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Sammanfattning 
 
Diskussioner angående sambandet mellan uppläggningssätt av propelleraxlar och mätresultat 
har uppkommit på Rolls-Royce AB då kundernas krav ökar i takt med konkurrenssituationen. 
Beräkningar av nedböjningen hos en propelleraxel vid olika uppläggningar har gjorts med 
hjälp av FEM-analyser och balkteori. Detta har analyserats och jämförts med praktiska 
erfarenheter hos axelleverantörer som används av Rolls-Royce AB. Sammanställningar av 
mätprotokoll från dessa leverantörer tyder på att det finns ett samband mellan nedböjningen 
av axeln och mätresultatet vad gäller radialkast. Detta styrks ytterligare av ett mätförsök som 
utförts av axeltillverkaren Balino, Spanien. Där har en och samma axel blivit mätt enligt de 
fyra vanligaste uppläggningsmetoder som identifierats hos de leverantörer där undersökningar 
utförts. Det största identifierade problemet anses dock vara en viss typ av stöd som används 
hos vissa tillverkare enligt kapitel 2.1.4 ”Uppläggning av axlar vid mätning”. Lösningen på 
detta är att leverantörerna införskaffar den föreslagna typen av stöd enligt figur 2.9.  
 
Rekommenderat är även att förändringar av mätprotokollen ska införas för att underlätta 
avläsningen av dessa, samt att ytterligare information ska inkluderas. Mätpunkternas ordning 
på mätprotokollet har förändrats och döpts om, information om vilken typ av stöd som 
använts och en specifikation om hur mätklockan ska vara placerad skall medfölja de aktuella 
mätprotokollen. Detta kräver att en nollpunkt markeras på den bearbetade axeln för att en 
uppföljning skall göras samt för att underlätta vid indikering av denna. 
 
Frågetecken har även uppkommit i diskussioner om referenssättning på diverse 
ritningsunderlag och extern kompetens skall tas in för att hålla utbildning inom detta område.  
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Abstract 
 
A discussion regarding the alignment and measuring procedure of propeller shafts has arose 
due to the competing situation in the industry, and higher standards from the customers. An 
estimation of the deflection of shafts in different alignment situations has been made with 
help of FEM-analysis and beam theory. This has been analyzed and compared with the 
experience from Rolls-Royce AB suppliers of shafts. An evaluation of measuring protocols 
has been made and the result indicates that there is a correlation between the deflection of the 
shaft and the run out. Results from a measuring test performed by Balino, Spain, verifies this 
conclusion. But the main issue is considered to be the type of supports that prevent the shaft 
from moving in the horizontal plane. The solution to this issue is to use supports along the 
shaft that only prevents the deflection in the median plane.  
 
A recommendation to the Rolls-Royce AB is to perform changes in their measuring protocols 
to make them easier to use and to include more information. The sequence of the measuring 
points in the protocol should be re-arranged and re-named. Information of what type of 
support that has been used by the supplier and where they been placed should be added to the 
protocols to increase the traceability when questions arise. To make the measuring protocol 
unequivocal, the position of the measuring gauge should be marked in the protocol and the 
point of reference marked on the shaft. 
 
External expertise will participate in a workshop to educate and discuss with Rolls-Royce AB 
personnel how to change required references in the drawing of the shaft arrangements. 
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1.   Inledning 
 
Examensarbetet har utförts av Eric Warmland och Ola Adamsson vid fakulteten för teknik 
och naturvetenskap på Karlstads universitet. Examensarbetet omfattar 22,5 hp inom 
avdelningen för maskinteknik. Arbetet har utförts på Rolls-Royce AB i Kristinehamn. 
Handledare på Rolls-Royce var Magnus Fahlén och vid universitetet Lars Jacobsson. 
Examinator är Hans Johansson. 
 
Idag ställs allt större krav från kunder inom den tekniska industrin, på grund av det krävs allt 
mer från de tillverkande företagen. Som en direkt följd av detta behöver vissa processer ses 
över för att möta dessa krav. Som läget är idag så har inte kunderna samma inblick i varje 
komponents tillverkning. Därför krävs ett tydligare underlag för att lättare kunna spåra en 
komponent som blivit felaktigt tillverkad. Konkurrenssituationen gör att leverantörerna måste 
ändra sitt synsätt och tillgodose kunden för att behålla sin status. 
 
Tillverkningen av propelleraxlar är inget undantag, kundernas krav påverkar även här 
leverantörerna till att förändra sig. 
I nuläget anges för leverantören enbart vad de ska mäta, inte hur. Detta har medfört att 
leverantörerna mäter samma mått men på olika sätt. På grund av detta har diskussioner 
uppkommit angående vilket eller vilka sätt som ger mest korrekt mätvärde.  
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1.1   Nomenklaturlista 
 
1.1.1  Begrepp 
 
Axelarrangemang Det totala axelsystemet inklusive ingående detaljer 
Axellina  Den roterande delen av axelarrangemanget  
CPP  Hydraulisk ställbar propeller  
FEM Finita elementmetoden 
Indikering Markering av specifik position 
Mätrigg  Svarv eller anordning som anses lämplig för mätning  
Skottbox  En typ av tätning mellan båtens skott 
 
1.1.2  Beteckningar 
 
a   Längdmått  
b  Längdmått 
L  Total längd 
Ra   Reaktionskraft vid punkten A 
Rb   Reaktionskraft vid punkten B 
Rc   Reaktionskraft vid punkten C 
Q  Utbredd last 
q  Egentyngd
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1.2 Bakgrund 
 
År 2000 köpte Rolls-Royce Marine upp Kamewas verksamhet i Kristinehamn. Kamewa har 
sitt ursprung ur Christinehamns Jernvägs Verkstad som startade 1849. År 1921 kom den 
revolutionerande Kaplan turbinen som var unik på det sättet att bladen var ställbara. Under 
1900-talets senare del utvecklades den här typen vidare och dagens CPP propeller är en av 
huvudprodukterna för Rolls-Royces verksamhet i Kristinehamn. Övriga produkter som togs 
fram under den här epoken är bland annat Vattenjet samt Tunnel thrustrar. Avdelningen som 
examensarbetet har utförts på heter Contract Management och är stationerad på Höje i 
Kristinehamn. Här projekteras och sammanställs ordrar för att passa kundens krav när det 
gäller fartygets framdrift. 
 
