200 
250 341 180 

Tabell 9. Approximativa tider för uppvärmningsförloppet och till vilken temperatur rotorn 
värms till 
 
I rotor-linen finns det två stycken anläggningar för uppvärmning av rotorer med plats för tre 
rotorkroppar i varje ugn, se figur 26. Ugnarna matas med ett jämnt intervall och med samma 
typ av rotorkroppar. När en rotorkropp har nått sin färdiga temperatur stoppas värmningen i 
hela värmeanläggningen i ungefär 20 sekunder för att sedan återupptas. Det här betyder att 
varje rotor värms i tre steg.  
 
 
 
 
 
Figur 26. Schematisk bild av induktionsugnen 
 
Efter x sekunder är rotor 3 klar och ugnen stoppas i 20 sekunder, efter ytterligare x sekunder 
är rotor 2 klar och ugnen stoppas igen. Alltså värms varje rotorkropp upp i x⋅3  sekunder och 
får svalna i 40 sekunder. 
 
Vid ett optimalt monteringsförlopp ligger rotorn i V-blocket efter 15 sekunder från att den har 
blivit färdig i ugnen. I tabell 10 nedan visas simulerade temperaturer på rotorns ytter 
respektive innerdiameter för axelhöjderna 112 till 250 mm för 2 poliga rotorer 15 sekunder 
efter att de har blivit färdiga i ugnen. Som man kan se är temperaturskillnaden mellan 
ytterdiametern och innerdiametern i princip noll för axelhöjderna 112 och 132.  
 
  Tyr [°C] Tir [°C] ∆T 

112 410,31 408,88 1,43
132 397,05 394,95 2,1
160 387,49 379,23 8,26
180 376,42 366,24 10,18
200 361,73 345,86 15,87
225 354,83 332,89 21,94
250 339,89 306,58 33,31

Tabell 10. Temperatur på rotorns ytter respektive innerdiameter efter 15 sekunder 
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I tabell 11 kan den simulerade termiska expansionen på inner och ytterdiametern ses för olika 
axelhöjder. Simuleringen är utförd på 2 poliga rotorer och värdena är 15 sekunder efter att de 
har blivit klara i ugnen.   
 
Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 
Innerdiameter 0,1876 0,2347 0,2740 0,3000 0,3398 0,3629 0,4091 
Ytterdiameter 0,5665 0,6078 0,7711 0,8063 0,8920 0,9969 1,0410 

Tabell 11. Termisk expansion på innerdiametern och ytterdiametern 

5.1.3.1 Vad händer om man värmer rotorn kortare tid med ökad effekt ? 

Det finns i princip två sätt att nå en given temperatur, antingen värmer man med hög effekt en 
kort tid eller med låg effekt under lång tid. För att undersöka om något alternativ är mer 
fördelaktigt än det andre med avseende på termisk expansion simulerades 
uppvärmningsförloppet för en rotorkropp med axelhöjden 250 mm både med hög och låg 
effekt. Där den låga effekten är 55 % av den höga. I figur 27 nedan kan man se vad som 
händer med temperaturen och den termiska expansionen efter rotorn har blivit klar i ugnen 
och får svalna.  
 

 
Figur 27. Jämförelse mellan uppvärmning med hög respektive låg effekt 
 
Den termiska expansionen som syns i de två understa bilderna är den radiella expansionen 
och följaktligen blir den diametrala dubbelt så stor. Som man kan se får man en något större 
expansion vid låg effekt under lång tid beroende på att rotorn är mer genomvarm. Men 
eftersom skillnaden mellan de två alternativen är så liten finns det ingen anledning att ändra 
tiderna och effekterna som rotorerna värms till i rotor-line. 
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5.1.3.2 Termisk expansion på innerdiametern under drift 

Vid konstant drift är temperaturskillnaden mellan rotorkroppen och axeln i princip noll och 
temperaturen kan bli så pass hög som 200 grader och eftersom de inte är tillverkade av samma 
material kommer de att expandera olika mycket. Tyvärr har rotorpaketet större 
längdutvidgningskoefficient än axeln vilket medför att den expanderar mer än axeln. Detta 
innebär att vid väldigt höga temperaturer kan ett grepp vid rumstemperatur förvandlas till ett 
spel. För att få reda på hur stor denna skillnad är gjordes även ett antal stationära simuleringar 
för 2 poliga rotorer, se tabell 12. 
 
Temp/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 

100 0,03895 0,05050 0,06082 0,06871 0,08168 0,08920 0,10667 
200 0,08764 0,11363 0,13684 0,15459 0,18379 0,20070 0,24001 
300 0,13633 0,17675 0,21286 0,24048 0,28590 0,31220 0,37335 
400 0,18501 0,23988 0,28888 0,32637 0,38800 0,42371 0,50669 

Tabell 12. Termisk expansion på innerdiametern vid olika temperaturer beräknad med 
FEMLAB 
 
För att slippa göra en mängd nya simuleringar för de övriga poltalen och för att göra en mer 
enkel och flexibel beräkningsmodell gjordes ett försök att översätta de simulerade värdena till 
en analytisk modell. Den termiska expansionen beräknas enligt: 
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Eftersom ett tvärsnitt av rotorkroppen består av två material, aluminium och elektroplåt bidrar 
båda materialen till den termiska expansionen. 
 
Följande ansats gjordes: 
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Andelen aluminium i tvärsnittet för de olika axelhöjderna och poltalen kan ses i tabell 13. 
 
Poltal/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 

2 0,23984 0,24731 0,24745 0,20945 0,22305 0,26555 0,28016 
4 0,25515 0,25691 0,17831 0,18527 0,23096 0,22427 0,22703 
6 0,23070 0,23538 0,19270 0,15332 0,22354 0,21876 0,19144 
8 0,23070 0,23538 0,15300 0,20929 0,21817 0,18113 0,16687 

Tabell 13. Andelen aluminium i tvärsnittet 
 
Längdutvidgningskoefficienterna för de olika materialen sattes till:  
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De nya na:α  för olika axelhöjder och poltal kan ses i tabell 14 nedan. 
 
Poltal/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250

2 1,513E-05 1,522E-05 1,522E-05 1,479E-05 1,494E-05 1,543E-05 1,559E-05
4 1,531E-05 1,533E-05 1,443E-05 1,451E-05 1,503E-05 1,496E-05 1,499E-05
6 1,503E-05 1,508E-05 1,460E-05 1,415E-05 1,495E-05 1,489E-05 1,458E-05
8 1,503E-05 1,508E-05 1,414E-05 1,479E-05 1,489E-05 1,447E-05 1,430E-05

Tabell 14. Nya n:α  för olika axelhöjder och poltal 
 
Med de nya na:α  blir den termiska expansionen på innerdiametern för 2 poliga rotorer: 
 
Temp/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 

100 0,04219 0,05461 0,06454 0,07098 0,08368 0,09256 0,11228 
200 0,09494 0,12287 0,14521 0,15971 0,18828 0,20827 0,25262 
300 0,14768 0,19112 0,22588 0,24843 0,29288 0,32397 0,39296 
400 0,20042 0,25938 0,30655 0,33716 0,39748 0,43968 0,53331 

Tabell 15. Termisk expansion på innerdiametern beräknat analytiskt med nya alfan 
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Om man jämför resultatet från den analytiska modellen i tabell 15 med FEMLAB 
beräkningarna blir skillnaden: 
 
Temp/Axelhöjd  112 132 160 180 200 225 250 

100 0,0032 0,0041 0,0037 0,0023 0,0020 0,0034 0,0056 
200 0,0073 0,0092 0,0084 0,0051 0,0045 0,0076 0,0126 
300 0,0114 0,0144 0,0130 0,0080 0,0070 0,0118 0,0196 
400 0,0154 0,0195 0,0177 0,0108 0,0095 0,0160 0,0266 

Tabell 16. Skillnad i termisk expansion mellan analytisk modell och FEMLAB 
 
Som man kan se i tabellen ovan ökar skillnaden med ökad temperatur och vid 200 grader som 
är den antagna driftstemperaturen, de markerade cellerna i tabellen, är skillnaden mellan de 
analytiska beräkningarna och FEMLAB beräkningarna i intervallet mm1000

13
1000

5 −≈ . 

Det här betyder att det är en aning konservativt att använda det kombinerade at:α  för att 
beräkna termisk expansion på rotorns innerdiameter eftersom resultatet troligen visar en större 
expansion än vad som är fallet i verkligheten. Dock är skillnaden mellan de två alternativen 
acceptabelt liten så länge beräkningarna görs i intervallet 0-200 grader. 
 
Genom att använda den analytiska modellen med de nya na:α  kan man beräkna skillnaden 
mellan rotorkroppens och axelns expansion för de övriga poltalen, se tabell 17. 
 
