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Sammanfattning 

Rapporten består utav en teoretisk undersökning kring hur vibrationer i en svarvbom vid 

resonans kan dämpas på ett enkelt sätt. CS Produktion, för vilka undersökningen gjorts, har 

velat öka sin invändiga bearbetning från 1,5 m till 2,5 m. Med så långa överhäng på en bom är 

det risk för resonansvibrationer som ger dålig ytfinhet och kan i värsta fall skada maskin och 

personal. Bom och infästning har arbetats fram i ett tidigare arbete, efter arbetet kvarstod 

utvecklandet av en lösning för dämpningen av bommen. 

Problemet har undersökts teoretiskt avseende två möjligheter, utifrån om störfrekvensen 

träffar en eller flera egenfrekvenser för bommen. Störfrekvensen uppstår från den skärande 

bearbetningen och måste mätas upp för att senare kunna avgöra vilket av de två fallen som är 

lämpligt att utgå ifrån. 

Den första modellen för en träff av egenfrekvensen är en inre stång med en vikt i den fria 

änden av stången, med den andra änden inskruvad i bommens ändplatta. Anordningen 

beräknas så att egenfrekvensen sammanfaller med bommens egenfrekvens som är i 

riskområdet för resonans. Den inre anordningen fungerar som massdämpare. 

Den andra modellen för flera träffar av egenfrekvenserna har två lösningar som beror på hur 

bommen beter sig vid ingrepp. Grunden är ett inre rör som kan liknas vid en mindre version 

av bommen för att den ska få liknande egenskaper. Röret beräknas så att det får likvärdiga 

egenfrekvenser som bommen och kommer då följa modellen för ett system med två 

frihetsgrader vid resonans. För varje egenfrekvens på bommen ger röret en 

vibrationsdämpande effekt vid resonansområdena. 

Projektet visar att empiriska mätningar behöver göras för att med säkerhet kunna avgöra hur 

problemet ska avhjälpas. Med mätningar kan också koncepten vidareutvecklas, alternativt 

ligga till grund för att ta fram mer avancerade lösningar. 
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Abstract 
 

The report consists of a theoretical study of how vibrations in a boring bar at resonance can be 

minimized in a simple way. CS Produktion, the commissioning company, wanted to increase 

their capacity for internal turning from 1.5 m to 2.5 m. With a long overhang there is a risk of 

dangerous resonant vibrations that can give a bad surface, or may even damage the equipment 

and injury employees. The bar and the attachment has been developed in another project, but 

the project lacked a solution for the resonant vibrations. 

The problem has been studied from two theoretical possible scenarios, based on whether the 

interference frequency matches one or more natural frequencies of the bar. Interference 

frequency arises from the cutting work and must be measured in order determine which of the 

two cases that is appropriate to start from. 

The first model for one hit of the natural frequency is a single rod with a weight at the free 

end of the rod, with the other end screwed into the end plate of the bar. The device is 

calculated so that the natural frequency coincides with the natural frequency of the bar that is 

in the danger zone for resonance and function as mass damper. 

The second model for multiple hits of the natural frequencies have two solutions that depend 

on how the bar behaves when machining. The design is an inner pipe that resembles a smaller 

version of the bar for it to have similar properties. The pipe has been calculated to have equal 

natural frequencies as the bar, and will then follow the system of two degrees of freedom at 

resonance. The pipe provides a vibration dampening effect on the resonance regions. 

To be able to reliably determine how the problem should be solved, this project shows that 

empirical measurements are needed. These measurements could serve as a basis for further 

concept development or more advanced concepts.  
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1. Inledning 

Projektet handlar om att undersöka möjligheten att på enkelt sätt dämpa en svarvbom för att 

erhålla bättre ytfinhet och toleranser. Arbetet görs för CS Produktion AB i Säffle. 

Kursen MSGC17 ges i högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik för fakulteten hälsa, 

natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet (KAU). Kursen motsvarar 22,5 

högskolepoäng och läses vårterminen 2014. 

Uppdragsgivare: Stefan Schützer CS Produktion 

Examinator:  Nils Hallbäck Karlstads universitet 

Handledare:  Hans Löfgren Karlstads universitet 

 

1.1. Bakgrund 

CS Produktion har under hösten 2013 haft ett samarbete med KAU, där en grupp studenter 

arbetat fram ett underlag (Sundler et al. 2014) för tillverkning av en svarvbom med infästning, 

se figur 1. Tanken är att företaget ska utöka sina bearbetningsmöjligheter vid invändig 

svarvning från 1,5 m till 2,5 m. Efter att gruppen arbetat fram underlaget kvarstod 

utvecklandet av en dämpning för bommen.  