 

 
Figur 1.1 CPP-Propeller, Tunnel thruster, Vattenjet  
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1.3  Problemformulering 
 
En diskussion förs huruvida axeln bör vara upplagd vid mätning, vilket är första steget i 
mätprocessen, alltså om den ska vara fritt upplagd utan inspänning eller om den ska vara fast 
inspänd i ena eller båda ändarna. Antal stödlager är också en aspekt som diskuteras, då två 
stödlager ger en nedböjning på mitten och flera stödlager rätar ut axeln.  
 
Ibland har kunderna åsikter på hur axeln ska vara upplagd för att rätt resultat ska uppnås.  
När mätningen tar vid så är det specificerat var mätning ska ske och vilka toleranser som 
gäller då radiella och i viss mån axiella kast ska mätas. Frågan är hur detta ska utföras för att 
uppnå bästa resultat samt om ändringar behöver göras i mätprotokollen för ökad spårbarhet1

 
. 

Andra aspekter som är värt att ta i beaktning är om kraven som ställs på kast och ytfinhet är 
rimliga, samt om olika krav ska ställas på axlarna beroende av dess längd. 
 
1.4  Syfte 
 
Bringa klarhet i hur propelleraxlar mäts i dagsläget samt om förändringar bör göras så att 
axlarna mäts lika oavsett var de är tillverkade.  
 
1.5  Målsättning 
 
Rolls-Royce AB ska kunna använda detta material som grund för att påvisa hur 
propelleraxlarna ska mätas för att rätt resultat ska uppnås.  

                                                 
1 Magnus Fahlén, Rolls-Royce AB, Kristinehamn 
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2.   Genomförande 
 
2.1  Förstudie 
 
I syfte att ta reda på hur mätningar och slutbearbetning av propelleraxlar går till i dagsläget 
har flertalet besök gjorts hos leverantörer till Rolls-Royce AB. Företagen som besökts är 
Axcel Components2, vilka tillverkar propelleraxlar främst för oljesmorda applikationer, Scana 
Steel Björneborg som tillverkar råämnen till axlar samt Motala verkstad3 som även tillverkar 
propelleraxlar avsedda för vattensmorda applikationer. En löpande kontakt med Balino4 i 
Vigo, Spanien har förts via mail för att ta del av deras metoder och kunskaper. Även 
Vitkovice5

 

, Tjeckien har varit en del i undersökningen och främst då genom kontakt med 
personer inom Rolls-Royce AB. 

Frågeställningar till dessa företag utgår från problemformuleringen som gemensamt 
tillkommit i samråd med handledaren på Rolls-Royce AB. De behandlar referenser för 
mätning, uppläggning av axeln under mätning, hur mätningarna går till samt vilka metoder 
som används för mätningen och bearbetning. 
 
2.1.1  Förklarande teori 
 
Form och läge har länge funnits med i mätteknikens historia. Traditionella mått som längd, 
bredd och höjd räcker inte alltid till då detaljerna blir mer komplicerade och ska uppfylla 
specifika krav. När det handlar om axlar bör mått som kast och rundhet anges på ritningen. 
Det finns två huvudtyper av kast, radialkast och axialkast. Där radialkastet mäts i riktning mot 
mätobjektets centrum, medans axialkastet mäts i längdriktningen. Rundhet är axelns 
avvikelser från en perfekt cirkel av diametern. (Zilling, 1977:103-110) 
 

     
Figur 2.1 Tvärsnitt, max och min          Figur 2.2 Rundhetsprofil           Figur 2.3 Mätpunkter för axial- och 
                              radialkast 

                                                 
2 Olsson Hans-Eric, Axcel Components, Kristinehamn 
3 Karlsson Tommy, Holm Stefan, Motala Verkstad, Motala 
4 Blanco Manuel, Balino, Vigo, Spanien 
5 Brunzell Anders, Malmqvist Andreas, Rolls-Royce AB, Kristinehamn 
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2.1.2  Referensytor 
 
På en axelritning anges vilka ytor som ska används som referenser. Enligt figur 2.4 visas 
kastet refererat till ytorna B och C på en borrad axel och enligt figur 2.5 visas kastet refererat 
till ytorna A och B på en solid axel. 
 
Vid applikationer med solida axlar anger man här ytan där kopplingen skall sitta och 
lagerläget. Här används mätklockor på de specificerade ytorna för att visa skillnaden mellan 
dem. Detta är således kastet. I Rolls Royce sortiment ingår även CPP propellrar, de justeras 
med hjälp av hydraulik som är dragen genom ett borrat hål i axelns centrum. I de fallen 
används oftast dessa hål som referenser. 
 