Poltal/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 

2 0,0193 0,0257 0,0307 0,0301 0,0371 0,0463 0,0582 
4 0,0204 0,0266 0,0232 0,0271 0,0382 0,0399 0,0484 
6 0,0187 0,0246 0,0248 0,0232 0,0372 0,0391 0,0418 
8 0,0187 0,0246 0,0205 0,0301 0,0364 0,0333 0,0373 

Tabell 17. Skillnaden mellan rotorkroppens och axelns expansion vid 200 grader 
 
Som man kan se är skillnaden relativt stor. Det medför att det behövs ett ganska stort grepp 
mellan rotorn och axeln vid rumstemperatur för att kompensera för den större expansionen på 
rotorn vid drift för att undvika att förbandet havererar. För att undvika det här problemet hade 
det varit fördelaktigt att använda en axel i ett material med samma 
längdutvidgningskoefficient som rotorkroppen.  
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5.2 AXELNS TOLERANSER 

5.2.1 VRIDMOMENTTESTER 

Eftersom spelet vid monteringen är minst för axelhöjden 112 undersöktes möjligheten att 
minska axelns diameter och på så vis öka spelet. Testerna med de nya axlarna gjordes på 
Corporate Research2 där de nya axel-rotor paketen belastades med ett pålagt vridmoment för 
att undersöka om greppet fortfarande var tillräckligt stort. Även möjligheten att använda 
smörjmedel vid monteringen undersöktes genom att testa smorda axlar monterade i 
rotorkroppar. Rotorkropparna som användes var 4 poliga med laminatlängden 98 mm. I figur 
28 syns testriggen som användes vid testerna. På momentarmen tryckte en press med en 
ökande kraft till önskat moment hade uppnåtts och resultatet loggades på en dator. Stödet som 
syns på bilden pallades upp och shimsades in sista biten så att det låg dikt an mot axeln och 
tog upp tvärkrafterna som uppstod vid de pålagda vridmomenten. Fyra typer av axel-rotor 
paket testades: 
 

• Smord axel med standardtolerans (0 - -4/100) 
• Axel med tolerans -6/100 
• Axel med tolerans -10/100 
• Smord axel med tolerans -10/100 

 
Vid kortslutning av motorn kan momentet bli 370 Nm (10 gånger märkmomentet) för motorer 
med axelhöjden 112 mm. Eftersom testet gjordes i rumstemperatur adderades en 
säkerhetsfaktor och det bestämdes att man skulle köra till minst 1000 Nm eller tills axeln 
släppte från rotorn. För att veta att inte rotorn rörde sig i testriggen gjordes markeringar på 
kortslutningsringen och på överfallet. Markeringar gjordes även på den yttersta rotorplåten 
och på axeln för att se om/när montaget hade havererat. Ett eventuellt haveri av förbandet 
hade även upptäckts på kraft-förskjutnings grafen som plottades under försöken. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                 Figur 28. Testrigg 
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Det första testet som gjordes var på en axel med toleransen -6/100 och när man hade passerat 
1000 Nm började påfrestningarna i skruvarna på momentarmen bli betydande och vid 1470 
Nm avbröts testet. Då hade även kilen och kilspåret deformerats kraftigt och axeln förvridit 
sig en bit. Så efter det första testet bestämdes det att testerna skulle avbrytas vid ungefär 1000 
Nm. Ytterligare en axel med toleransen -6/100 samt en standardaxel smord med 
molybdendisulfid testades utan att förbanden havererade.  
 
Eftersom resultatet hade varit så positivt tillverkades fem stycken nya axlar med toleransen -
10/100 och för att försäkra sig om att momentarmen klarade påfrestningarna härdades den och 
skruvarna byttes ut mot en dimension större. Fyra prov gjordes även med smorda axlar med 
toleransen -10/100. Smörjmedlet var av två olika typer, det första var ett mineralolje baserat 
smörjmedel och det andra var en syntetisk skärvätska. 
 
Vid testerna med osmorda axlar med toleransen -10/100 havererade fyra av fem montage 
inom intervallet NmMNm 13061035 ≤≤  medan det sista testet avbröts efter 1476 Nm utan 
att axeln hade släppt från rotorkroppen. De smorda axlarna visade ungefär samma resultat 
som osmorda axlar. En sammanställning av testerna kan ses i tabell 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
4 
 
 
 
Tabell 18. Resultatet av vridmomenttesterna 
 
Slutsatserna av testerna var att även vid toleransen -10/100 som i princip skulle kunna 
innebära ett noll grepp klarade alla axel-rotor paketen minst 1000 Nm vilket är 27 gånger 
märkmomentet. Dock är den toleransen inte aktuell att införa som ny standardtolerans 
eftersom testerna gjordes i rumstemperatur och då är säkerhetsfaktorn alldeles för låg. En 
annan observation var att det inte gick att upptäcka några negativa aspekter med att använda 
smörjmedel på axlarna och därför bör det ses som ett möjligt alternativ vid monteringen i 
rotor-line.  

                                                      
3 Mineraloljebaserat smörjmedel 
4 Syntetisk skärvätska 

Osmorda

Smorda
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5.2.2 LITTERATURSTUDIE – KRYMPFÖRBAND 

Vid ett krympförband är axelns ytterdiameter något större än navets innerdiameter innan 
monteringen. När axel och nav har monterats kommer navet att ha utvidgats något medan 
axeln har tryckts ihop, detta ger upphov till tryckspänningar i kontaktytorna som är beroende 
av det grepp man hade innan monteringen. Desto större tryckspänningar man har desto större 
moment kan överföras. Dock leder ökade tryckspänningar även till ökade tangentiella 
spänningar. Om förbandet ska bibehålla sin styrka får inte effektivspänningarna överstiga 
materialens sträckgränser. 
 

 
Figur 29. Beteckningar för axel respektive nav [4] 
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Det radiella greppet ∆  mellan axel och nav beräknas med beteckningar enligt figur 29 ovan 
enligt: 
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Vid en krymppassning deformeras ytorna vid monteringen på grund av att yttrycket blir så 
högt att yttopparna plattas till, detta fenomen kallas glättning, se figur 30. 
 

 
Figur 30. Schematisk bild av glättning [5] 
 
Yttrycket och friktionskraften mellan axel och nav beräknas enligt: 
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Förbandets överförbara moment beräknas enligt: 
 

fFT ⋅=  
 
Tangentiella och radiella spänningar för axel respektive nav beräknas enligt: 
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Enligt Hamrock [4] finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till när man dimensionerar ett 
krympförband: 
 

• Hur stort moment behöver överföras 
 

• Vilka spänningar uppstår i axel-nav förbandet under drift 
 

• Vilka material används 
 

• Om förbandet havererar vilken är den troligaste orsaken 
 

• Vilka bearbetningstoleranser håller axeln respektive navet 
 
Norton [6] föreslår en enkel tumregel för vilket grepp man bör ha vid ett krympförband: 
 
Shaft diameter [inch] Interference [inch] 
Above Up to   

0 1 0,001
1 4 0,002

 
Om man översätter måtten till SI-systemet blir det förslagna diametrala greppet: 
 
Axeldiameter [mm] Grepp [mm] 
Över T. o. m   

0 25,4 0,0254
25,4 101,6 0,0508
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5.2.3 BERÄKNINGSPROGRAM FÖR GREPP/SPEL 

För att beräkna vilket spel det är vid monteringen av de olika axelhöjderna och vilket grepp 
det är vid drift gjordes ett beräkningsprogram i Excel. Formlerna för beräkningarna bygger på 
litteraturstudien i kapitel 5.2.2. Programmet kan i princip delas in i tre delar. En del där indata 
matas in och en del där resultatet beräknas och sedan en grafisk del där grepp/spel och största 
överförbara moment plottas. Som har nämnts i kapitel 5.1.3.2 är det viss skillnad mellan 
beräkningarna av termisk expansion mellan FEMLAB och det kombinerade at:α där 
beräkningarna med det kombinerade at:α  visar en något större expansion, se figur 31. 

 
Figur 31. Jämförelse av termisk expansion på rotorkroppens innerdiameter mellan FEMLAB 
och Excel beräkning 
 
Som man kan se ökar skillnaden i expansion mellan de båda beräkningsmetoderna med ökad 
temperatur och vid drifttemperaturen som är vid 200 grader ger beräkningen med det 
kombinerade at:α  ungefär 8 % större termisk expansion än FEMLAB beräkningen. 
En annan begränsning med det kombinerade at:α  är att ingen hänsyn tas till att rotorerna 
värms upp i omgångar. Därför finns det två versioner av beräkningsprogrammet, en version 
som använder sig av det kombinerade at:α  och får antas gälla under drift och en version 
med FEMLAB beräkningar som gäller vid monteringen. Även FEMLAB versionen av 
beräkningsprogrammet har begränsningar och gäller bara för 2 poliga rotorer som har värmts 
till en specifik tid och temperatur. Mer ingående information om beräkningsprogrammet finns 
i bilaga 1. 
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5.2.3.1 Beräkning av friktionskoefficient mellan axel och rotor 

Axlarna med toleransen 34,90 mm som testades på CRC klarade alla minst 1000 Nm 
oberoende om de var smorda eller ej, se tabell 19 nedan. Vid testerna hade inte rotorns 
innerdiameter mäts innan vilket betyder att den kan variera i intervallet 34,85-34,90 mm. 
 

