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Sammanfattning 
 
Som en del i Maskiningenjörsutbildningen vid Karlstads Universitet har detta examensarbete 
utförts under en 15 veckors period. Uppdragsgivare är Scana Steel AB:s stålverk i Björneborg 
och arbetet behandlar en av deras traverser. Arbetet bestod i att lokalisera och om möjligt 
förinta vibrationer som uppfattas som störande i förarhytten till traversen. För att lokalisera 
vibrationerna har olika analyser genomförts med hjälp av SpectraPro samt Vibshape, vilket är 
två mjukvaror tillhörande mätutrustningen Easy Viber. Dessa två program ger oss möjlighet 
att se animeringar av traverskroppens rörelse och visa spektran för specifika punkter.  
 
Analyserna visar på att förarhytten huvudsakligen rör sig vid tre olika frekvenser. 
Frekvenserna i hytten visar sig överensstämma med frekvenserna från det sista kuggingreppet 
på växellådan samt från kopplingen mellan motor och växellåda. En del resonansfenomen har 
tagits i beaktning. 
 
Metoderna för att undvika att föraren känner obehagliga vibrationer är flera och skiljer sig 
stort i hur omfattande operationer som krävs. Det finns dock några åtgärder som smidigt kan 
prövas. 
Föreslagna åtgärder för avhjälpning av vibrationerna innefattar bland annat frekvensstyrning, 
dynamisk dämpare och dämpande maskinfötter.  
 
 



Abstract 
 
As a part of the Machine engineer-program at Karlstad University this dissertation has been in 
progress for 15 weeks. The principal is Scana Steel AB, a steelworks in Björneborg and the 
dissertation concerns one of their cranes. The task was to find sources to vibration and, if 
possible, eliminate the vibrations that the driver in the wheelhouse finds uncomfortable. To 
locate the source of the vibrations different analyses have been made with the help of 
SpectraPro and Vibshape, which are two softwares belonging to the measuring instrument 
Easy Viber. These two programs gave us the possibility to animate the movements of 
different components and they also gave us different spectra to analyze. 
 
The analyses show that the wheelhouse mainly vibrates in three different frequencies. These 
frequencies appear to be the same as the frequencies from the last cogwheel and the coupling. 
When determining the frequencies we have also taken some resonance phenomena into 
consideration. 
 
The methods how to avoid that the driver is uncomfortable due to the vibrations are numerous 
and require different sizes of operation. Some actions can, however, easily be tried without 
any bigger problems.  
Suggested actions are among others dynamic damper, frequency control and damping 
machine shoes.    
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1. Bakgrund 
På uppdrag av Scana Steel Components AB i Björneborg har detta examensarbete utförts 
av Örjan Sannemalm och Magnus Svensson. Handledare för arbetet är Hans Johansson 
och examinator Nils Hallbäck. Dessa är båda lärare på institutionen för maskinteknik vid 
Karlstads universitet. 
 

1.1 Problem 
En travers i Scana Steel Components AB:s stålverk har länge uppvisat vibrationsproblem 
i samband med lyft och nedsänkning av last. Vibrationerna upplevs som mycket störande 
för föraren av traversen som känner av vibrationer i golv och stol. Manöverhytten till 
traversen är monterad direkt på en av traversens bärande balkar. Man önskar därför finna 
källan till dessa vibrationer samt eventuella metoder att sänka vibrationsnivån under drift. 
 

1.2 Syfte 
Att med hjälp av bl.a. metoder för vibrationsanalys och maskindiagnostik kartlägga de 
vibrationer som upplevs som störande i traversen.  
 

1.3 Mål 
Att finna orsakerna till de störande vibrationerna, i framförallt förarhytten. Samt föreslå 
möjliga lösningar för att minska dessa vibrationer. 
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2. Genomförande 
 

 

Motor samt motorstativ 

Trumma 
Broms med koppling 

Förarhytt 

Norra balken 

Växellåda 
Gemensambalk 

Fig 4. Bilden visar en översiktsbild av hur travers 117 i Björneborg är uppbyggd. Bortanför den 
gemensamma balken sitter en likadan travers med likadan växellåda och rullvagn. Det enda som direkt 
skiljer de åt är att det inte finns någon förarhytt på den södra balken. 
 
På traversen i Björneborg finns två växellådor som kan vara upphovet till vibrationerna i 
traversen, dessa är identiska i storlek och utväxling. Båda växellådorna står uppställda på 
en rörlig vagn som gör det möjligt för traversen att förflytta lasten i alla riktningar. Den 
ingående axeln på växellådorna är kopplad till en motor, utmed denna axel är även två 
hydrauliska bromsar placerade. Dessa har i uppgift att bromsa axelhastigheten vid 
framförallt sänkning med last. Bromsarna sitter på var sida om växellådan. Själva 
bromsoket som bromsarna pressas mot är en del av kopplingen mellan motor och 
växellåda. Det ingående varvtalet på växellådan varierar mellan 0-17,3 Hz, normal 
arbetshastighet ligger i närheten av 17Hz beroende på lastfallet. I växellådan finns 6 
kugghjul som tillsammans utgör utväxlingen 118,3. Den utgående axeln är kopplad via 
splines till en vajertrumma på vardera sida växellådan.  
Varje axel och kuggingrepp har sin egen frekvens. Frekvensen räknas fram genom antalet 
kuggar gånger axelns hastighet. Med vetskapen om dess frekvens ses det enkelt i ett 
frekvensspektrum om kuggingreppen alstrar stora vibrationer och kan vara grunden till 
vibrationsproblemen. 

axel
axel

pkuggingrep Z
n

f ×=
60

  n- motorvarvtal z- antalet kuggtänder         [1] 
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X- Motorvarvtal 
Axel 

 
Lager 

drivsida 
Lager 

frigående sida 
Antal 

kugg ut 
Antal  

kugg in 
Axel 

hastighet 
Axel 1 SKF 6313 SKF 21313 21 - 1X 
Axel 2 SKF 21315 SKF 21315 16 106 0.2X 
Axel 3 SKF 23120C SKF 23120C 16 76 0,042X 
Axel 4 SKF 23034C SKF 23034C - 79 0.0085X 

Tabell 1. Tabellen visar varje axels olika kugg på in respektive utgående sida.  
 