 
 

 
Figur 2.4 Referensytor för borrade axlar 
 
 

 
 
 
Figur 2.5 Referensytor för solida axlar
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2.1.3  Bearbetning 
 
Då propelleraxeln ska bearbetas riggas den upp i en svarv. Om de befintliga lagerlägena från 
råämnestillverkaren inte duger, tillverkas nya. En speciell hylsa används för att rikta axeln så 
att kastet är noll i den punkt där lagret sitter. Intill dessa svarvas nya lagerlägen som är till för 
att stödja axeln under borrning och svarvningen när hylsan har plockats bort. Dessa lagerlägen 
svarvas till rätt dimension enligt ritning. Om axeln skall borras används dessa lagerlägen 
endast då, när axeln spänns upp i svarven för slutbearbetning måste samma procedur upprepas 
med hålet som referens. Detta förfarande leder till att kastet alltså svarvas bort från axeln, 
samma tillvägagångssätt gäller vid både långa och korta axlar. 
 

 
Figur 2.6 Hylsa för uppriktning 
 

  
Figur 2.7 Typisk svarv för bearbetning



 

- 11 - 
 

2.1.4 Uppläggning av axlar vid mätning 
 
Då axeln placeras i mätrigg inför mätning är det mycket noga att den hamnar rätt, ofta fås 
bara ett försök som ger samma värden. Har axeln sedan blivit nedplockad och av någon 
anledning måste mätas igen så är det svårt att få den i samma position. Vilket då medför att 
mätvärdena inte blir lika och diskussioner uppkommer om vilken mätning som är riktig.  
Axlarnas uppläggning skiljer sig beroende på vilken leverantör som utför mätningen. 
 
På Axcel Components sitter axeln kvar i svarvchucken efter bearbetningen. Detta för att 
slippa tiden det tar att behöva rigga upp axeln igen inför mätning, men även för att slippa 
uppriktiningsfel om axeln plockas ned och upp. Antal stöd beror av axelns längd och placeras 
så nära givna lagerlägen som möjligt, dessa stöd har en eller flera kontaktpunkter. 
 
Motala verkstad arbetar utifrån en annan metod. Där plockas axeln ned efter bearbetning för 
att sedan riggas upp för mätning. Här placeras axeln mellan två dubbar och med en tryckkraft 
av halva dess egentyngd kläms axeln fast. I detta fall används således inga stöd under axeln 
utan den hänger fritt. Då axeln behöver balanseras, som inte är vanligt förekommande, är den 
fritt upplagd på två stöd.  
 
På Vitkovice där Rolls-Royce AB största och tyngsta axlar tillverkas är det nödvändigt att ha 
axeln fast inspänd i chuck under mätningen. Den placeras sedan på ett stöd med tre punkter i 
andra änden, behövs fler stöd för att motverka nedböjningen använder man sig av stöd med en 
kontaktpunkt klockan 6 för att inte påverka rörelsen utan bara nedböjningen.  
 
Balino har som önskemål att mäta längre axlar fritt upplagda på 3 stöd och kortare styvare 
axlar i chuck och ett stöd, men har efter påtryckningar från kund börjat mäta axeln fritt 
upplagd på två stöd. Kunden anser att det är mest riktigt att mäta enligt den metoden då axeln 
anses mest fri. De stöd som används är av den typen med flera kontaktpunkter, under mätning 
används två kontaktpunkter med en delning på 90º.   
 

  
Figur 2.8 Stöd, Balino   Figur 2.9 Stöd, Vitkovice
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Figur 2.10 Mätning på två stöd 
 

  
Figur 2.11 Mätning på tre stöd 
 

 
Figur 2.12 Mätning i svarvchuck 
 

 
Figur 2.13 Mätning mellan dubbar 
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2.1.5  Mätmetoder och mätprotokoll 
 
Mätning av kast sker, i de fall som undersökts, med en mätklocka placerad mot axeln där 
klockan nollas, varpå axeln roteras ett kvarts varv åt gången och avläses enligt mätprotokollet. 
För att mäta rundhet kan två motstående mätklockor användas, dessa skall för en rund axel 
alltid ha samma utslag, om än olika tecken. Mätning av rundhet sker dock endast när detta är 
föreskrivet. När axeln sätts upp i svarven kan i regel chuckens position ändras, detta utnyttjas 
för att minimera kastet i denna ände. Axiella kast mäts på flänsen och vid kopplingsytan där 
det är specificerat enligt ritning. I båda fallen används mätklockor, flänsen ska ha en viss 
konkavitet på navsidan och detta kontrolleras med stålmall. Själva mätningen är principiellt 
lika oavsett hur stora axlarna är, mätningarna sker enligt mätprotokoll vid 20º C av 
kalibrerade klockor. 
  
Ytfinhet mäts med ytfinhetsmätare och enligt tillverkarna är kraven som ställs inte svåra att 
uppnå. Frågan här är om slipning behöver göras eller inte, då det är det valet som kostar 
pengar. 
 
Mätprotokollen är utformade så att mätpunkterna är angivna enligt N, S, E, W, detta troligen 
för att underlätta en tolkning då de motstående värdena står i intilliggande kolumner. Vissa 
mätprotokoll som kontrollerats har saknat förtrycka referensnollor vilket kan leda till 
frågetecken vid avläsning av mätvärdena i efterhand. Axelleverantören kan dessutom 
misstolka det faktum att en gemensam nollpunk inte finns längs axeln, detta leder till att den 
faktiska formen på axeln inte kan identifieras ur mätresultaten.   
 

  
Figur 2.14 Mätning av radialkast klockan 6, Mätning av axialkast 
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2.1.6  Sammanställning 
 
Under de besök som gjorts har det framkommit att mätningarna av kast på axlarna görs på 
olika sätt hos de olika tillverkarna. Det som skiljer är framförallt synen på hur en axel bör 
vara upplagd för att rätt resultat skall uppnås.  
 