 
Tabell 19. Resultatet av vridmomenttesterna på CRC 
 
Med hjälp av beräkningsprogrammet kan man beräkna det maximala momentet som ett 
förband med en axel med diametern 34,90 mm kan överföra som funktion av rotorkroppens 
innerdiameter. Uppmätningar av rotorns innerdiameter har gjorts sedan tidigare, se tabell 6 på 
sidan 18 och det visade sig att diametern i mitten på rotorkroppen ligger i intervallet 

878,34860,34 ≤≤ d  mm. För att minska spridningen beräknades ett 95 % konfidensintervall 
med t fördelning [7] för rotorkroppens innerdiameter: 
 
Ett 95 % konfidensintervall med t-fördelning ger: 
 

mmdmm 873,34865,34 ≤≤  
 
Vid testerna på CRC havererade sex av nio förband och ett rimligt antagande är att rotorns 
innerdiameter är större på de förband som havererade än på dem som klarade påfrestningar 
större än 1345 Nm. För enkelhets skull delas innerdiameterns intervall upp enligt: 
 

873,3486764,34
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00264,033,0008,0
008,0865,34873,34
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När man vet inom vilket intervall som innerdiametern troligen varierar och vid vilket moment 
förbandet havererar kan man beräkna friktionskoefficienten mellan axel och rotor: 
 

 
Figur 32. Friktionskoefficienten mellan axel och rotor 
 
Som man kan se i figur 32 är en trolig friktionskoefficient mellan axel och rotor 0,165. Dock 
ska man ha i baktanke att den lastupptagande arean har beräknats med antagandet att 
blankzonen utgör 64 % av plåttjockleken, som nämndes på sidan 13 är det troligt att 
blankzonens andel ökar med ökad plåttjocklek vilket skulle betyda en något lägre 
friktionskoefficient. Därför får friktionskoefficienten antas variera i intervallet 

.165,015,0 ≤≤ µ  Att bestämma friktionskoefficienten exakt är väldigt svårt och i litteraturen 
brukar ett rätt stort spann anges. Men enligt ett examensarbete [8] från Luleå Tekniska 
Universitet från 2001 som bland annat behandlar krympförband är den satt till 0,18 vilket gör 
att den ovan beräknade friktionskoefficienten verkar trolig. 

ejHavererade
Havererade
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5.2.3.2 Validering av beräkningsprogrammet 

För att verifiera beräkningsprogrammets resultat gjordes även ett vridmomenttest på ett varmt 
axel-rotor paket. Rotorkroppen var som vid tidigare tester 4 polig med laminatlängden 98 mm 
och axeln hade toleransen -10/100. Axel-rotor paketet hade förvärmts i en ugn till 200 grader 
och under själva testet värmdes paketet med en värmefläkt för att bibehålla en såg hög 
temperatur som möjligt. Ett termoelement monterades mellan plåtpaketet och axeln för att 
registrera den faktiska temperaturen och den visade sig vara ungefär 180 grader under testet. 
Resultatet av testet kan ses i figur 33.  
 

 
Figur 33. Momentet som uppmättes under testet  
 
Det maximala momentet som uppmättes under testet innan förbandet havererade var 319 Nm. 
Om man i beräkningsprogrammet använder sig av informationen från sidan 33 om vid vilken 
innerdiameter förbanden troligen havererar för axlar med toleransen -10/100, alltså i 
intervallet mmdmm 873,34868,34 ≤≤  hamnar det teoretiskt största överförbara momentet i 
intervallet .563335 NmMNm ≤≤  Det här visar att beräkningsprogrammet ger ett ganska 
exakt resultat. Avvikelsen kan bero på svårigheten att exakt fastställa friktionskoefficienten 
mellan axeln och plåtpaketet samt storleken på elektroplåtarnas bärande area. 
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5.2.4 GREPP/SPEL MELLAN AXEL OCH ROTOR 

5.2.4.1 Spel vid monteringen 

Med hjälp av beräkningsprogrammet med FEMLAB data kan teoretiskt spel vid 
inpassningsögonblicket beräknas för de olika axelhöjderna. Rotorkroppens innerdiameter och 
axelns ytterdiameter för olika axelhöjder kan ses i tabell 20 nedan. 
 
Axelhöjd Basmått Max Min  Axelhöjd Basmått Max Min 

112 34,85 0,05 0  112 35 0 -0,039
132 44,85 0,05 0  132 45 0 -0,039
160 53 0,05 0  160 53 0,125 0,085
180 60 0,05 0  180 60 0,125 0,085
200 70 0,05 0  200 70 0,105 0,065
225 75 0,05 0  225 75 0,105 0,065
250 90 0,05 0  250 90 0,105 0,065

Tabell 20. Rotorpakets innerdiameter respektive axelns ytterdiameter 
 
Vid beräkningen av spelet har det antagits att rotorkroppen ligger i V-blocket 15 sekunder 
efter att den har blivit klar i ugnen och den termiska expansionen för innerdiametern har 
hämtats från tabell 11 på sidan 23. 
 
Axelhöjd Min spel Max spel 

112 0,03856 0,12756
132 0,08566 0,17466
160 0,14996 0,23996
180 0,17600 0,26600
200 0,23582 0,32582
225 0,25890 0,34890
250 0,30512 0,39512

Tabell 21. Teoretiskt diametralt spel vid inpassningen av axeln 
 
Som man kan se i tabell 21 är spelet väldigt litet för axelhöjderna 112 och 132 och kanske 
onödigt stort för axelhöjderna 200 till 250. Det relativt stora spelet mellan axeln och rotorn för 
de stora axelhöjderna kan kanske förklara varför vissa axel-rotor paketet måste kasseras 
eftersom rotorn har glidit axiellt under hanteringen direkt efter monteringen när rotorn 
fortfarande är varm. 
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5.2.4.2 Grepp/spel vid drift 

Under drift är temperaturskillnaden mellan rotorkroppen och axeln i princip noll och vid 
beräkningarna av greppet har drifttemperaturen antagits vara 200 grader. Beräkningarna har 
utförts med beräkningsprogrammet, se sidan 32, och resultatet kan ses i tabellerna 22 och 23. 
 

2p Max Medel Min  4p Max Medel Min 
112 0,1297 0,0852 0,0407  112 0,1286 0,0841 0,0396 
132 0,1233 0,0788 0,0343  132 0,1225 0,0780 0,0335 
160 0,0933 0,0483 0,0033  160 0,1008 0,0558 0,0108 
180 0,0939 0,0489 0,0039  180 0,0969 0,0519 0,0069 
200 0,0669 0,0219 -0,0231  200 0,0658 0,0208 -0,0242 
225 0,0577 0,0127 -0,0323  225 0,0641 0,0191 -0,0259 
250 0,0458 0,0008 -0,0442  250 0,0556 0,0106 -0,0344 

Tabell 22. Max, medel och min grepp för 2 och 4 poliga rotorer vid drift 
 

6p Max Medel Min  8p Max Medel Min 
112 0,1303 0,0858 0,0413  112 0,1303 0,0858 0,0413 
132 0,1244 0,0799 0,0354  132 0,1244 0,0799 0,0354 
160 0,0992 0,0542 0,0092  160 0,1035 0,0585 0,0135 
180 0,1008 0,0558 0,0108  180 0,0939 0,0489 0,0039 
200 0,0669 0,0219 -0,0231  200 0,0676 0,0226 -0,0224 
225 0,0649 0,0199 -0,0251  225 0,0707 0,0257 -0,0193 
250 0,0622 0,0172 -0,0278  250 0,0667 0,0217 -0,0233 

Tabell 23. Max, medel och min grepp för 6 och 8 poliga rotorer vid drift 
 
Som man kan se är greppet störst för de minsta axelhöjderna oberoende av poltal för att sedan 
avta och till och med bli negativt för axelhöjderna 200-250. Dock bör man ha i baktanke att 
resultatet är en aning konservativt beräknat eftersom man har använt det kombinerade t:α  
för beräkningen av rotorkroppens termiska expansion. Det har tidigare visats att den 
analytiska beräkningsmodellen troligtvis ger en större expansion än vad som är fallet i 
verkligheten, se tabell 16 på sidan 26. Att greppet är negativt för de stora axelhöjderna vid 
min grepp är egentligen inget att oroa sig för eftersom det erfarenhetsmässigt aldrig har hänt 
att någon rotorkropp har släppt från axeln vid drift, varken för stora eller små motorer. Det här 
kan förklaras av att det är högst osannolikt att ett min grepp uppstår eftersom stansningen ger 
ett väldigt repeterbart resultat och efter uppmätning av elektroplåtarnas innerdiameter hamnar 
de i toleransviddens underkant eller mitt. Även axlarna tenderar att hamna i mitten av 
toleransvidden. Sen finns det givetvis en viss grad av formlåsning mellan axeln och 
plåtpaketet som gör att förbandet inte havererar. 
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5.2.4.3 Förbandets teoretiskt största överförbara moment 

Eftersom rotorkroppen expanderar mer än axeln reduceras greppet mellan axel och plåtpaket 
med ökad temperatur. Det här betyder att driftstemperaturen är av stor betydelse för vilket 
vridmoment förbandet kan överföra. Med hjälp av beräkningsprogrammet på sidan 32 kan det 
teoretiskt största överförbara momentet innan rotorn släpper från axeln beräknas. Minimum 
kravet på förbandet är att det ska kunna överföra motorns startmoment som är ungefär tre 
gånger större än märkmomentet. Men vid en eventuell kortslutning av motorn kan momentet 
bli tio gånger större är märkmomentet så förbanden bör vara dimensionerade för att klara 
kortslutningsmomentet. 
 
Kvoten mellan det teoretiskt största överförbara momentet och kortslutningsmomentet blir ett 
enhetslöst jämförelsetal som anger hur stor säkerheten är mot att rotorkroppen ska släppa från 
axeln vid en eventuell kortslutning av motorn under drift. Som har diskuterats tidigare 
påverkar även rotorkroppens mantelarea vilket moment som kan överföras. I beräkningarna 
nedan har det valts att räkna på de minsta laminatlängderna5 för respektive poltal. Momenten 
är hämtade från motorkataloger och de största momenten för varje poltal har valts. Det här är 
relativt konservativt eftersom i normala fall har de motorer som kan överföra störst moment 
även störst laminatlängd. Driftstemperaturen har även här antagits vara 200 grader. Resultatet 
av beräkningarna kan ses i tabellerna 24 och 25 nedan. 
 