 
Fig 3. Norra växellådan på travers 117 i Björneborg. 

 

 
Fig 5. Sammanställningsritning av växellådan med alla axlar och kugghjul. Längst till höger sitter den 
ingående axeln från motorn. 
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2.1 Vibrationer från växellådor 
Växellådor används vanligtvis för att förändra varvtal och moment på den utgående 
axeln. Enkelt förklarat består en växellåda av en låda innehållandes minst två axlar, en in 
respektive en utgående axel. Antalet axlar mellan in och utgående kan variera beroende 
på utrymme och växellådans utväxling. På samtliga axlar sitter kugghjul som beroende på 
kuggantal och diameter ökar eller sänker varv och moment. Vanligtvis har växellådor en 
utväxling mellan 1,25-300.  
 
De dominerande frekvenserna i växellådor kommer vanligtvis från kuggingreppen.  
Om spektrat uppvisar multiplar på kuggfrekvensen kan det bero på t ex förslitningar, 
excentricitet eller obalans i axeln.  
Alla växellådor konstrueras för att undkomma fenomenet hunting tooth. Hunting tooth 
uppkommer av att växellådan har en felaktig utväxling. Den felaktiga utväxlingen leder 
till att kugghjulen ofta eller hela tiden möter samma kugg om och om igen. Förslitningen 
kommer med detta att bli ojämn, vilket leder till en kortare livslängd för växellådans 
kugghjul. Detta undviks genom användning av ojämna utväxlingar mellan axlarna. Till 
exempel så ska inte 46 tänder användas på ingående och 8 tänder på utgående axel. Görs 
detta kommer samma tänder ofta att mötas och en ojämn förslitning skapas om någon av 
tänderna har en liten defekt. Bättre är då att använda sig av 9 tänder på det utgående eller 
47 på den inkommande. Tar man hänsyn till detta kommer växellådans livslängd att öka 
markant då förslitningen på kugg blir mer jämnt fördelad. [2]  
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2.2 Mätutrustning som använts 
Till vår hjälp att mäta och tyda vibrationerna som uppkommer ur växellådorna användes 
ett instrument som heter Easy-Viber. Detta instrument mäter storleken på vibrationer och 
vinkelförändringar vid en speciell punkt med hjälp av en accelerometer som fästs på 
mätobjektet med en magnet. Accelerometern kan mäta frekvenser mellan 0.7-15.000Hz. 
Med accelerometern och Easy-Vibern kan vi utföra olika diagnoser. Lagerstatus, obalans, 
vibration, kritiska varvtal, temperaturmätning, rotationshastighet samt frekvensanalys är 
vad mätutrustningen klara att läsa av.  
Mätutrustningen har kapacitet att lagra 64MB, detta motsvarar omkring 2000 mätningar, 
sedan måste mätningarna tankas över till en dator och lagras för analysering.  
Analysen gjordes i två program, SpectraPro samt Vibshape. SpectraPro är det program 
som analyserar och bedömer mätvärdena medan Vibshape användes för att skapa en 
uppfattning om hur en maskin vibrerar vid olika frekvenser med hjälp av en animerade 
bilder. [3] 

 
Fig 6. Mätinstrument Easy-Viber 

2.2.1 Accelerometer 
Den typ av accelerometer som vanligtvis används vid mätning av maskinvibrationer är av 
typen piezoelektrisk accelerometer. I dessa utnyttjas den mekaniska energin som 
uppkommer vid vibrationer från mätpunkterna, denna energi omvandlas till elektrisk 
energi som kan läsas av med mätutrustningen. Vad som händer är att då accelerometern 
vibrerar utsätts den piezoelektriska kristallen för en kraft som orsakas av en svängande 
massa. Beroende på kraftens storlek bestäms accelerationen. [4] 

 
Fig 7. Bilden visar en accelerometer i genomskärning [5]  
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2.2.2 SpectraPro 
I SpectraPro byggs en databas med maskinens alla mätobjekt upp. Mätobjekten som 
programmet kan hantera är vibrations-, temperatur-, varvtalsmätning och punkt med 
manuell värdeinmatning. Om mätobjektet vid vibrationsmätning har lager och kugg 
anslutna till en axel skrivs dessa in. Programmet kan då varna när och bestämma var 
vibrationerna uppkommer. Med en skapad databas blir det enkelt att följa ett specifikt 
mätobjekt under längre tid. Med mätningar under en längre period ses tydligt variationer 
och försämringar på specifikt mätobjekt. Alla mätningar som genomförs på maskinens 
delar sparas och visas i tabeller, vid överskridna tillåtna värden varnar programmet för 
fel. I SpectraPro skapas mätronder som sänds över till mätutrustningen via com-port. 
Med ronden inlagd i Easy-Vibern återstår bara att genomföra ronden som beskrivs på 
skärmen och återföra mätresultaten till SpectraPro för analys och arkivering.  
 

 
Fig 8. Bilden visar hur en rond i SpectraPro kan se ut. 

2.2.3 Vibshape 
Vibshape är ett program som ger en bild av hur en maskin rör sig i förhållande till dess 
utgångskoordinater. Arbetsgången i programmet består i att skapa en mycket förenklad 
bild av hur maskinen är konstruerad, denna bild skapas med hjälp av punkter i ett tre 
axligt koordinatsystem. Dessa punkter förbinds sedan med linjer för att förtydliga 
maskinens rörelse. Vid varje punkt finns möjligheten att lägga in mätningar tagna på 
maskinen med mätutrustningen i x, y och z led. Mätutrustningen mäter 
vinkelförändringen samt hur mycket punkten förflyttas under en periodtid. 
Efter genomförd mätning på maskinen överförs alla data till Vibshape som skapar en 
animation av hur maskinen rör sig.  
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2.3 Mätningar 
För att lokalisera var ifrån på traversen de störande vibrationerna härstammar och har sin 
uppkomst ifrån används två varianter av mätprogram. Det ena programmet visar 
maskindelarnas rörelse vid olika frekvenser, det andra programmet omvandlar uppmätta 
vibrationer till spektra som visar vilka frekvenser vibrationerna innehåller.  
Som mätutrustning används en Easy-Viber försedd med en accelerometer. 