Det sätt som Motala verkstad arbetar efter är enligt dem det sätt där axeln är mest fri och inre 
spänningar undviks. Dock läggs en tryckkraft på axeln för att denna skall sitta fast mellan 
dubbarna, huruvida denna kraft påverkar formen och spänningarna i axeln behandlas senare 
under kapitel 2.2.3 ”Knäckning”. 
 
Axcel Components mäter axeln med en annan typ av uppläggning. De anser att axeln ska vara 
upplagd på samma sätt som den sitter monterad i båten. Axcel använder sig dock utav 
stödlager med tre, eller i vissa fall fler, kontaktpunkter vilket kan medföra att axeln där 
tvingas till att bli rak. 
 
Vitkovice som klarar av de största axlarna uppåt 50 ton använder sig utav båda dessa 
varianter. De tyngsta axlarna anses inte kunna mätas mellan dubb då det innebär för stora 
belastningar. Ett vertikalt stöd placeras då på mitten för att förhindra nedböjning men låta 
axeln vara fri i sidled, och då således placera mätklockan vid 3 eller 9 på axeln. Om axeln inte 
är för tung mäts dock axeln mellan dubb som i fallet med Motala verkstad. 
 
Vidare kan nämnas att Rolls-Royce AB specifika mätprotokoll anses vara mycket tydliga då 
ingen överflödig information skickas med, mätpunkternas indexering på mätprotokollet 
kommer dock inte i rätt ordning. Ibland saknas förtryck nollpunkt vilket är väsentligt om man 
vill identifiera formen på axeln. 
 
På Axcel Components fanns invändningar från kalibreringsavdelningen på att tiden mellan 
kalibrering, ett år, var för lång då klockorna ibland ligger mot axeln när denna roteras och slits 
då betydligt fortare än normalt. 
 
2.1.7  Vidare frågeställningar 
 
Ur dessa undersökningar flyttades fokus till vissa delar. Arbetet har lett fram till 4 modeller 
för hur en axel beter sig vid uppläggning enligt de sätt som påträffats under den undersökning 
som gjorts. Detta med hjälp av FEM -analyser, balkteori samt knäckningsberäkningar.  
En praktisk utvärdering av uppläggningsmetoderna har utförts genom upprepad mätning av 
samma axel med varierande uppläggning. Även en sammanställning av mätprotokoll har 
gjorts för att identifiera skillnader mellan olika uppläggningar och storlekar. Under hela 
förloppet har kontinuerlig kontakt hållits med leverantörerna för att inhämta mer information 
om vilken grund de har för att följa den arbetsgången de gör och utvärdera denna. 
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2.2  Beräkningar 
 
Detta avsnitt behandlar en teoretisk analys av hur en axel påverkas vid olika uppläggningar. 
Beräkningarna som lett till nedböjningskurvorna har utförts i Matlab6

  

 samt FEM 
beräkningarna har utförts i Pro Engineer. 

 
2.2.1  Antaganden 
 
I avsnitten balkteori och knäckning avser beräkningarna en solid homogen axel med största 
ytterdiametern och längd enligt Bilaga 1 ”Axelritning beräkningar”. Detta för att axlarna 
sällan har lika form och tvärsnitt sett över hela axeln. I FEM-analysen görs beräkningarna 
utifrån den kompletta axelritningen. Se Bilaga 1 ”Axelritning beräkningar”.  
  
2.2.2  Balkteori 
 
Som tidigare nämnts mäts axlarna i princip på samma sätt. Dock så skiljer det sig hur de är 
upplagda under mätningen. Vi har valt att titta närmare på fyra olika fall. Enligt kapitel 2.1.4 
”Uppläggning av axlar vid mätning”. 
Effekterna av dessa nedböjningar har undersökts vidare under kapitel 2.3 ”Mätförsök” och 2.4 
”Sammanställning av mätprotokoll”. 

                                                 
6 Barbier Christophe, universitetslektor, Karlstads Universitet 
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2.2.2.1 Fritt upplagd på två stöd 
 
Två stöd minimerar risken för att axeln tvingas till att bli rak, axeln ska vara så fri som 
möjligt. Däremot fås en nedböjning mellan stöden och ett vinkelfel på utsidan av stöden.  
 
 
 
              
     
  
      
     
                                           
      
                        
Figur 2.15 Lastfall två stöd 
 
     

 
Diagram 2.1 Axelns nedböjning vid a=3% av L

  Ra   Ra 

x 100% av L 

m 
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2.2.2.2 Fritt upplagd på tre stöd 
 
Med tre eller flera stöd blir det lättare att hantera axeln under mätning, alltså att nedböjningen 
motverkas i större utsträckning. Nackdelen är att axeln kan tvingas i ett läge där inre 
spänningar kan uppstå vilka i sin tur kan påverka axelns rörelse under mätning.  
 
 
 
              
     
  
      
     
       a                          
      
                                           
Figur 2.16 Lastfall tre stöd 
 
 

 
Diagram 2.2 Axelns nedböjning vid a=50% av L

x 100% av L 

m 
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2.2.2.3 Fast inspänd med två stöd 
 
Ett tredje alternativ som används är att axeln är fast inspänd i en chuck och sedan vilar på två 
stöd. Fördelen här är att axeln inte kryper vid rotation, alltså att den inte förflyttar sig i 
längdriktningen. Aspekter som talar emot denna metod är att axeln kan tvingas i ett läge där 
inre spänningar kan uppstå vilka i sin tur kan påverka axelns rörelse under mätning, precis 
som i föregående fall. Här måste man också se till att maskinen i sig inte kastar.  
 