Poltal/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 

2 25,1371 13,4966 7,0575 8,8765 4,0235 3,0828 2,3409 
4 14,8315 9,5222 5,5354 5,8537 2,7048 1,9437 1,7267 
6 18,5226 11,3604 6,6068 7,8070 3,2196 3,1873 3,0919 
8 23,2156 17,8999 8,5269 7,9490 4,0803 3,3810 3,1141 

                
Minsta värde 14,8315 9,5222 5,5354 5,8537 2,7048 1,9437 1,7267 

Tabell 24. Säkerhet mot haveri vid max grepp 
 
Poltal/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 

2 7,8831 3,7572 0,2476 0,3680 -1,3876 -1,7231 -2,2612 
4 4,5646 2,6012 0,5927 0,4151 -0,9956 -0,7860 -1,0687 
6 5,8726 3,2349 0,6143 0,8367 -1,1149 -1,2305 -1,3844 
8 7,3605 5,0970 1,1154 0,3311 -1,3503 -0,9215 -1,0877 

                
Minsta värde 4,5646 2,6012 0,2476 0,3311 -1,3876 -1,7231 -2,2612 

Tabell 25. Säkerhet mot haveri vid min grepp 
 
I diagram 1 och 2 kan man se minsta säkerhetsfaktorn mot haveri för respektive axelhöjd 
plottade vid max och min grepp. 

                                                      
5  Laminatlängderna som har valts var de minsta som hade registrerats i historikdatabasen för respektive axelhöjd 
och poltal. 
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Diagram 1. Teoretisk säkerhet mot haveri vid max grepp 
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Diagram 2. Teoretisk säkerhet mot haveri vid min grepp 
 
Som man kan se är det en mycket större säkerhet mot haveri för de minsta axelhöjderna i 
jämförelse med de stora vilket borde medföra att man kan minska greppet för de små 
axelhöjderna utan att riskera haveri. Ett minskat grepp skulle givetvis öka chanserna för ett 
lyckat montage eftersom det ökar spelet mellan axeln och rotorkroppen vid monteringen. 
Anledningen till att axelhöjderna 200-250 har en säkerhetsfaktor som är mindre än ett vid min 
grepp är att greppet mellan axel och plåtpaketet är negativt där, se tabell 22-23 på sidan 37. 
En negativ säkerhetsfaktor är naturligtvis bara möjlig i teorin men den uppfyller sitt syfte 
genom att visa att säkerheten mot haveri avtar med ökad axelhöjd. 
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5.3 ROTORNS POSITION I V-BLOCKET OCH 
MONTERINGSPROCESSEN 

5.3.1 ANTALET PLÅTAR I LAMINATET 

Även rotorns ytterdiameter mättes på samma åtta rotorer som i kapitel 5.1.1. Rotorkropparna 
mättes på tre olika ställen axiellt sett, se figur 34 och på två ställen radiellt sett se figur 35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 34. Mätning av ytterdiametern på tre olika ställen 
 
Ytterdiametern för 2 poliga rotorer med axelhöjden 112 ska ligga i intervallet 05,0

02,103 +  mm 
efter stansningen enligt ritningarna. Resultatet av mätningen kan ses i tabell 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 35. Läge A och C på rotorkroppen 
 

ändanN − Mitten ändanD −
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Tabell 26. Resultatet av uppmätningen av rotorernas ytterdiameter 
 
De första fyra rotorerna har bedömts ha ”rätt mängd” plåt i laminatet och de fyra sista har 
bedömts ha för ”mycket plåt”. Gemensamt för rotorerna är att N-ändan är mest orund och att 
ytterdiametern är störst i mitten. Noterbart är att väldigt få mätpunkter ligger inom angiven 
toleransvidd och på N-ändan finns det ingen. Problemet med att rotorn är orund och att den 
inte har samma diameter längs hela laminatlängden uppstår när den placeras i V-blocket, se 
figur 36. 

plåtmängdrätthaBedöms

plåtmycketförhaBedöms
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Figur 36. Schematisk bild av en rotor i V-blocket 
 
V-blockets totala längd är 130 mm och består av två parallella stöd med 30 graders lutning. 
Det främre stödet är 35 mm brett och mellanrummet till det bakre är 60 mm. Tidigare var de 
båda stöden lika breda men numera har det bakre stödet bredden 15 mm. Roboten placerar 
alltid rotorn så att dess centrum i axiell riktning ligger mittemellan de båda stöden. Om nu 
rotorn är orund kommer dess centrum att förskjutas i radiell riktning i jämförelse med axelns 
centrum och på så vis minska spelet mellan axel och rotorkropp. Att den inte har samma 
diameter längs hela laminatlängden betyder att den inte kommer att ligga helt horisontellt i V-
blocket. Extra känsligt blir det för de kortaste laminatlängderna, 90 mm eller kortare. Då 
hamnar N-ändan mot det bakre stödet, se figur 37 och det är där rotorn är som orundast. Att 
föredra är att stöden ligger emot D-ändan och mitten på rotorkroppen eftersom orundheten är 
minst där. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 37. Placeringen av en rotor med laminatlängden 82 mm i V-blocket  

tstödeemotliggerändanN −
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5.3.2 DUBBENS LÄGE 

För att undersöka hur mycket rotorns centrum kan avvika från axelns centrum vid 
monteringen gjordes ett ”offset test” där rotorns ytterdiameter manipulerades för att skapa en 
avvikelse i höjdled från normalt montage. Testet utfördes på rotorkroppar med axelhöjden 
112. Vid ett optimalt montage är dubbens centrum och rotorkroppens centrum detsamma, men 
i testet ”lurar” man datorn som styr dubbens läge genom att säga att ytterdiametern är större 
än vad den egentligen är vilket gör att dubben korrigerar sitt läge något uppåt. Alltså ligger 
dubbens centrum högra än rotorkroppens centrum radiellt sett. Resultatet av testet kan ses i 
tabell 27. 
 
Ytterdiameter Antal rotorer Kassationer Skillnad i höjdled 

114,4 >40 0 0
114,8 30-40 0 0,2309
115,2 30-40 3 0,4619
115,4 40 2 0,5774

Tabell 27. Resultatet av ”offset testet” 
 
Som man kan se sker en tydlig förändring av kassationsfrekvensen när ytterdiametern ökas 
från 114,8 till 115,2 mm. Det betyder att dubbens centrum kan ligga 0,2309 mm högre är 
rotorkroppens utan att märkbara problem uppstår i det här testet. Det här borde egentligen inte 
vara möjligt eftersom det maximalla radiella spelet mellan axel och rotor för axelhöjden 112 
är 0,06378 mm vid monteringen enligt FEMLAB beräkningarna, se tabell 21 på sidan 36. 
Eftersom montaget ändå lyckas tyder det på axeln lyfter upp rotorkroppen en bit från V-
blocket vid inpassningen. Om dubbens centrum istället skulle vara lägre än rotorkroppens 
skulle montaget troligtvis misslyckas för då trycker axeln ner rotorkroppen i V-blocket och 
skjuter den fram mot mothållet och krossar vingarna på kortslutningsringen.  
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5.3.3 KOMPENSATIONSFAKTORN 

Eftersom även ytterdiametern expanderar vid uppvärmningen måste dubben som pressar 
axeln igenom rotorn korrigeras i höjdled för att inte ligga för lågt vid monteringen. 
Kompensationen på rotor-line beräknas enligt följande:  
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Eftersom V-blocket har 30 graders lutning blir kompensationen i höjdled: 
 

oo 60sin60sin
radienyradiegursprunglih −=∆  

 
Poltal/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 

2 0,2785 0,3087 0,4021 0,4436 0,5087 0,5764 0,6342 
Tabell 28. Kompensationen i höjdled i rotor-line på grund av den termiska expansionen 
 
Den simulerade termiska expansionen på rotorkroppens ytterdiameter med FEMLAB kan ses 
i tabell 11 på sidan 23. Kompensering i höjdled med dessa värden blir: 
 
Poltal/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 

2 0,3271 0,3509 0,4452 0,4655 0,5150 0,5756 0,6010 
Tabell 29. Kompensation i höjdled på grund av den termiska expansionen med FEMLAB 
 
Skillnaden i kompensering i höjdled mellan FEMLAB beräkningarna och den faktiska 
kompensationen i rotor-line kan ses i tabell 30. 
 