2.3.1 Rondmätning norra växellådan 
För att skapa en uppfattning av hur stora vibrationer den norra växellådan innehåller samt 
var i växellådan dessa finns genomförs en rond mätning, där samtliga lagerhus till 
växellådans axlar mäts. Mätningen sker utan last. 

2.3.2 Rondmätning södra växellådan 
Samma mätrond genomförs på den södra växellådan för att se möjliga skillnader samt att 
få en bra referens, då de sägs att denna växellåda körs utan problem och ganska nyligen 
blivit helrenoverad.   

2.3.3 Rondmätning norra växellådan med last 
Den skapade ronden genomförs på norra växellådan nu med en last på 21 000kg. 

2.3.4 Animering av rörelse på norra växellådan  
Undersöker hur traversen svänger genom mätningar med Vibshape. Maskinens delar ritas 
förenklat upp i animeringsprogrammet Vibshape med 16 mätpunkter. Mätriktningen som 
tros lämpligast och mest givande är i z-led (vertikalt led) då det är i denna riktning som 
kuggingreppens största krafter verkar inom. Svängningarna mäts under drift med en last 
på 21 000kg då motorn körs i normal drift med en hastighet av 1X (17Hz) på den 
ingående axeln vid punkt 7 (ligger i lådans övre högra hörn på bilden). Frekvenserna som 
analysen genomförs på är sista kuggfrekvensen (0,67X), motorvarvtalet (1X) och en 
frekvens som kan bero på två orsaker kopplingsfel mellan motor och växellåda (2X) samt 
en multipel tre till den sista kuggfrekvensen (3×0,67X).  
Där X står för motorhastigheten i Hz. 

 
Fig 10. Bilden visar förenklad ritningen med mätpunkter av travers 117.  
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2.3.5 Spectraanalys på gemensam balk, bärbalk samt hyttgolv 
Spectraanalys tas vid tre punkter på traversen för att se hur vibrationerna förändras. Vilka 
följer balken och vilka om möjligt försvinner utefter balken. Mätpunkter är centralt på 
den gemensamma balken, centralt på balken kopplad till förarhytten samt på golvet i 
förarhytten.  
 

2.3.6 Animering av rörelse i hytten 
Golvet inne i hytten ritas förenklad upp i fyra mätpunkter. Målet är att se vilken riktning 
och frekvens hytten svänger som mest av. De frekvenser som undersöks är samma som 
animeringen av rörelsen på den norra växellådan. 0,67X, 1X, 3×0,67X och 2X.   
 

2.3.7 Animering av uppriktning 
Motorn och växellådan ritas schematiskt upp i vibshape med fyra mätpunkter på motorn 
och tre på växellådan. Tanken är att se ett möjligt uppriktningsfel. Frekvenserna som 
studeras är 1X samt 2X. 
 

2.3.8 Animering av växellåda 
Växellådan ritas upp i Vibshape med sex mätpunkter. Mätningarna genomförs vid 1X 
och den frekvens som kan vara orsakad av 2X (34Hz) för att bekräfta eller avfärda 
misstanken om ett eventuellt kopplings- eller uppriktningsfel. 
 

2.3.9 Animering av motorstativ 
Motorns stativ ritas upp i Vibshape i form av en låda med mätpunkter i alla åtta hörnen. 
Riktningen som studeras är i axiellt och radiellt led. Vad som önskas ses med mätningen 
är om motorstativet är för klent konstruerat. Beräkningar av stativets egenfrekvens ihop 
om att upptäcka ifall denna frekvens kan ligga nära motorfrekvensens driftshastighet 
alternativt dubbla motorfrekvensen. 
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3. Resultat 
Under arbetets gång har det visat sig att varvtalet på motorn varierar något mellan 
mättillfällena beroende på lastfall. Detta medför att de vibrationer som uppkommer under 
drift även variera något, trots att de kommer från samma källa. Frekvenserna kommer i 
detta avsnitt därför att presenteras som en funktion av motorvarvtalet X för att tydliggöra 
att det handlar om samma frekvenser. 
 

3.1 Rondmätning norra växellådan  
I de åtta spektrum som framtagits genom mätningarna visar alla att de största 
vibrationerna finns på frekvenserna 0,67X (11,3 Hz), 2×0,67X (22Hz) och 2X (33Hz). 
0,67X har sitt ursprung från det sista kuggingreppet mellan axel 3 och 4. Vibrationerna 
vid 2×0,67X orsakas av en multipel till de 0,67X. Dessa kommer av obalans i axel 3 eller 
4. 2X kan bero på två saker, det ena är en multipel tre gånger frekvensen uppkommen av 
0,67X likaså den orsakad av obalans i axel 4. Eller att det är en multipel till varvtalet på 
X (17,2Hz) och då orsakad av ett kopplingsfel mellan motor och växellåda eller broms 
och växellåda. Av resultaten kan utläsas att samtliga lager ser ut att ligga på en bra nivå, 
det verkar inte finnas några skador eller defekter på något av lagren. 
Mätningarna mellan axel 1 och axel 4 är väldigt lika varandra. Det som skiljer är att 
multipeln till kuggfrekvensen 11,3 Hz är något starkare vid axel 4 mätningarna. Detta 
bero på att axel 4 mätpunkt är direkt intill kugghjulets axel, medan axel 1 fångar upp 
denna frekvens via växellådans väggar och dämpas där av något.  
 