 
 
              
     
  
                                                      
 b                     a 
 
  L 
Figur 2.17 Lastfall fast inspänd med två stöd 
 
 

 
Diagram 2.3 Axelns nedböjning vid a=50% av L samt a+b=95% av L

m 

x 100% av L 
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2.2.2.4 Fast inspänd mellan två dubbar 
 
Axeln mäts alltså mellan två dubbar i centrumhålen för axeln. En kraft motsvarande halva 
axelns egentyngd appliceras från dubbarna på axeln. Den betraktas här som fast inspänd. 
Fördelen här är att axeln hänger fritt och inte påverkas av stöd. De inre spänningar som tros 
uppkomma i samband med att tryckkraften appliceras redovisas i kapitel 2.2.3 ”Fast inspänd 
med två stöd”. 
 
 
              
     
  
                                                     
                     L                  
Figur 2.18 Lastfall mellan dubbar   
 
 

 
Diagram 2.4 Axelns nedböjning mellan dubb 
 
 

m 

x 100% av L 
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2.2.3  Knäckning 
 
En analys av risken för att en axel skall utsättas för knäckkrafter som kan påverka ett 
mätresultat då den sitter monterad mellan dubbar har utförts. Den analyserade knäckkraften 
motsvarar halva axelns egentyngd. I samråd med Christophe Barbier7

 

 har slutsatsen dragits av 
FEM-analyser och beräkningar att denna kraft är försumbar i förhållande till axelns styvhet 
och således inte borde ha någon inverkan på mätresultaten. Därför har ingen hänsyn tagits till 
detta under de fortsatta undersökningar och diskussioner som förts. 

2.2.4  FEM-Analys 
 
FEM- analyserna i detta arbete har utförts i Pro Engineer på faktiska propelleraxlar med alla 
avgörande feturer modellerade. Analyserna utfördes i första hand för att kunna styrka 
förhållandet mellan nedböjning och kast på axeln.  

                                                 
7 Barbier Christophe, universitetslektor, Karlstads Universitet, möte 2010-05-03 
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2.2.4.1 Två stöd 
 
Randvillkoren är här satta så att axeln är fri att röra sig i längdriktningen i ändarna, samt fri att 
rotera kring x-axeln som går inåt i bilden. Dock behövs en låsning i rummet, därav villkoret 
på axelns mitt. Max nedböjning blir här ca 7mm.  
 

 
Figur 2.19 Fritt upplagd på två stöd 
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2.2.4.2 Tre stöd 
 
Även här är randvillkoren satta så att axeln är fri att röra sig i längdriktningen och även fri att 
rotera kring x-axeln i ändarna, men låst i längdriktningen på mittenstödet. En stor differens på 
nedböjningen gentemot fallet med två stöd kan noteras då nedböjningen här endast blir ca 
0,43mm.  
 

 
Figur 2.20 Fritt upplagd på tre stöd 
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2.2.4.3 Chuck och två stöd 
 
Här sitter axeln liknande som trestöds varianten bortsett från att kopplingsänden är helt fast 
inspänd för att simulera att den sitter klämd mellan backar i en chuck. Detta resultat är mycket 
likt det för tre stöd, ca 0,37 mm. 
 

 
Figur 2.21 Fast inspänd i chuck och två stöd 
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2.2.4.4 Mellan dubbar 
 
Här har diskussioner förts huruvida axeln skall tillåtas rotera fritt kring x-axeln då den sitter 
spänd mellan dubbar, eller skall ses som fast inspänd ur rotationssynpunkt, då en stor kraft 
läggs på i axelns centrum. Sanningen är med största sannolikhet någonstans mitt emellan och 
därför har vi valt att se den som fri i dessa analyser, men även som fast inspänd i våra Matlab 
analyser. Här får vi därför den kanske något stora nedböjningen på ca 27 mm. 
 

 
Figur 2.22 Mellan dubbar 



 

- 25 - 
 

2.3  Mätförsök 
 
Med utgångspunkt i de undersökningar som gjorts har ett jämförande test utfört hos 
axelleverantören Balino i Spanien. Mätningarna har utförts enligt kapitel 2.1.4 ”Uppläggning 
av axel vid mätning”, på en och samma axel enligt Bilaga 2 ”Axelritning mätförsök”. Axeln 
som valdes för testet är en representativ axel då de flesta axlar som tillverkas är kring 11 
meter.  
 
Resultatet nedan visar att kastet ökar dramatiskt där nedböjningen är som störst. Kurvorna 
nedan visar också resultatet av att ena änden sitter fastinspänd i en chuck då lägre kast erhålls 
jämfört med tre stöd. Stöden som använts är av tvåpunktstyp enligt figur 2.8, som till skillnad 
mot de stöd som används av Vitkovice, figur 2.9, låser axeln till en viss grad i sidled på grund 
av de lutande stöden. 
 

 
 Diagram 2.5 Sammanställning mätförsök 
 
 
 

 
Figur 2.23 Axelns mätpunkter, i exemplet visas chuck och två stöd

1 2 3 
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2.4  Sammanställning av mätprotokoll 
 
För att kunna hitta ett mönster på hur de olika uppläggningarna påverkar mätresultatet har ett 
antal mätprotokoll sammanställts. Dessa är bland annat hämtade från den underleverantör som 
dessutom utfört de mätförsök som beskrivits tidigare. Sammanställningen har utformats så att 
avvikelser inom vissa grupper av axlar har kunnat identifieras samt att totalsnittet för varje 
uppläggningsmetod identifierats. Precis som i kapitel 2.3 ”Mätförsök” har enbart mätvärden 
från kopplings- och lagerlägen antecknats på grund av att kraven här är störst. Utöver de 
mätsätt som redovisats tidigare har ytterligare ett identifierats och inkluderats, nämligen korta 
styva axlar som hos vissa leverantörer mäts med chuck och 1 stöd.  
 