Poltal/Axelhöjd 112 132 160 180 200 225 250 

2 0,0486 0,0422 0,0431 0,0219 0,0063 -0,0008 -0,0331 
Tabell 30. Skillnaden i kompensering i höjdled mellan FEMLAB och den faktiska 
kompensationen 
 
Om skillnaden är positiv betyder det att dubbens centrum ligger lägre är rotorkroppens 
centrum och detta är ett problem eftersom då kommer axeln att pressa ner rotorn i V-blocket 
vid monteringen. Om skillnaden är negativ finns det en chans att axeln kan lyfta rotorn från 
sitt läge i V-blocket vid monteringen vilket självklart är att föredra. I avsnitt 5.3.2 på 
föregående sida kunde man se att montagen lyckades fast dubbens centrum låg 0,2309 mm 
högre än rotorkroppens centrum. Därför bör man kanske permanent höja dubbens läge något 
för att säkerställa att dubbens centrum alltid ligger högre än rotorkroppens. Man ska dock ha i 
baktanke att simuleringarna i FEMLAB är gjorda för specifika uppvärmningstider och 
temperaturer vilket gör att skillnaden i tabell 30 ovan endast kan anses gälla för dessa. 
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5.3.4 NEDBÖJNINGSTEST 

När roboten hämtar rotorn från ugnen greppar den rotorn cirka 40 mm in och lyfter den till 
pressningsstationen. Under en tid blir rotorn hängande horisontellt och på grund av detta 
uppstår ett relativt stort böjmoment på rotorkroppen beroende på rotorns längd och vikt. Detta 
förvärras givetvis eftersom rotorn och framförallt aluminiumet är varmt. En teori har varit att 
det här kan leda till formförändringar på rotorkroppen och för att undersöka om så är fallet 
värmdes en rotorkropp monterad på en testrigg upp i en ugn, se figur 38. Skillnaden mellan 
ugnen som användes och induktionsugnen som används på rotor-line är att rotorkroppen blir 
genomvarm och därför kan resultatet bara anses gälla för axelhöjderna 112 och 132, se tabell 
10 på sidan 22. 
 

 
Figur 38. Rotorn upphängd på testriggen 
 
Innan rotorerna värmdes upp hade avståndet till rotorns ytter och innerdiameter mäts upp från 
ett givet referensplan på både N och D sidan, se figur 39. 
 
 
 

 
Figur 39. Referenspunkter på rotorn mäts upp innan uppvärmningen 
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Efter uppvärmningen fick rotorerna hänga kvar på ställningen och svalna till rumstemperatur 
och sedan mättes samma punkter upp igen för att se om någon formförändring hade skett. 
 
Ugnen var inställd på 425 grader och den första rotorn värmdes i ungefär 25 minuter som är 
den tid en rotor med axelhöjden 112 mm värms till vid manuellt montage. I det andra försöket 
monterades ett termoelement på rotorkroppen för att exakt kunna avläsa dess temperatur. 
Efter nästan en timme och trettio minuters uppvärmning hade temperaturstegringen stagnerat 
och temperaturen var 415 grader vilket är ungefär 10 grader lägre än vid 
monteringsögonblicket i rotor-line och ugnen stängdes av. Eftersom temperaturen som 
funktion av tiden plottades för den andra rotorn kunde man avläsa att 25 minuters 
uppvärmning som var fallet för den första rotorn motsvarar ungefär 200 grader, se bilaga 2. 
 
Resultatet av testerna kan ses i tabell 31 och 32. 
 
Rotor 1 N-sidan D-sidan Nedböjning 
Avstånd läge 1       
Före uppvärmning 84,77 84,839   
Efter uppvärmning 84,74 84,834   
Differans -0,03 -0,005 -0,025
        
Avstånd läge 2       
Före uppvärmning 84,799 84,838   
Efter uppvärmning 84,766 84,834   
Differans -0,033 -0,004 -0,029

Tabell 31. Nedböjning av rotor 1 vid ungefär 200 grader 
 
Rotor 2 N-sidan D-sidan Nedböjning 
Avstånd läge 1       
Före uppvärmning 84,75 84,868   
Efter uppvärmning 84,731 84,867   
Differans -0,019 -0,001 -0,018
        
Avstånd läge 2       
Före uppvärmning 84,782 84,855   
Efter uppvärmning 84,773 84,855   
Differans -0,009 0 -0,009

Tabell 32. Nedböjning av rotor 2 vid ungefär 415 grader 
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1Läge

Läge 1 och 2 kan ses i figur 40 och 41 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 40. Rotorns position radiellt sett när den är upphängd i testriggen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 41. Rotorns position radiellt sett när den mättes 
 
Slutsatsen av testet är att det finns en viss risk för en formförändring på rotorkroppen när 
roboten lyfter ut den från ugnen, dock var nedböjningen så pass liten att den inte borde vara 
en avgörande faktor för om montaget av axelhöjden 112 skall lyckas eller ej. Dock bör risken 
för formförändringar öka för stora axelhöjder och speciellt vid långa laminatlängder eftersom 
aluminiumets hållfasthets egenskaper sjunker drastiskt med ökad temperatur. Vid 400 grader 
har den endast 10 % av sin ursprungliga hållfasthet, se figur 42. 

2Läge
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Figur 42. Aluminiums hållfasthets egenskaper som funktion av temperaturen [9] 
 
Legeringen som används vid gjutningen av rotorstavarna och kortslutningsringen finns inte 
med i figur 42 men resultatet borde inte skilja sig avsevärt från dem som finns med i figuren. 
Det här skulle kunna vara en av orsakerna till tendensen att kassationsfrekvensen ökar för 
långa laminatlängder för de stora axelhöjderna. För att undvika problemet vore det 
fördelaktigt om roboten kunde greppa rotorn närmare centrum axiellt sett till skillnad mot i 
dag när den greppar 40 mm in i rotorn. 
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5.3.5 KAST PÅ AXELN 

Eftersom det radiella spelet mellan axel och rotor vid monteringen är så pass litet för vissa 
axelhöjder och varken axeln eller rotorn är eftergivlig kan axelns radialkast påverka om 
montaget lyckas eller ej. För att undersöka hur stort kastet egentligen är mättes det på sex 
stycken axlar till motorstorleken 112. Axlarna spändes upp mellan två dubbar och radialkastet 
mättes på tre ställen, vid de båda lagersätena och på mitten. Resultatet kan ses i tabell 33 
nedan.  
 
Axel Lagersäte A Mitten Lagersäte B 
Min 0 0,05 0
Max 0 0,06 0,005
        
Min 0 0,095 0
Max 0 0,1 0,005
        
Min 0 0,035 0
Max 0 0,04 0
        
Min 0 0,02 0
Max 0,005 0,02 0
        
Min 0 0,05 0
Max 0 0,055 0,005
        
Min 0 0 0
Max 0 0,005 0,005

Tabell 33. Uppmätt radialkast på sex stycken axlar 
 
Enligt ritningarna får radialkastet mellan punkterna A och B i figur 43 nedan maximalt vara 
5/100 mm, men som man kan se i tabellen är kastet större än så för hälften av axlarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 43. Axeln som radialkastet mättes på 
 
Att kastet vid lagersätena skulle vara i stort sett noll var ganska väntat eftersom de ytorna 
slipas men att kastet på mitten kunde vara så pass mycket som 1/10 är oroväckande eftersom 
axeln spänns upp i samma dubbhål i monteringen som vid mätningen. I tabell 21 på sidan 36 
kan man se att spelet mellan axel och rotor för axelhöjden 112 vid monteringen ligger i 
intervallet 0,03856-0,12756 mm vilket betyder att chanserna är stora att en axel med ett 
radialkast på 1/10 ska ”nypa”. 

A

A
B

B
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6 ÅTGÄRDER 

6.1 FÖRBÄTTRING AV STAPLINGSUTRUSTNINGEN 

Som diskuterades i kapitel 4.1 är chansen att nå optimal laminatlängd liten eftersom det 
endast finns en plåttjocklek. Idag görs en grovmätning av laminatet när antalet staplade 
elektroplåtar ligger väldigt nära den nominella längden. Antal justeringsplåtar som adderas till 
laminatet är en eller högst två. Om man istället hade två plåttjocklekar och grovmätningen 
gjordes tidigare skulle chansen att nå optimal höjd öka markant. För att det här ska fungera 
skulle alla möjliga plåtkombinationer behöva sparas i en databas och utrustningen som staplar 
plåtarna registrera värdet från grovmätningen och beräkna skillnaden från det optimala måttet 
och sedan välja en lämplig kombination i databasen. Nackdelen med att addera fler 
justeringsplåtar är att tiden för att tillverka ett laminat ökar, men vinsten med att ha laminaten 
så nära den optimala längden är större i mitt tycke. Som har visats i kapitel 5.1.1 påverkar 
mängden plåt i laminaten rotorns innerdiameter och leder troligtvis till ökade kassationer. Så 
det man skulle förlora i tid med att använda två plåttjocklekar skulle man tjäna igen med 
minskad kassationsfrekvens. Stansutrustningen som används för att stansa ut elektroplåtarna 
ger bäst resultat för tjockleken 0,65 mm och mindre, så därför är förslaget att man använder 
tjockleken 0,5 mm också eftersom den tjockleken redan finns tillgänglig till andra 
motorstorlekar. I tabell 34 nedan visas möjliga plåtkombinationer med åtta eller färre plåtar. 
Om man använder sig av plåttjocklekarna 0,65 mm och 0,5 mm bör skillnaden mellan 
grovmätningen och den optimala laminatlängden ligga i intervallet 2,95-4,6 mm för att få bäst 
resultat. Då blir avvikelsen från den optimala längden högst 0,1 mm i 95 % av fallen. 
  