 
Fig 11. Bilden visar det sista kugghjulet i växellådan, hjulet är sammankopplat via splines till en trumma på 

vardera sida växellådan. Ytter diameter på kugghjulet är 972mm. 
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3.2 Rondmätning södra växellådan 
Under drift uppfattas den södra växellådan inte ge upphov till några vibrationer. Detta 
kan bero på att den inte är direkt sammankopplad till förarhyttens bärandebalk. Då 
resultaten mellan den norra och södra växellådan jämförs, kan det konstateras att 
vibrationerna är likvärdiga förutom på det sista kuggingreppet. Vid det sista 
kuggingreppet har den norra växellådan nästan en dubbelt så hög vibration vid 
frekvensen 2×0,67X  (22Hz) och 2X (34Hz) som den södra. Det vill säga en multipel till 
kuggingreppet på 0,67X (11,3Hz) och den eventuella obalansen mellan växellådan och 
motorn. Att det främst skiljer sig här kan bero på att vid senaste reparationen byttes 
samtliga kugghjul och lager i den södra växellådan, medan den norra växellådan bara fick 
ett nytt kugghjul på den sista axeln (axel 4). Dock fanns vibrationerna i den norra 
växellådan redan innan bytet av kugghjulet. Lagerstatusen på de båda växellådorna är av 
bra kondition vid studering av lagren visar inga lagerfrekvenser på några höga värden.. 
De som är de mest markanta vibrationer i de spektran som framtagits kommer samtliga 
från kuggingreppen.  
 
 

 
 

Spektra 1. Spektrumet visar de största vibrationerna vid olika frekvenser uppfångade vid axel 1 på den 
södra växellådans drivsida. 

 
 
 

 
 

Spektra 2. Spektrumet visar de största vibrationerna vid olika frekvenser uppfångade vid axel 1 på den 
norra växellådans drivsida. 
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3.3 Rondmätning norra växellådan med last 
Vid studering av kuggväxeln i obelastat tillstånd samt med en belastning av 21 000kg 
märktes att vibrationerna ökar främst vid frekvensen 0,67X (11,3Hz) och 2X (34Hz). 
Vibrationerna vid 0,67X förstärks med nära 0,8mm/s, vid 2X förstärks vibrationen 
0,5mm/s. Samtidigt sjunker multipeln två gånger kuggingreppet på 0,67X omkring 0,25 
mm/s. Överlag blir vibrationerna i växellådan högre med tillsatt last. Totalnivån ökade 
mellan 0,22-1,43 mm/s. Den största totalnivåhöjningen på lager finns vid axel 1 drivsida. 
Minst ökning var det på axel 2 och 3.  

 
Spektra 3. Spektrumet visar de största vibrationerna vid olika frekvenser uppfångade vid axel 1 på den norra växellådans 

drivsida belastad med 21 000kg. 

 
Spektra 4. Spektrumet visar de största vibrationerna vid olika frekvenser uppfångade vid axel 1 på den norra växellådans 

drivsida. 

 
Spektra 5. Spektrumet visar de största vibrationerna vid olika frekvenser uppfångade vid axel 4 på den norra växellådans 

drivsida belastad med 21 000kg. 

 
Spektra 6. Spektrumet visar de största vibrationerna vid olika frekvenser uppfångade vid axel 4 på den norra växellådans 

drivsida. 
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3.4 Animering av rörelse på norra växellådan 
Balken som förarhytten är monterad i svängde mer än den gemensamma mitten balken på 
traversen. Att förarhyttsbalken svänger mer måste ha sin förklaring i att denna balk är 
klenare konstruerad än den gemensamma mittbalken. Märkligast med animeringen av 
traversen är växellådans rörelse, denna rörelse finner vi ingen bra förklaring till, troligast 
hade varit om växellådan följt golvets rörelse tillsammans med de bärande balkarna som 
förbinder traversens huvudbalkar. 
Under animeringens gång ses det tydligt att balken som bär upp förarhytten vibrerar 
avsevärt mycket mer än den gemensamma bärande balken som förenar den norra och 
södra traversen. Detta kan ge en förklaring till varför vibrationer från den södra 
växellådan inte märks av. Det skulle kunna vara som så att den gemensamma balken inte 
släpper över några märkbara vibrationer till balken som bär upp förarhytten.    
Animering av frekvensen orsakad av motorvarvtalet visar på väldigt små rörelser och alla 
i samverkan med varandra.  
 

 
Fig 12. Bilden visar en förtydelse av de maximala förskjutningarna vid 11Hz i travers 117.  

 
 

3.5 Spektra analys på gemensambalk, bärbalk samt hyttgolv 
Spektraanalyserna på de två bärande balkarna samt i förarhytten säger att den starkast 
uppmätta vibrationen i de tre punkterna är från det sista kuggingreppet (11,37Hz). 
Vibrationen är starkast i den balk som förarhytten är fast förankrad i. Samma vibration 
återfinns i hytten dock något försvagad, däremot har multiplarna till denna vibration 
förstärkts. 
Jämförs vibrationerna mellan de två balkarna visar det sig att den stora gemensamma 
balken har en vibration som är lite mindre än hälften så stor som i förarhyttsbalken. 
Att multipeln till kuggingreppet och kopplingsfelet ökar mellan balken och hytten måste 
bero på att hytten lättare kan ta upp svängningar i en riktning där den bärande balken är 
väldigt stum och sprids ända ner till hytten där de kan blomma ut. 
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Spektra 7. Spektrumet visar uppmätta vibrationer i den gemensamma balken vid en belastning 21 000kg. 

 
Spektra 8. Spektrumet visar uppmätta vibrationer i den norra balken vid en belastning 21 000kg. 