Utifrån resultaten från FEM analyser, mätresultat enligt kapitel 2.3 ”Mätförsök” och analys av 
mätdata enligt Bilaga 4 ”Medelmätvärden” har här data för tre stöd samt chuck och två stöd 
slagits ihop. 
 
Noteras bör att de olika axlarna har olika många lagerlägen och således olika många 
mätpunkter i diagrammen. Detta gör att punkt 3, 4, 5 bör tolkas med hänsyn till detta då sista 
mätpunkten varierar mellan dessa. 
 
 

 
Diagram 2.6 Sammanställning av mätprotokoll 
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2.5   Toleransanalys 
 
En del i undersökningen har varit att se över toleransområdet kring axelarrangemanget. 
Axellinan är uppdelad i propelleraxel samt ett antal mellanaxlar, beroende av längd. Längs 
med linan sitter det olika komponenter som är nödvändiga för driften. Till exempel lager, 
tätningar, koppling samt skottbox. Dessa detaljer har en del i det toleransområde som anges 
på axellinan. Den avgörande faktorn för toleranserna är inte de olika komponenterna, de 
klarar i regel en större toleransvidd än vad som anges på axellinan. Det som inträffar då kastet 
är för stort är att det ger upphov till vibrationer, dessa ger i sin tur upphov till lastvariationer i 
lagrena. Här finns det hållfasthetskrav som reglerar hur stora lastvariationer som får finnas på 
respektive axel. Vibrationerna kan vandra upp i skrovet och ge missljud i båten vilket inte är 
acceptabelt. Diskussioner har förts med underleverantörer samt beräkningsingenjörer och det 
har då framkommit att axellinans toleranser beträffande kast inte påverkas av komponenterna 
utan av risken för vibrationer.8

                                                 
8 Olle Wennberg, Rolls-Royce AB, Kristinehamn 
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3.   Resultat 
 
3.1  Antagna förslag 
 
 

• Axelns nollpunkt ska märkas ut efter det att bearbetningen är klar. Se Bilaga 5 
”Förändringar på mätprotokoll”. 

 
• För att kunna påvisa utseendet av en krokig propelleraxel ska mätklockorna alltid utgå 

från samma definierade nollpunkt. Se Bilaga 5 ”Antagna förslag”. 
 

• Antalet stödlager vid mätning är ovidkommande. Dock ska stöden som används endast 
ha en kontaktpunkt i klockan 6.  
Hur axeln är inspänd i ändarna är fritt för leverantörerna att välja. 
 

  
Figur 3.1 Ej godkänt stöd  Figur 3.2 Godkänt stöd 
 
 
 
 

• Vid varje mätning ska axelleverantören specificera hur mätningen har utförts. Vilka 
stöd som använts och dess positionering längs med axeln. 
 

• Rolls-Royce AB ska se över ritningsunderlaget på sina produkter. Det har uppkommit 
oklarheter angående referenser och måttsättning på ett flertal ritningar. På grund av 
detta har det beslutats att internutbildningar ska hållas. 
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3.2  Rekommendationer 
 

• Rolls-Royce AB bör inleda samtal med maskintillverkaren för att höra deras 
synpunkter beträffande tillverkning av axlar och antal stöd punkter. Även 
vilken typ av stöd som lämpar sig bäst för den här typen av tillverkning. 
 

• Rolls-Royce AB bör fortsätta med mätförsök hos sina underleverantörer för att 
få en mer omfattande bild av hur resultaten från de olika mätmetoderna skiljer 
sig. Sammanställning av mätprotokoll kan utföras i större utsträckning för 
ytterligare underlag till förbättringar.  
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4.  Utvärdering 
 
Mätningarna som utförts av Balino i Spanien är utförda på endast en och samma axel för att 
oberoende kunna jämföra uppläggningsmetoderna. Tanken var att samtliga fyra företag skulle 
göra liknande mätningar för att kunna validera mätresultaten, tyvärr omöjliggjordes detta på 
grund av tidsbrist samt beläggning i verkstäderna. Vi valde också att göra en sammanställning 
av ett stort antal godkända mätprotokoll för att få ytterligare bevis på att uppläggningsmetod 
och mätresultat har ett samband. Vilket visas i diagram 2.5. 
 
Baserat på undersökningarna anordnade vi en workshop på Rolls-Royce AB. Här har vi tagit 
hjälp av experter inom området för propelleraxlar som beräkningsingenjörer, inköpare, 
mättekniker samt konstruktörer. En uppföljning gjordes en vecka senare då alla hade tagit del 
av informationen och utvärderat den. Vi beslutade då om de resultat som var av vikt för 
arbetet och vad företaget har valt att gå vidare med. 
 
Den optimala uppläggningen av en axel vid mätning anser vi är att mäta mellan dubbar 
alternativt på två stöd, dock är även chuck med två eller flera stöd samt tre stöd acceptabla 
uppläggningsmetoder. Detta under förutsättning att rätt typ av stöd används utmed axeln. Den 
nedböjning som axeln får vid mätning mellan dubbar eller två stöd ger förvisso ett större kast, 
men detta innebär endast att axeln bör bli än rakare om den skulle mätas med en annan 
uppläggning.  
 
Vid workshopen lades stor vikt på hur stöden bör vara utformade, den typ av stöd som figur 
3.1 visar ansågs vara det enskilt största problemet som kan skapa felaktiga mätvärden. Dessa 
stöd med två eller tre kontaktpunkter anses låsa axeln jämfört med stöden enligt figur 3.2 som 
endast motverkar nedböjningen. Vi har kommit fram till att ytterligare stöd längs axeln bör 
godkännas om stöd av typen 3.2 används. Då endast en av leverantörerna innehar den typ av 
stöd med en kontaktpunkt kan genomförandet av denna förändring vara problematisk på kort 
sikt, eftersom inköp av nya stöd är en kostnadskrävande investering. Vi anser dock att 
förändringen bör göras snarast möjligt för att i ett tidigt skede komma tillrätta med de 
frågetecken som finns. 
 