Kombination Höjd  Kombination Höjd  Kombination Höjd 
B 0,5  A,B,B,B,B 2,65  A,A,A,B,B,B,B 3,95
A 0,65  A,A,B,B,B 2,8  B,B,B,B,B,B,B,B 4
B,B 1  A,A,A,B,B 2,95  A,A,A,A,B,B,B 4,1
A,B 1,15  B,B,B,B,B,B 3  A,B,B,B,B,B,B,B 4,15
A,A 1,3  A,A,A,A,B 3,1  A,A,A,A,A,B,B 4,25
B,B,B 1,5  A,B,B,B,B,B 3,15  A,A,B,B,B,B,B,B 4,3
A,B,B 1,65  A,A,A,A,A 3,25  A,A,A,A,A,A,B 4,4
A,A,B 1,8  A,A,B,B,B,B 3,3  A,A,A,B,B,B,B,B 4,45
A,A,A 1,95  A,A,A,B,B,B 3,45  A,A,A,A,A,A,A 4,55
B,B,B,B 2  B,B,B,B,B,B,B 3,5  A,A,A,A,B,B,B,B 4,6
A,B,B,B 2,15  A,A,A,A,B,B 3,6  A,A,A,A,A,B,B,B 4,75
A,A,B,B 2,3  A,B,B,B,B,B,B 3,65  A,A,A,A,A,A,B,B 4,9
A,A,A,B 2,45  A,A,A,A,A,B 3,75  A,A,A,A,A,A,A,B 5,05
B,B,B,B,B 2,5  A,A,B,B,B,B,B 3,8  A,A,A,A,A,A,A,A 5,2
A,A,A,A 2,6  A,A,A,A,A,A 3,9    

Tabell 34. Möjliga plåtkombinationer med åtta eller färre plåtar, A=0,65 mm och B=0,5 mm 
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6.2 FÖRÄNDRING AV TOLERANSERNA PÅ AXLARNA 

Som har visats i kapitel 5.2.4.1 är spelet vid monteringen av axeln i rotorkroppen minst för 
axelhöjden 112 och det här är den mest troliga orsaken till att den axelhöjden har högst 
kassationsfrekvens. Det har även visat sig att kvoten mellan det teoretiskt största överförbara 
momentet och kortslutningsmomentet är störst för axelhöjden 112. Det här antyder att man 
skulle kunna minska förbandets grepp och på så vis skapa ett större spel vid monteringen utan 
att riskera att förbandet havererar. Det enklaste sättet att genomföra detta på är att minska 
axelns toleranser. För att få en mindre spridning på axlarnas ytterdiameter och på så vis kunna 
dimensionera ett optimalt grepp vore det önskvärt att minska axlarnas toleransvidd. Men efter 
kontakt med den tjeckiske tillverkaren skulle det krävas en slipoperation för att klara en 
toleransvidd på två hundradelar och priset för det skulle bli 10 kronor per axel. En 
toleransvidd på tre hundradelar skulle kosta ungefär 2 kronor per axel. Men ambitionen med 
examensarbetet har varit att finna så kostnadseffektiva lösningar som möjligt så därför 
kommer toleransvidden även i fortsättningen vara fyra hundradelar. Det här är egentligen 
inget problem eftersom stansningen av elektroplåtarna ger ett väldigt repeterbart resultat och 
efter uppmätning av plåtarnas innerdiameter hamnar de i toleransviddens underkant eller mitt. 
Det här sammantaget med vetskapen om att axlarna tenderar att hamna i mitten av 
toleransvidden gör att man kan dimensionera ett grepp som är noll vid ett teoretiskt min grepp 
när motorns driftstemperatur är 200 grader. Med ett teoretiskt min grepp menas en axel med 
ytterdiametern i toleransviddens underkant och en rotorkropps innerdiameter i 
toleransviddens överkant. 
 
Även greppet för axelhöjden 132 verkar något överdimensionerat. För axelhöjderna 200 till 
250 är förhållandet det omvända, här skulle behövas ett större grepp för att förhindra att 
rotorn glider axiellt under hanteringen direkt efter monteringen när rotorkroppen fortfarande 
är varm. Förslag på nya axeltoleranser till axelhöjderna blir:  
 
Axelhöjd Basmått Max Min 

112 35 -0,0400 -0,0800
132 45 -0,0300 -0,0700
200 70 0,1305 0,0950
225 75 0,1405 0,1050
250 90 0,1505 0,1105

Tabell 35. Förslag till nya axeltoleranser 
 
Teoretiskt diametralt spel med nya axeltoleranser vid inpassningen kan ses i tabell 36. 
 
Axelhöjd Min spel Medelspel Max spel 

112 0,0786 0,1236 0,1686
132 0,1157 0,1607 0,2057
200 0,2103 0,2531 0,2958
225 0,2234 0,2662 0,3089
250 0,2596 0,3046 0,3496

Tabell 36. Teoretiskt diametralt spel vid inpassningen 
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Teoretiskt diametralt grepp vid driftstemperaturen 200 grader för olika poltal visas i tabell 37 
och 38 nedan. 
 

2p Min Medel Max  4p Min Medel Max 
112 -0,0003 0,0447 0,0897   112 -0,0014 0,0436 0,0886 
132 0,0033 0,0483 0,0933  132 0,0025 0,0475 0,0925 
200 0,0069 0,0497 0,0924  200 0,0058 0,0485 0,0913 
225 0,0077 0,0505 0,0932  225 0,0141 0,0568 0,0996 
250 0,0013 0,0463 0,0913  250 0,0111 0,0561 0,1011 

Tabell 37. Teoretiskt grepp för 2 och 4 poliga rotorer vid drift 
 

6p Min Medel Max  8p Min Medel Max 
112 0,0003 0,0453 0,0903  112 0,0003 0,0453 0,0903 
132 0,0044 0,0494 0,0944  132 0,0044 0,0494 0,0944 
200 0,0069 0,0496 0,0924  200 0,0076 0,0504 0,0931 
225 0,0149 0,0577 0,1004  225 0,0207 0,0635 0,1062 
250 0,0177 0,0627 0,1077  250 0,0222 0,0672 0,1122 

Tabell 38. Teoretiskt grepp för 6 och 8 poliga rotorer vid drift 
 
Om man jämför det minsta teoretiska medelgreppet, se tabell 40, för respektive axelhöjd med 
tummregeln om vilket diametralt grepp man bör ha från litteraturstudien på sidan 31, se tabell 
39, kan man se att det stämmer förvånansvärt bra överens: 
 
Axeldiameter [mm] Grepp [mm] 
Över T. o. m   

0 25,4 0,0254
25,4 101,6 0,0508

Tabell 39. Tummregel för dimensionering av krympförband   
 
Axelhöjd Medelgrepp 

112 0,0436 
132 0,0475 
200 0,0485 
225 0,0505 
250 0,0463 

Tabell 40. Det minsta medelgreppet för respektive axelhöjd 
 
I tabell 41 och 42 kan kvoten mellan det teoretiskt största överförbara momentet och 
kortslutningsmomentet med nya axeltoleranser ses. 
 
Poltal/Axelhöjd 112 132 200 225 250

2 17,3825 10,2137 5,5566 4,9785 4,6675
4 10,2171 7,1893 3,7532 3,0204 3,1399
6 12,8372 8,6215 4,4477 4,9299 5,3549
8 16,0897 13,5843 5,6190 5,0780 5,2384

            
Minsta värde 10,2171 7,1893 3,7532 3,0204 3,1399

Tabell 41. Säkerhet mot haveri med max grepp 
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Poltal/Axelhöjd 112 132 200 225 250

2 -0,0653 0,3648 0,4161 0,4129 0,0654
4 -0,1652 0,1906 0,2379 0,4272 0,3445
6 0,0450 0,4046 0,3299 0,7330 0,8786
8 0,0565 0,6375 0,4599 0,9907 1,0365

            
Minsta värde -0,1652 0,1906 0,2379 0,4129 0,0654

Tabell 42. Säkerhet mot haveri med min grepp 
 
I diagram 3 och 4 kan man se minsta säkerhetsfaktorn mot haveri för respektive axelhöjd 
plottade vid max och min grepp. 
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Diagram 3. Teoretisk säkerhet mot haveri med max grepp 
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Diagram 4. Teoretisk säkerhet mot haveri med min grepp 
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6.2.1 FASTLÅSNINGSPROV 

För att verifiera de teoretiskt framräknade toleranserna och undersöka effekten av smörjning 
av axlarna gjordes fastlåsningsprov för axelhöjderna 112 och 132. Vid ett fastlåsningsprov 
låses motorns axeltapp medan lindningen matas, desto större ström lindningen matas med 
desto större moment belastas förbandet med och ju högre blir lindningstemperaturen. 
Skillnaden mellan ett fastlåsningsprov och vridmomenttesterna som genomfördes på CRC är 
att vid fastlåsning kan inte lika stora moment testas, men temperaturuppbyggnaden i motorn 
finns med. Vid ett fastlåsningsprov utvecklas de största förlusterna i rotorledarna, det innebär 
att i första hand värms rotorn som i sin tur värmer axeln. Detta ger en temperaturskillnad 
mellan dessa komponenter. Temperaturskillnaden och faktumet att rotorkroppen har en högre 
termisk expansionskoefficient än axeln bidrar till att minska det mekaniska greppet mellan 
axel och rotorkropp, denna situation ger det absolut sämsta greppet. Det maximala moment 
som kan testas begränsas av motorns lindning. Eftersom temperaturuppbyggnaden i rotorn 
och axeln är trögare än i lindningen matades lindningen med en låg ström till att börja med för 
att rotorn och axeln skulle komma upp i en så hög temperatur som möjligt. För att registrera 
temperaturen i motorn monterades termoelement i rotorn och på axeln både på D och N-sidan 
samt i lindningen. En översikt av motorn i testriggen med de monterade termoelementen kan 
ses i figur 44. 
 