 

 
Spektra 9. Spektrumet visar uppmätta vibrationer i golvet på förarhytten vid belastning 21 000kg. 
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3.6 Animering av rörelse på hyttgolv 
Testerna visade att golvet vibrerar nästan 10 gånger mer då den utsätts för frekvensen 
0,67X än vid 1X. Det skiljer även i rörelse, 1X rör sig bara upp och ned, medan rörelsen i 
0,67X istället svänger. Samma sak gäller för 2X, fast nu svänger golvet mestadels bara 
vid maskinförarens fötter och mindre vid ingången till hytten. 
I samma punkter mättes även sidoförflyttningen men den förflyttningen var av väldigt 
liten storlek och där av ointressant. 

 
Fig 13. Bilderna visar golvets rörelse vid då den är påverkad av olika frekvenser. Bild 1 längst till höger är 
vid frekvensen påverkad av kuggingreppet, bild 2 orsakad av motorvarvtalet och bild 3 är då den utsätts för 
kopplingsfelet. 
 

 11,3 Hz 11,3 Hz 17,2 Hz 17,2 Hz 34Hz 34Hz 
Punkt Amp 

[mm/sRMS] 
Vinkel φ Amp 

[mm/sRMS] 
Vinkel φ Amp 

[mm/sRMS] 
Vinkel φ 

1 1,45 84,87 0,1329 183,4 1,098 246,4 
2 1,515 311,4 0,1746 205,2 0,49 259,6 
3 1,62 291,2 0,1554 194,9 0,3598 288,9 
4 1,615 64,49 0,1025 189,9 0,3266 245,9 

Tabell 2. Tabellen visar de värden vi fick från de olika mätpunkterna. 
 
För att ge en uppfattning av hur mycket golvet i förarhytten förflyttas i dessa punkter 
används amplituden som i detta fall är maximala hastigheten som uppmäts i 
mätpunkterna. Denna hastighet integreras för att på så vis få den förflyttade sträckan. 
 

)2cos(ˆ)2( tfsfv ×= ππ  [1] 
v = amplituden som mätutrustningen avläst vid mätningarna. Då cos(2πf ×t)=1 
Det vill säga då hastigheten nått sitt maximum. 

12 ×
=

f
vs

π
   [1] 

För att få sträckan som mätpunkten förflyttas integreras funktionen med avseende på t. 
 

)2sin(ˆ tfss ×= π    [1] 
Maximal förflyttad sträcka ges då sin(2πf×t)=1 
För att få toppvärdet som punkterna förflyttas behöver amplituden från mätutrustningen, 
som är ett RMS-värde multipliceras med roten ur två. 
 

2max ×= ss     [1] 
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 11,3 Hz 17,2 Hz 34Hz 
Punkt Sträcka [mm] Sträcka [mm] Sträcka [mm] 

1 0,0288 0,00174 0,0073 
2 0,0302 0,00229 0,0032 
3 0,0323 0,00203 0,0024 
4 0,0322 0,00135 0,0022 

Tabell 3. Tabellen visar förskjutningarna i de olika mätpunkterna. 

3.7 Animering av uppriktning 
Mätningen av uppriktningen mellan motor och växellåda visar på att ett kopplingsfel 
finns. Vid fotinfästena till motorn förflyttas fötterna 0,158mm. Vid samma punkt fast på 
växellådan förflyttas denna bara en sträcka av 0,012mm. Detta kan ha sin förklaring i att 
motorstativet är mycket klenare tillverkat än växellådan och ger snabbare vika för 
vibrationer som för dessa vidare ner i traversens stålkonstruktion. Ett annat alternativ är 
att motorns egenfrekvens i axiell riktning ligger nära kopplingsfelets frekvens. Då 
animeringen utförds vid motorvarvtalet sker inga större vibrationer i någon av punkterna. 
Den största amplituden åstadkommen under motorvarvtalet är bara 0,0044mm.  
Sträckan som motorn förflyttas för varje amplitud låter inte som så speciellt stor men då 
den är fast förankrad och i direkt anslutning till traversen sprider sig dessa vibrationer 
enkelt och snabbt ut i traverskroppen. 

 
Fig 14. Bilden visar motorn till vänster i av bilden och växellådan i den högra. Motorn vibrerar mycket mer 

än växellådan i axiellt led. 

 
Fig 15. Bilden ska ge en förklarande bild till hur mätpunkterna till vibrationsanimeringen ovan. 
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3.8 Animering av växellåda  
Av de två frekvenserna som testades gav frekvensen av ett möjligt kopplingsfel, 
alternativt en multipel till kuggfrekvensen, en vibration som låg mellan 8,5-17,1 gånger 
högre än vibrationerna som orsakas av obalans i ingående axeln till växellådan. Mycket 
tyder på att vibrationerna från 2X (33Hz) är skapade på grund av kopplingsfelet i möjlig 
samverkan med kuggingreppet på den sista axeln. Då växellådan rör sig mycket vid 
ingående axel kan tydas som att kopplingsfelet är det största orsaken till vibrationen. 

 
Fig 16. Bilden visar hur växellådan maximalt förskjuts vid belastningen 33Hz. Bilden är sedd från sidan 

med ingående axel från motorn i det vänstra hitersta hörnet. 
 

 
Fig 17. Bilden ska ge en förklarde bild till vibrationsanimeringenovan.  
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3.9 Animering av motorstativ 
De frekvenser som undersökts på motorstativet är motorvarvtalet samt det dubbla 
motorvarvtalet, vilket ett kopplingsfel skulle excitera. 
Animeringen visar att motorn svänger kraftigt i frekvensen som motsvarar dubbla 
motorvarvtalet medan den lägre frekvensen inte har någon större amplitud. 
Det som också blir tydligt är att svängningen sker i stativet då rörelsen i botten på stativet 
är låst och påtagligt mindre än uppe vid motorn. 
 
 

 
Fig 17. Bilderna visar motorstativets rörelse vid 17 och 34Hz. Bilden är sedd från motorns sida med 

utgående axel till höger. 