Vidare anser vi att man kan dra paralleller mellan nedböjningen och mätvärdena på axeln. 
Jämför man figur Balino och figur protokoll med respektive axels nedböjning ser vi att större 
nedböjning ger ett större kast. Fler mätningar och vidare undersökningar hos olika 
leverantörer anses behöva göras för att ytterligare stärka sambandet. 
 
För att utseendet av en krokig axel ska kunna identifieras så ska förändringar genomföras 
angående hur mätklockorna ska vara placerade. En definiering av nollpunkt ska därför införas 
på samtligt mätprotokoll, för att detta ska vara genomförbart i praktiken ska en markering 
göras på tillverkad axel för denna nollpunkt. På mätprotokollen ska leverantören ange hur 
stöden varit placerade under mätningen. Detta för att öka spårbarheten då fel uppdagas under 
drift. 
 
Angående hur projektet varit upplagt kan vissa slutsatser dras huruvida vi borde gjort saker 
annorlunda. Vi borde haft en workshop i ett tidigare skede av projektet för att redan då fått 
workshopdeltagarnas åsikter i vissa frågor samt även ägnat mindre tid åt inläsning av diverse 
bakgrund som visat sig ovidkommande.  
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5.  Slutsatser 
 
Vi anser att de mål som sattes då arbetet påbörjades har uppfyllts. De förslag som framförts 
har mottagits med positiv kritik från Rolls-Royce AB. 
Ett förslag på fortsatt arbete är att undersöka om möjligheten att finna helt nya mätmetoder 
kan tillföra något positivt till processen. 
Ett vidare steg är också att se över hur axlarna levereras till varven då felaktig transport kan 
leda till skador på axeln. 
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Tackord 
 
Efter ett 20-tal veckors arbete är uppgiften slutligen genomförd. Vi är glada över att ha fått 
chansen att lära oss mycket inom ett område som vi båda finner mycket intressant, men vi har 
också fått lära oss mycket om företaget och hur det är att arbeta här. Under tiden här har vi 
träffat många personer som hjälp oss under arbetets gång.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår workshopgrupp samt de leverantörer vi arbetat med, utan er 
hade det blivit svårt att genomföra uppgiften. 
 
Även Lasse och Christophe på Karlstads universitet för stödet och hjälpen att driva projektet 
utefter rätt linje. 
 
Magnus som gav oss förtroendet att arbeta med uppgiften och givit oss enormt bra stöd och 
feedback under resans gång. TACK! 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Axelritning beräkningar 
 
Visar den axel som FEM-beräkningarna baserats på. 

 
Figur B.1 Axelritning
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Bilaga 2: Axelritning mätförsök 
 
Visar den axel som mätförsöken utförts på. 
 

 
Figur B.2 Axelritning mätförsök



 

- 36 - 
 

Bilaga 3: Beräkningsprogram 
 
Här redovisas innehållet i m-filerna som ligger till grund för Matlab beräkningarna enligt de 
fyra olika uppläggningsmetoderna. 
 
Beräkningsprogram, två stöd 
 
function h=balk4(a) 
  
%Funktionen balk4 beräknar nedböjningen för en fritt upplagd balk mellan 
%två stöd (symmetriskt), avståndet från kanterna är a.L 
  
Emod=210E9; 
D=0.545; 
Iy=pi*(D/2)^4/4; 
L=17.759; 
q=35200*9.8/L; 
  
%xi-vektorn varierar mellan 0 och 1 
xi=[0:0.01:1]; 
  
%theta är vinkeln vid stödet 
theta=(q*(L-2*a*L)^3/24/Emod/Iy-q*(a*L)^2/2*(L-2*a*L)/2/Emod/Iy); 
  
%utböjningsberäkning för delen xi<a (vinkel+fast inspänd) 
wa=theta*(a-xi)*L; 
xi1=xi/a; 
wa2=q*(a*L)^4/24/Emod/Iy*(xi1.^4-4*xi1+3); 
  
%utböjningen mellan två stöd (utbred last+ändmoment) 
xi0=(xi-a)/(1-2*a); 
wm=-(q*(L-2*a*L)^4/24/Emod/Iy*((xi0)-2*(xi0).^3+(xi0).^4)-q*(a*L)^2/2*(L-
2*a*L)^2/2/Emod/Iy*((xi0)-(xi0).^2)); 
  
  
%utböjningsberäkning för delen xi>1-a (vinkel+fast inspänd) 
xi2=(xi-1+a)/a; 
wb=theta*xi2*a*L; 
wb2=q*(a*L)^4/24/Emod/Iy*((1-xi2).^4-4*(1-xi2)+3); 
  
for i=1:101 
    if xi(i)<a 
w(i)=wa(i)+wa2(i); 
    else if xi(i)<1-a 
w(i)=wm(i); 
        else 
            w(i)=wb(i)+wb2(i); 
end 
end 
end 
  
y=w; 
plot(xi,y) 
end 



 