 
Figur 44. Motor uppställd i testriggen 
 
 
 

axeltappenavngFastlåsni

ntTermoeleme



MONTAGEMETODER FÖR AXEL OCH ROTOR 

 SIDAN 55  

6.2.1.1 Axelhöjd 112 

Prover gjordes på fyra stycken motorer, två stycken med axlar smorda med antilöwa 
smörjning och två stycken smorda med en syntetisk skärvätska. Dimensionen på axlarna och 
rotorerna kan ses i tabell 43. 
 
Prov Smörjmedel Axelns diameter Rotorns innerdiameter 

1 Ambi CNC 921 34,92 34,89 
2 Antilöwa 34,92 34,89 
3 Ambi CNC 921 34,92 34,89 
4 Antilöwa 34,92 34,89 

Tabell 43. Axlarnas och rotorernas dimensioner 
 
När lindningstemperaturen hade kommit upp i ungefär 90-100 grader ökades strömmen under 
en kort tid till motorns startström som är ungefär sju gånger märkströmmen och motsvarar 
ungefär ett moment på 75 Nm. Dock kan det momentet bara anses gälla i början av testet 
eftersom strömmen sjunker på grund av en ökad resistans i lindningen under provet. 
Temperaturerna som registrerades under de fyra testerna kan ses i tabell 44. 
 
Prov Axel D Rotor D ∆ D sidan Axel N Rotor N ∆ N sidan Max lindningstemperatur 

1 120 133 13 129 162 33 185
2 116 141 25 120 141 21 140
3 108 143 35 117 152 35 133
4 90 107 17 98 124 26 125

Tabell 44. Temperaturerna som registrerades under testerna 
 
Efter att motorerna hade svalnat monterades de isär och markeringarna som hade gjorts på 
axeln och rotorkroppen undersöktes, se figur 45 och det visade sig att ingen lägesförändring 
hade skett mellan axel och rotor för något av proverna. Fastlåsningsproverna måste anses vara 
tuffare än vanliga driftsförhållanden och därför bör det inte finnas någon risk med att använda 
axlar med ytterdiametern 34,92 mm eller smörjmedel på axlarna med avseende på 
kraftöverföring.  
 

 
Figur 45. Markering på axel och rotor 

Rits
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6.2.1.2 Axelhöjd 132 

För axelhöjden 132 testades 3 motorer med dimensionen på axlarna och rotorerna enligt tabell 
45 nedan. Termoelement monterades på samma sätt som för axelhöjden 112.  
 
Prov Axelns diameter Rotorns innerdiameter 

1 44,93 44,89
2 44,93 44,89
3 44,93 44,89

Tabell 45. Axlarnas och rotorernas dimensioner 
 
Vid testerna matades lindningen med ungefär 11 A tills lindningstemperaturen hade kommit 
upp i 85 grader och sen ökades strömmen till omkring 85 A i ungefär 10 sekunder, vilket 
motsvarar ett maxmoment på ungefär 80 Nm. Men eftersom temperaturstegringen i rotorn och 
axeln var trögare i det här fallet än för axelhöjden 112 lät man lindningstemperaturen sjunka 
ner till 85 grader igen och sen matades lindningen med startströmmen igen för att öka 
temperaturen i motorn. För den sista motorn upprepades samma förlopp ytterliggare en gång. 
Temperaturen på de olika positionerna i motorn kan ses i tabell 46 nedan:  
 
Prov Axel D Rotor D ∆ D sidan Axel N Rotor N ∆ N sidan Max lindningstemperatur 

1 76 89 13 78 91 13 140
1 92 103 11 95 105 10 133

                
2 80 94 14 88 97 9 137
2 93 103 10 101 108 7 133

                
3 85 105 20 90 105 15 134
3 98 114 16 102 114 12 132
3 103 121 18 110 121 11 141

Tabell 46. Temperaturerna som registrerades under testerna  
 
Som man kan se är temperaturen i motorerna något lägre för axelhöjden 132 än för 112 men 
testerna måste ändå anses vara tuffare än normala driftförhållanden för motorstorlek 132. Vid 
den sista strömökningen för prov 3 sker ingen större temperaturstegring i motorn. Det som 
händer är att temperaturen i motorn blir mer jämnvarm och troligtvis är den första 
strömökningen mer kritisk eftersom temperaturskillnaden mellan axeln och rotorn är större 
då. Även vid de här testerna kunde ingen lägesförändring mellan axeln och rotorn ses och 
därför bör det inte vara några problem med att införa axlar med ytterdiametern 44,93 mm till 
axelhöjden 132. 
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6.3 ANVÄNDA SMÖRJMEDEL PÅ AXLARNA 

Som kunde ses i kapitel 5.2.1 på sidan 28 gick det inte att upptäcka några negativa aspekter 
med att använda smorda axlar med avseende på kraftöverföring. Även fastlåsningsproverna 
som utfördes i förhållanden som måste anses vara tuffare än normala visade samma sak. Två 
smörjmedel som redan fanns tillgängliga har provats, Molybdendisulfid och Antilöwa. 
Molybdendisulfiden har de mest friktionsnedsättande egenskaperna av de två. Men för att det 
permanent ska kunna införas måste någon form av utsugningsutrustning installeras för att ta 
hand om de hälsofarliga ångorna som bildas vid användandet. Antilöwa smörjningen som 
tidigare har använts som släppmedel vid gjutningen är ett mineralolje baserat smörjmedel. 
Vid rumstemperatur utgör det ingen hälsorisk men vid upprepad användning vid höga 
temperaturer bör någon form av ventilationsutrustning installeras. Därför har ett tredje 
alternativ tagits fram, Ambi CNC 921 som är en syntetisk skärvätska. Smörjmedlet består av 
ett koncentrat som spädes med avjoniserat vatten, andelen koncentrat avgör hur mycket av 
vätskan som fäster på appliceringsytan. Enligt tillverkaren Chemdimension AB är ett lämpligt 
intervall för tillämpningen i intervallet 6-10 %. En annan fördel med Ambi CNC 921 är att 
vätskan förångas vid 250 grader utan att efterlämna några skadliga rester. Den temperaturen 
bör överskridas vid monteringen. Det här skulle vara en stor fördel eftersom man då inte 
riskerar att smörjmedlet finns kvar mellan axel och rotorkropp och minskar förbandets 
friktionskraft vid drift. I dagsläget används inte smörjmedel på alla axlar i produktionen utan 
det tas till som ett hjälpmedel om det börjar kärva vid monteringen. Antilöwa smörjningen har 
använts i perioden 2006-01-24 – 2006-02-20 och Ambi CNC 921 mellan 2006-02-21 – 2006-
03-03. Resultatet kan ses i diagram 5. 
 

Kassationsfrekvens för axelhöjden 112
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1,0%
1,5%
2,0%
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Osmorda axlar Axlar smorda med
Antilöwa

Axlar smorda med
Ambi CNC 921

 
Diagram 5. Axelhöjden 112: s kassationsfrekvens med och utan smorda axlar 
 
Att kassationsfrekvens är lägst med axlar smorda med Antilöwa kan bero på ett antal faktorer. 
Dels har den använts under en längre period vilket gör att den har ett bättre statiskt underlag. 
Risken finns också att temperaturen är för hög vid monteringen för att skärvätskan ska verka 
under hela monteringsförloppet innan den avdunstar. Men troligast är nog att Antilöwa: n har 
bäst smörjegenskaper av de två. Slutsatsen oberoende av val av smörjmedel är att det sänker 
kassationsfrekvensen väsentligt. Man bör i mitt tycke använda Ambi CNC 921 än något 
längre tid för få ett relevant beslutsunderlag om vilket smörjmedel som är bäst och därefter 
besluta om någon form av ventilationsutrustning ska installeras. Förhoppningen är dock att 
efter axeltoleranserna har justerats ska smörjmedel inte behöva användas. 
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7 ALTERNATIVA MONTERINGSMETODER 

Eftersom uppvärmningen av rotorn är en både dyr och tidskrävande process vore det 
fördelaktigt att eliminera den. En approximativ tidsåtgång för uppvärmningen av 
rotorkropparna för respektive axelhöjd kan ses i tabell 1 på sidan 7. Enligt beräkningar 
utförda av Svante Bengtsson är energikostnaden för uppvärmningen och avkylningen ungefär 
427 000 kronor årligen.  
 
7.1 KALLPRESSNING MED LÄTTRADE AXLAR 

I den spanska systerfabriken ESMOT monteras axeln till axelhöjderna 112 och 132 i rotorn 
genom kallpressning med lättrade axlar. För de större axelhöjderna monteras axeln direkt efter 
gjutningen vilket medför en temperatur på rotorn på ungefär 200 grader. Det här 
monteringssättet användes tidigare i Västerås och fungerade enligt uppgift bra, men dagens 
metod är bättre ur logistiksynpunkt. Nackdelen med att kallpressa axeln i rotorn är att axeln 
måste riktas och bearbetas efteråt. Att kallpressa axeln skulle innebära en hel del 
investeringar, bland annat en ny press och maskiner för att rikta och bearbeta axlarna efter 
montaget.  
 