 
Fig 18. Bilden ska ge en förklarande bild till hur vibrationsanimeringen ovan. Bilden visar motor med stativ 

samt koppling mellan motor och växellåda. 
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3.9.1 Motoruppställningens egenfrekvens 

Egenfrekvens 
m
kf

π2
1

0 =   [1] 

 
k= fjäder konstant 
m= maskinens massa 
 

δ
Fk =      [1] 

 
δ = nedböjningen 
F= kraft 

För att kunna bestämma maskinens egenfrekvens behövs fjäderkonstanten för de två 
balkarna som motorn står uppställd på. Denna fjäderkonstant löses med hjälp av Eulers 
elementarfall nummer två, där en balk blir utsatt för en vinkelrät kraft. Eftersom detta fall 
är en balk fast inspänd i bägge ändar snittas balken på hälften och beräknas där som fri i 
ena änden. Den beräknade nedböjningen kommer då att vara hälften av den riktiga 
nedböjningen vid denna punkt.  

  

2/δ  

F 

L/2 

Fig 19. Bilden visar en fast inspänd balk utsatt för en kraft längst ut. Den streckade linjen ska symbolisera 
nedböjningen av axeln.  
 
Nedböjningen ges nu av Eulers elementarfall vilket i sin tur ger fjäderkonstanten. 
 

( )
EI

LF

3
2

2

3

=
δ     [6] 

 

( ) 33

12

2

3
2
1

L
EI

L
EIFk =×==

δ
  [6] 

 
E= E-modulen = 210×109Pa  [6] 
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I= böjtröghetsmoment 
 

12

3bhI =     [6] 

 
b= basen på balkarna =0,54m 
h= tjockleken på balkarna = 0,007m 
 
Med dessa värden bestäms fjäderkonstanten på de två balkarna till k= 11,3×106N/m.  
 
Egenfrekvensen på motorupphängningen ligger i och med detta på en frekvens mellan 
31-39Hz beroende på om motorn väger 300kg eller 200kg. 
Att vi har svårt med fastställandet av motorns vikt beror på märkningen av motorn. 
Beteckningen som står på motorn är 1LT2186 B3 250M. 1LT2186 talar för att motorn är 
av storlek 180 vilket skulle ge en vikt på omkring 165-190kg, däremot står 250M i 
beteckningen för att motorn skulle väga mellan 430-470kg.   
Med egna uppskattningar så fastslår vi på att motorns vikt inklusive stativ ligger 
någonstans mellan 200-300kg. [7] 
 
Något som förstärkt misstankarna om ett resonansproblem i motorns uppställning är de 
spektran som uppmätts på bl a växellådans olika lagerhus. Då två spektran från samma 
punkt, fast med olika lastfall jämförs visar sig något intressant. Amplituden på 
vibrationen från kopplingsfelet borde vara konstant oberoende av hur stor belastning 
traversen utsätts för.  
I spektrana kan dock utläsas att amplituden är signifikant större vid belastning jämfört 
med utan last. 
Vad som även också görs gällande är att man med last har en något högre drifthastighet 
vilket medför att frekvensen på kopplingsfelet ökar något. 
Misstanken är då att man krupit närmare resonansfrekvensen vilket medför en ökad 
amplitud på vibrationen. Bilden nedan visar schematiskt på hur motorns förutsättningar 
skulle kunna vara. 
 

Hz 

mm/s Amplitud för motorvibrationen. 

Med last Utan last 
 

Fig 20. Bilden visar motorns egenfrekvens och var den möjligtvis arbetar vid olika lastfall.
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4. Diskussion 
För att minska vibrationerna i hytten och i hela traversen finns det några olika alternativa 
lösningar. Tyvärr finns det ingen enkel eller snabb lösning som kan ta bort alla 
vibrationerna med ett enda ingrepp.  
 
Vibrationerna uppkommer huvudsakligen från två källor där det ena är från sista 
kuggingreppet på växellådan och det andra kommer av uppriktningen av kopplingen 
mellan motor och växellåda. Troligtvis måste dessa två vibrationer desarmeras var för 
sig. Alternativt är att använda sig av frekvensstyrning och med det minska både 11Hz och 
34Hz. 
Ett annat alternativ är att använda sig utav två dynamiska dämpare, en för vardera 
frekvens.  
 
Andra alternativ kan vara att förändra motorstativet om fallet är det att motorn befinner 
sig väldigt nära resonans. Kanske är denna för vek och behöver ett högre k-värde för att 
på så vis bli mer motståndskraftig mot stötar och vibrationer, vilket görs genom en 
förstärkning av stativet i axiellt led.  
 
Då vibrationerna inte verkar vara skadliga för själva växellådan kan man sikta in sig på 
att bara ta bort de störande vibrationerna för föraren och det genom ändring av förarstolen 
och dess upphängning samt att sätta in en vibrationsdämpande matta för fötterna.     

 

4.1 Frekvensstyrning 
Om vibrationernas storlek är en följd av att antingen kuggfrekvensen eller kopplingsfelet 
ligger nära traversens resonansfrekvens kan installation av frekvensstyrning vara 
lösningen. Med hjälp av frekvensstyrning är det möjligt att variera varvtalet på motorn. 
Vibrationerna som uppstår under drift följer motorvarvtalet. Genom att testa olika 
varvtal, både lägre och högre än det nuvarande, och samtidigt mäta upp vibrationer i 
hytten kan det fastslås om frekvensen ligger nära en resonans och i sådant fall vilken sida 
om resonansen den befinner sig på. Med den kunskapen ställs sedan ett varvtal in som ser 
till att frekvensen som låg nära resonans har flyttas längre från det kritiska värdet. 
 