- 37 - 
 

Beräkningsprogram, tre stöd 
 
function h=balk2(a) 
Emod=210E9; 
D=0.545; 
Iy=pi*(D/2)^4/4; 
L=17.759; 
L0=17.759; 
q=35200*9.8/L0; 
Q=q*L; 
Ra=Q/8*(a-2*a^3+a^4)/(a^2*(1-a)^2); 
  
xi=[0:0.01:1]; 
  
wq=-Q*L^3/24/Emod/Iy*(xi-2*xi.^3+xi.^4); 
wleft=Ra*L^3/6/Emod/Iy*(1-a)*((1-(1-a)^2)*xi-xi.^3); 
xi1=1-xi; 
wright=Ra*L^3/6/Emod/Iy*(a)*((1-(a)^2)*xi1-xi1.^3); 
  
for i=1:101 
    if xi(i)<a 
w(i)=wleft(i)+wq(i) 
else 
w(i)=wright(i)+wq(i) 
end 
  
end 
y=w; 
plot(xi,y) 
end 
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Beräkningsprogram, fast inspänd med två stöd 
 
function h=balk1(a,b) 
Emod=210E9; 
D=0.545; 
Iy=pi*(D/2)^4/4; 
L=17.759; 
q=35200*9.8/L; 
Q=q*L; 
Ra=-b^2*(6+2*(-6+a)*b+3*b^2)*Q/(4*a*(a^2-5*a*b+4*b^2)) 
Rb=(-a^3+2*a^2*(2+b)+2*a*(-3-4*b+b^2)+2*b*(6-4*b+b^2))*Q/(4*(a^2-
5*a*b+4*b^2)) 
  
xi=[0:0.01:1]; 
  
wq=Q*L^3/24/Emod/Iy*(xi.^4-4*xi+3); 
wramindre=Ra*L^3/6/Emod/Iy*(-a^3+3*a^2*(1-xi)); 
wrastorre=Ra*L^3/6/Emod/Iy*((xi-(1-a)).^3-3*a^2*(xi-(1-a))+2*a^3); 
wrbmindre=Rb*L^3/6/Emod/Iy*(-b^3+3*b^2*(1-xi)); 
wrbstorre=Rb*L^3/6/Emod/Iy*((xi-(1-b)).^3-3*b^2*(xi-(1-b))+2*b^3); 
  
for i=1:101 
    if xi(i)<1-b 
wrb(i)=wrbmindre(i); 
else 
wrb(i)=wrbstorre(i); 
end 
if xi(i)<1-a 
    wra(i)=wramindre(i); 
else 
    wra(i)=wrastorre(i); 
end 
  
end 
y=wra+wrb-wq; 
plot(xi,y) 
end 
 
Beräkningsprogram, mellan dubbar 
 
function h=balk3 
Emod=210E9; 
D=0.545; 
Iy=pi*(D/2)^4/4; 
L=17.759; 
q=35200*9.8/L; 
Q=q*L; 
  
xi=[0:0.01:1]; 
x=xi*L; 
w=(-Q*x.^4/24/L+Q/2*x.^3/6-Q*L/12*x.^2/2)/Emod/Iy; 
  
y=w; 
plot(xi,y) 
end 
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Bilaga 4: Medelmätvärden 
 
De värden som redovisas nedan är medelvärden av respektive grupps samtliga mätvärden i 
mm. Med utgångspunkt på kopplingsläget och vidare, lagerläge 1, lagerläge 2, och så vidare. 
 
Balino 
 
2 stöd 5-10m 0,01 0,0675 0,055 0,053333 
Medelkast        
         
2 stöd 10-15m 0 0,06 0,05   
Medelkast        
         
2 stöd 15m+ 0,0325 0,0525 0,0825 0,07 
Medelkast         

 
Tre stöd 10-15m 0,015 0,02 0,015 
Medelkast       

 
1 stöd + chuck 5-10m 0 0,048889 0,0825 0,08 
Medelkast        
         
1 stöd + chuck 10-15m 0 0 0   
Medelkast         

 
Två stöd och 
chuck  10-15m 0 0,03 0,015 
Medelkast       

 
Gruppmedel 2 stöd 0,014167 0,06 0,0625 0,061667 
          
Gruppmedel 1 + chuck 0 0,024444 0,04125 0,08 
          
Gruppmedel 2 stöd 0,014167 0,06 0,0625 0,061667 

 
  
Medel Balino 0,008214 0,039841 0,038673 0,067778 

Tabell B.1 Medelvärden Balino 
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Axcel Components 
5-10m 0,0105 0,022 0,0175 0,035   
Medelkast           
            
10-15m 0,011111 0,021111 0,018889 0,02   
Medelkast           
            
15m+ 0,014 0,018 0,02 0,0175 0,02 
Medelkast           

 
Medel Axcel 0,011870333 0,020370333 0,018796333 0,024167 0,02 

Tabell B.2 Medelvärden Axcel Components 
 
Motala Verkstad 
5-10m 0,004 0,042727 0,012727 0,001818   
Medelkast           
            
10-15m 0,007142857 0,034286 0,034286 0,01   
Medelkast           
            
15m+ 0,005 0,061667 0,058333 0,045 0,0225 
Medelkast           

 
Medel Motala 0,005380952 0,046227 0,035115 0,018939 0,0225 

Tabell B.3 Medelvärden Motala verkstad 
 
Vitkovice 
10-15m 0,02 0,016 0,021 0,023333 0,025 
Medelkast          
           
15m+ 0,02125 0,021667 0,022917 0,01875 0,015 
Medelkast           

 
Medel Vitkovice 0,020625 0,018833 0,021958 0,021042 0,015 

Tabell B.4 Medelvärden Vitkovice 
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Bilaga 5: Förändringar på mätprotokoll 
 
Nedan visas jämförelsen mellan befintliga instruktioner samt våra förbättrade instruktioner. 
 

 
Figur B.3 Befintlig instruktion 
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Figur B.4 Förbättrad instruktion
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Figur B.5 Befintligt mätprotokoll
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Figur B.6 Förbättrat mätprotokoll 
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