7.2 LIMFÖRBAND 

Tillsammans med Stefan Grönqvist på Aros Polymerteknik inleddes en förstudie av limning. 
För att undersöka möjligheten att eliminera uppvärmningen monterades axlarna med ett spel. 
Nackdelen med att montera axlarna med ett spel är positioneringen i rotorkroppen. Det är 
viktigt att axeln blir centrerad i rotorn dels för mekaniska egenskaper och dels för elektriska. 
Men syftet med förstudien var i första hand att undersöka om limförbanden kunde överföra 
tillräckligt stora moment vid höga temperaturer och därför togs ingen hänsyn till 
positioneringen. Två typer av akrylat lim testades. Det första limmet hade bäst egenskaper 
med en limfog i intervallet 0-0,05 mm. Den andra variantens limfog var något mera elastisk 
och kunde bibehålla sina egenskaper upp till 0,1 mm. Med hjälp av beräkningsprogrammet på 
sidan 32 kunde lämplig axeldiameter för att ge ovan nämnda spel vid antagen driftstemperatur 
beräknas. I tabell 47 nedan kan limtyp och radiellt spel vid 200 grader ses: 
 
Limtyp Axeldiameter Rotorns innerdiameter Radiellt spel 
Loctite 648 34,82 34,89 0,05
Permabond 34,71 34,89 0,10

Tabell 47. De två olika limmen som testades 
 
Innan limningen utfördes rengjordes axeln med avfettningsmedel. Totalt limmades sex 
stycken axlar, fyra stycken med ett radiellt spel på 0,05 mm och två stycken med dubbelt så 
stort spel. För att testa vilka moment förbanden kunde överföra gjordes vridmomenttester på 
dem, se kapitel 5.2.1 sidan 27. Innan testerna hann påbörjas noterades att två av förbanden 
inte hade härdat ordentligt och med handkraft kunde axeln lyftas ut ur rotorn, ett förband med 
ett radiellt spel på 0,05 mm och ett med 0,1 mm. Vid vridmomenttesterna förvärmdes axel-
rotor pakten i en ugn till 200 grader och under själva testet värmdes paketet med en 
värmefläkt för att en så hög temperatur som möjligt skulle bibehållas. För att registrera 
temperaturen i paketet under själv testet monterades ett termoelement mellan plåtpaket och 
axel.  
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För det enda kvarvarande förbandet limmat med ett radiellt spel på 0,1 mm släppte axeln i 
samband med uppspänningen i testriggen, se figur 28 på sidan 27. För förbanden med ett 
radiellt spel på 0,05 mm gjordes två tester efter uppvärmning i ugn och ett test vid 
rumstemperatur. Resultatet av testerna kan ses i figur 46. 
 

 
Figur 46. Resultatet av vridmomenttesterna 
 
Enligt Stefan beror det relativt dåliga resultatet på härdningsproblem. Därför undersöktes 
både axelns och rotorkroppens ytor och det konstaterades att även insidan på rotorkroppen 
måste rengöras noggrant för att limmet ska kunna härda ordentligt. Det här är en klar nackdel 
jämfört med dagens monteringsmetod där axeln kan monteras i rotorkroppen direkt. Även om 
problemet med rengöring löses måste variationen av axelns ytterdiameter och rotorkroppens 
innerdiameter bli mera kontrollerad än vad som är fallet i dagsläget eftersom 
skjuvhållfastheten försämras med ökad limfog. Det här är fullt möjligt men skulle innebära 
ökade kostnader och investeringar.  
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8 SLUTSATSER 

Under examensarbetet har en mängd faktorer som försvårar monteringen av axeln i rotorn 
upptäckts. Några påverkar direkt medan andra endast inverkar indirekt. De viktigaste 
faktorerna i mitt tycke har analyserats för axelhöjden 112 och presenteras i diagram 6 nedan.  
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Diagram 6. Faktorer som påverkar monteringen för axelhöjden 112 
 
Eftersom det teoretiskt största diametrala spelet mellan axel och rotor vid monteringen för 
axelhöjden 112 endast är 0,12756 mm inser man lätt att alla dessa faktorer inte får inverka på 
samma gång om montaget skall lyckas. För att underlätta monteringen för samtliga axelhöjder 
har ett antal åtgärder föreslagits som enkelt kan sammanfattas i punktform.  
 

• Teoretiska beräkningar och praktiska analyser har visat att man kan minska greppet 
mellan axel och plåtpaket för axelhöjderna 112 och 132 utan att riskera att 
rotorkroppen släpper från axeln vid drift 

 
• Problemet med att rotorn glider axiellt under hanteringen direkt efter monteringen när 

rotorkroppen fortfarande är varm för de större axelhöjderna kan undvikas genom att 
öka greppet 

 
• Eftersom det inte gick att upptäcka några negativa aspekter med att använda smorda 

axlar med avseende på kraftöverföring kan det även i fortsättningen tas till som ett 
hjälpmedel om det börjar kärva vid monteringen 

 
• Användandet av två tjocklekar på justeringsplåtarna vid tillverkningen av rotorernas 

laminat skulle ge bättre kontroll på rotorns innerdiameter 
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En besparingskalkyl visar att införandet av nya axeltoleranser bör minska 
kassationskostnaden med över 300 000 kronor årligen samt frigöra ledig kapacitet i rotor-line 
med över 80 timmar. Slutsatsen av förundersökningen av limförband är att de inte kan 
uppvisa samma tillförlitlighet som dagens monteringsmetod och anses därför inte vara redo 
för permanent införande i produktionen. 
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Bilaga 1 Beräkningsprogram för grepp/spel 
 
Indata 
 
I den första delen av programmet matas diverse indata för axeln och rotorkroppen in. Nedan 
följer en förklaring av de viktigaste parametrarna: 
 

terytterdiamensaxelD

natlängdlamiensrotorkroppL

rnarotorstavatillframdiameternD

terytterdiametarnaselektroplåD
terinnerdiametarnaselektroplåD

temperaturensrotorkroppochnsaxelmellannadenskillT

temperaturensrotorkroppT
temperaturnsaxelT

enrotorkroppförtalpoissonsplåtNu
naxelförtalpoissonsaxelNu

efficientpansionskoextermiskaensrotorkroppplåtpexAlfa
efficientpansionskoextermiskansaxelaxelpexAlfa

enrotorkroppochnaxelmellanenoefficientfriktionskoefficientFriktionsk

paket
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plåt

axel
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Figur B1.1. Översikt av delen med indata 
 
Eftersom elektroplåtarnas ytterdiameter, andelen aluminium i tvärsnittet, termiska 
expansionskoefficienten och maxmomentet skiljer sig för olika poltal är dessa värden länkade 
och ändras om man byter poltal, se figur B1.2. 
 

 
Figur B1.2. Möjligheten att byta poltal 
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Man kan även välja vilken laminatlängd man vill räkna på, se figur B1.3. För att veta vilka 
laminatlängder som är tillgängliga för respektive poltal har en informationsruta lagts till, se 
figur B1.4. 
 

 
Figur B1.3. Möjligheten att välja laminatlängd 
 

 
Figur B1.4. Informationsruta som visar vilka laminatlängder som är tillgängliga för 
respektive poltal 
 
Som visas i figur B1.5 är de två första raderna i programmet värden med dagens toleranser 
och de två undre med nya toleranser. Anledningen till detta är att man på så vis lätt kan se och 
jämföra skillnaden mellan gamla och nya toleranser.  
 

 
Figur B1.5. Förändring av toleranser 
 
Som kunde ses i kapitel 4.1 på sidan 13 är inte hela rotorkroppens mantelarea bärande och 
därför räknas den bärande arean ut i programmet. Omkretsen på rotorkroppens innerdiameter 
korrigeras på grund av kilspåren och laminatlängden korrigeras för brottzonen och vankanten 
som uppstår vid stansningen, se figur B1.6. 
  

 
Figur B1.6. Beräkning av den bärande arean  

toleranserndardSta

toleranserNya
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Beräkningar 
 
Nästa del i programmet är avsnittet med beräkningar. Beräkningarna är uppdelad i tre olika 
fall, om det är max grepp, min grepp eller medelgrepp mellan axeln och rotorn vid 
monteringen respektive under drift. Även här är de två första raderna med standardtoleranser 
och de två undre med nya toleranser, se figur B1.5. 
 

 
Figur B1.7. Beräkning av grepp, teoretiskt största överförbara moment mm  
 

 
Figur B1.8. Kontroll av tangentiella spänningar 
 
Om de tangentiella spänningarna överstiger rotorkroppens sträckgräns blir cellen 
rödmarkerad, se figur B1.8. 
 
Även kvoten mellan förbandets teoretiskt största överförbara moment och motorns 
maxmoment beräknas i programmet, se figur B1.9. 
 

 
Figur B1.9. Beräkning av säkerheten mot haveri med avseende på kraftöverföring 
 

sensträckgränöverstigerspänningenTangential
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Grafisk presentation av resultatet 
 
I den avslutande delen av programmet visas resultatet grafiskt för grepp/spel mellan axel och 
rotor och förbandets överförbara moment som funktion av temperaturskillnaden mellan axeln 
och rotorkroppen. En jämförelse av den termiska expansionen på rotorkroppens innerdiameter 
mellan det kombinerade at:α  och beräkningar gjorda i FEMLAB som funktion av tiden 
visas också.  
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Figur B1.10. Grepp/spel mellan axel och rotorkropp som funktion av temperaturskillnaden 
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Figur B1.11. Förbandets överförbara moment som funktion av temperaturskillnaden 
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Figur B1.12. Jämförelse av termisk expansion på rotorkroppens innerdiameter mellan 
FEMLAB och Excel beräkning 
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Bilaga 2 Temperaturgradient för rotorn vid nedböjningstest 
 

 