4.2 Dynamisk dämpning av växellådan 
En relativt enkel lösning vore att dynamiskt dämpa vibrationerna som uppstår i 
växellådan. Inga ändringar görs i den nuvarande konstruktionen utan det tillförs endast en 
dynamisk dämpare. Det är kuggfrekvensen hos det sista kugghjulet som är aktuellt att 
dämpa på detta viset. Problemet med dämparen är hur den skall monteras då den behöver 
vara förhållandevis stor. En dynamisk dämpare bör i detta fall ha en fjädrade vikt på 
omkring 60kg. Det kan antingen vara en dämpare eller flera mindre monterade på 
växellådan. Dämparen får heller inte försvåra vid demontage.  
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4.3 Konstruktionsförändring 
Några av våra mätningar ger oss tendenser till att motorn i dess uppställning har en 
egenfrekvens i axiell riktning som ligger nära kopplingsfelets frekvens på 34Hz. Stativet 
kommer då in i resonans vid normal motordrift. För att råda bot på problemet tittar vi på 
möjligheten att antingen minska stativets styvhet eller att konstruera stativet kraftigare.  
En försvagning vore förmodligen dumt, även om det skulle vara en lösning av 
resonansfenomenet, då den ska klara av att ta upp momenten i motorn. En styvare eller 
vekare konstruktion där målet är att höja respektive sänka stativets k-värde och på så vis 
ändra motorns egenfrekvens. Resultatet är att resonans ej uppstår under drift. 
En variant på en styvare konstruktion är att svetsa fast två metallplattor vinkelrätt mellan 
det nuvarande stativets balkar med en godstjocklek av 7mm. Vid denna konstruktion 
kommer egenfrekvensen att förändras enligt följande. 

 

  

b2 

h 

b1 I1,2 

I3,4 

Nuvarande Förändrad 

Fig 20. Bilden visar motorstativets konstruktion i genomskärning före och efter förändringen. Längst till 
vänster ses en förklarande bild till hur motorn står uppställd på stativet.  

 

12

3
1

2,1
hbI =   

12

3
2

4,3
hbI =   [6] 

 
h= 0,007m b1= 0,54m b2= 0,327m 
 
För att ta fram det nya böjtröghetsmotståndet I används Steiners sats. 
 

( )2
4,34,32,1 22 aAIII tot ×++=    [6] 

 
A= arean  a3,4= avståndet från böjningsaxeln till delytans tyngdpunkt 
 
Den nya egenfrekvensen på motor och stativ blir med det nya böj tröghetsmomentet. 
 

Hz
mL
EI

m
kf tot 3422

12
2
1

2
1

30 ===
ππ

 [1] 
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Med den förhöjda egenfrekvensen bör motorn vibrera mindre tackvare att resonans 
fenomenet undanröjs. Det kan dock finnas en risk för att de vibrationer som tidigare inte 
lyckades sprida sig genom det förhållandevis veka motorstativet nu har möjlighet att 
sprida sig ut i traverskroppen. 
 
Blir följden av konstruktionsförändringen att vibrationerna nu enklare sprids ut i 
stålkonstruktionen bör vibrationsdämpande maskinfötter placeras under motorn, dessa 
låter motorn svänga mer fritt än tidigare. Tanken är här att vibrationerna ska stanna kvar i 
motorn och stoppas från att fortstätta ner i traversens stålkonstruktion.  
 
Ett annat alternativ är att byta kopplingen mellan motor och växellåda till en koppling 
mindre känslig för vibrationer i axiellt led. Det vill säga en koppling som är mer rörlig i 
axiellt led men fast i radiellt. 
 
Att byta alla kugghjul verkar inte vara någon lösning, detta har genomfört på den södra 
växellådan men med liknande vibrationer som följd. Detta bör tyda på att allt handlar om 
ett resonans fenomen. Alternativet är istället att byta hela växellådan till en ny som har en 
annan utväxling och varvtal.  
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5. Slutsats 
De störande vibrationerna har lokaliserats till det sista kuggingreppet samt från 
kopplingen mellan motor och växellåda.  
Ännu har inga ändringar på traversen gjorts men den åtgärd som anses bäst med tanke på 
framtida användning och ålder vill vi hävda är att genomföra en förstärkning av 
motorstativet. Denna åtgärd går snabbt och är enkel att genomföra. Denna ändrings skulle 
ge svar på om vår misstanke om att motorns egenfrekvens i axiell riktning skulle vara 
nära kopplingsfelets frekvens. 
 
Övriga eventuella resonansproblem i konstruktionen är mycket svåra att beräkna, eller 
bestämma genom knackning. Det skulle därför vara intressant att pröva olika 
driftshastigheter på båda sidor om den nuvarande och samtidigt mäta hur vibrationerna 
uppträder.  
 
Att använda en dynamisk dämpare bör vara mycket effektivt men vi tror att 
konstruktionen av denna kommer att göra det väldigt svårt att lyckas helt ut med denna. 
Problemet är främst att bestämma vikten på dämparens massa. En annan försvårande 
faktor är varvtalet som tenderar att varierar något beroende på lastfall. 
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Tackord 
 
Vi vill härmed tacka Hans Johansson som givit oss god handledning under hela arbetets 
gång. 
 
Även ett stort tack till Scana Steel i Björneborg som ville ge oss möjligheten att 
genomföra ett examensarbete inom vibrationsmätningar.  
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B 1. Vibrationsteori 
 
Vibrationer är en kropps rörelse kring sitt eget jämviktsläge. Det enklaste fallet av 
vibration är när en kropp endast har möjlighet att röra sig i en riktning. Då sägs det att 
den har en frihetsgrad. Man kan illustrera rörelsen som en massa som är fäst i en fjäder 
enligt bilden nedan. Om massan befinner sig en viss sträcka från sitt jämviktsläge 
kommer fjädern att dra den mot jämviktsläget. När kroppen når detta läge innehåller den 
en viss mängd rörelseenergi som gör att den passerar sitt jämviktsläge. Vad som då 
händer är att fjädern åter absorberar denna energi och massan bromsas in för att sedan 
stanna på samma avstånd från jämviktsläget som den befann sig i vid start. Detta 
beteende fortsätter så länge ingen yttre kraft dämpar denna rörelse. Finns inga yttre 
krafter som verkar på massan blir rörelsen en sinusfunktion av tiden. 
 

 
 

m 

k 
Jämviktsläge 

x 

Fijg 1 Bilden visar hur en massa strävar efter att nå jämvikt. 
 

[1] 

 
 
 

( )tAx ωsin=
   

x  - Kroppens förflyttning från jämviktsläget 
ω - Vinkelfrekvens 
A – Amplitud (Maximala förflyttningen från 
jämviktsläget)  
 t  - Tid 
m - Massa 
k  - Fjäderkonstant 

 
 
 
 



B 1.1 Egenfrekvens 
Varje del i en maskin har en egenfrekvens. Egenfrekvens är den frekvens som ett 
rörligt/elastiskt föremål börjar röra sig i då den utsätts för en yttre kraft och sedan släpps 
fri. Egenfrekvensen för ett diskret system med fjäder och en massa. 

 

m
kf

π2
1

0 =   [1] 

 
B 1.2 Exciterande frekvens 
Under drift skapar en maskin oändligt många olika svängningar. Dessa uppstår från olika 
mekaniska delar som roterar eller rör sig till följd av en rotation eller svängning. Dessa 
vibrationer kan vara mer eller mindre besvärande. Svängningarna kan där de skapas vara 
oskyldiga men då de vandrar genom maskinkroppen ställa till problem. Exciterande 
frekvenser kallas även för störfrekvenser. [1] 
 
B 1.3 Resonans 
När en kropp utsätts för en störande frekvens som är lika eller mycket nära lika med den 
egenfrekvens kroppen har sätts denna i vad man kallar resonans. Vid uppkomst av 
resonans vibrerar kroppen kraftigt. Detta är vanligen ett väldigt destruktivt tillstånd som 
ofta är direkt skadligt och kan i vissa konstruktioner vara livsfarliga. [1] 
 

  



B 2. Vibrationsanalys 
 
Det förebyggande underhållet har växt kraftigt och fått stor betydelse inom industrin. Det 
finns helt enkelt inte utrymme för oplanerade produktionsstopp. Som ett verktyg i det 
förebyggande underhållet har vibrationsanalysen tagit ett allt större utrymme.  
Fördelen med denna typ av underhållsmetod, som faller under begreppet tillståndsbaserat 
underhåll, är att man genom vibrationsmätning kan fastställa maskinens status och agera 
utifrån denna kunskap. På så sätt undviks oförutsedda haverier och det går att vara 
förberedd när servicen skall ske, då reparatörerna vet vad som skall åtgärdas. 
 
 
B 2.1 Rond 
När en mätning görs på en maskin för första gången är det svårt att säga något om hur 
maskinen mår. Alla maskiner vibrerar ju trots allt, men när går en normal vibrationsnivå 
över till att vara ohälsosam? 
Det finns normer att hålla sig efter men dessa är generella och inte anpassade för 
specifika anläggningar. 
Nej, vibrationsanalysens starka sida är när upprepade mätningar, enligt en så kallad rond, 
görs över tiden och en trend hos maskinen kan avläsas. Efter en service, då en ny del har 
monterats fås värden på vibrationsnivån för en frisk maskin att sedan relatera till. Med 
tiden kommer även kunskapen om vilka larmgränser som skall användas på maskinen.  
 
 
B 2.2 Analys 
Den svåra biten ligger i att omsätta den information som samlats in under en rond till 
något användbart. Var härstammar de olika spikarna i frekvensspektrat ifrån? Det räcker 
inte med att se att en viss vibration har förvärrats eller är oroväckande hög utan 
kunskapen om vad som orsakar vibrationen är avgörande. De fel som kan uppkomma i 
maskinen gör sig synliga som multiplar på de olika roterande delar som finns i maskinen.  
Med multipel menas hur många svängningar en felkälla, till exempel kuggingrepp, skapar 
i förhållande till axelhastigheten. Det kan vara en obalans, ett kuggingrepp eller en 
lagerskada etc. 
 
1X motorvarvtal  2X koppling   n1×z1= n2×z2 kuggfrekvens 

   
Fig 2. Bilderna visar från vänster motor, koppling samt ett kuggingrepp. 

 
 

  



B 3. Metoder för att stävja vibrationer 
 
Principiellt finns det två sätt att attackera ett vibrationsproblem. Det ena är att inrikta sig 
på den exciterande vibrationen. Om det går att minimera vibrationen vid dess 
ursprungskälla kan det förhoppningsvis göra att den inte skapar några problem i övriga 
konstruktionen. 
 
Det andra är att den initiala vibrationen accepteras och istället tas problemet hand om vid 
en annan del av konstruktionen. Det finns flera sätt att göra det på och nedan nämns 
några exempel. 
 
B 3.1 Dämpning vid infästning 
Om en maskinkomponent vibrerar på ett sätt som stör den övriga konstruktionen kan ett 
försök att ändra dess uppställning göras. Det går att göra komponentens infästning vekare 
och på så sätt isolera vibrationen från övriga konstruktionen. Då sprider sig en mindre del 
av vibrationerna vidare ut i konstruktionen. 
Om komponenten visar upp en ogynnsam egenfrekvens som gör att den vibrerar för 
mycket görs infästningen vekare eller styvare för att styra egenfrekvensen till en storlek 
som inte exciteras under drift. 
En variant att genomföra detta på är att använda gummifötter för maskinkomponentens 
infästning.  
 
B 3.2 Dynamisk dämpare 
För att dämpa en massas svängning kan en dynamisk dämpare användas. Det innebär att 
det på den svängande massan fästs ett externt fjäder-massa-system. Detta system 
konstrueras så att dess egenfrekvens överensstämmer med frekvensen för den svängning 
som skall minskas. Då släcks den oönskade svängningen ut av dämparen som i sin tur 
dock svänger relativt kraftigt. [1] 
 

M 

k 

Dynamisk dämpare 
m

m - dämpande massa 
 
M - dämpad massa 

 
 
Fig 9. Bilden visar principen för en dynamisk dämpare. 
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