 

 
Figur 1. Svarvbom med fäste © Foto Mikael Sundler, Johan Sandgren, 

Jonas Tropp, Simon Walan 
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1.2. Problemformulering 

Med långa överhäng finns stor risk för resonansvibrationer som ger dålig ytfinhet och som i 

värsta fall kan skada maskin och personal. 

Enligt rekommendationer från Sandvik (Sandvik Coromant Sverige AB, 2010) så bör en bom 

med längden 10 x bomdiametern vara dämpad. Gruppen från KAU arbetade fram en bom med 

ett överhäng på 2500 mm, en yttre diameter på 250 mm och en inre diameter på 200 mm, 

varför en dämpning av bommen blir aktuell. 

Eftersom bommen inte är tillverkad kunde inte empiriska mätningar göras under projektets 

gång. Därför har teoretiska analyser gjorts för att ta reda på vad som kan hända i fallet att en 

störfrekvens löper risk att skapa resonansproblem respektive flera, och hur i så fall en 

dämpningsfunktion på ett enkelt sätt kan appliceras. 

Eftersom företaget ska kunna tillverka bommen på egen hand får inte kostnaden bli för hög, 

vikten får inte överstiga maskinens bärförmåga på tvärsliden och dämpningen får inte 

förhindra en invändig kylkanal för högtryckskylning av skärverktyget. Om förändringar på 

bommen skulle visa sig vara nödvändiga så önskade företaget att de fortsatt kunde använda 

det standardiserade verktygfäste de använder idag. 

 

1.3. Syfte 

Syftet är att minska vibrationerna i svarvbommen. Utan dämpning riskeras det att ytfinheten 

på arbetsstycket inte kommer vara tillfredställande för företaget och det finns risk för maskin- 

och personskador. 

 

1.4. Målsättning 

Målet är att ta fram ett enkelt sätt att dämpa vibrationerna i svarvbommen med en 

tillverkningsprocess anpassad till företagets kapacitet. 

 

1.5. Avgränsning 

Vid beräkningar har antaganden gjorts för applicering av standardfall. 

Inga empiriska mätningar har genomförts på grund av att bommen inte är tillverkad. 
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2. Teori 

Arbetet i projektet har följt riktlinjerna för integrerad produktutveckling 

(Johannesson et al. 2004). 

 

2.1. Problemområden 

Då svarvbommens verktyg är i ingrepp med arbetsstycket uppstår en skärkraft, i idealfallet är 

skärkraften konstant, men i verkligheten kommer den att variera och vibrationer kommer att 

uppstå (Sandvik Coromant Sverige AB, 2014). 

Faktorer som påverkar vibrationerna är många, men de vanligaste är: 

 Bomdiametern i förhållande till överhäng 

 Ställvinkeln på skärstålet 

 Nosradien i förhållande till skärdjupet 

 Skärstålets geometri 

 Skärhastighet 

 Matningshastighet 

 Skärdjup 

 

I projektet har bomdiametern i förhållande till överhänget varit den betydande faktorn. Det 

långa överhänget blir ett problem om störfrekvensen från bearbetningen sammanfaller med en 

eller flera egenfrekvenser för bommen. I det fallet uppstår resonans.  

 

2.2. Farliga frekvenser 

Vid skärande bearbetning finns det en risk att störfrekvensen från bearbetningen träffar 

bommens egenfrekvenser, vilket då orsakar resonans (Lundh, 2011). Detta betyder att om 

bommen är utan någon typ av dämpning kommer vibrationsamplituden gå mot oändligheten, 

se figur 2. 

För att veta vilka resonanser som är farliga måste bommens egenfrekvenser räknas ut med 

ekvationer för laterala vibrationer för en bom (Wahab, 2008). 
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Figur 2. Absoluta värdet av amplituden som funktion av störningens vinkelfrekvens genom 

egenvinkelfrekvensen 

 

2.3. Dynamisk dämpare 

En dynamisk dämpare är en anordning som är monterad till den del som behöver dämpas. 

Anordningen styr bort vibrationsenergin för att på så sätt minska amplituden vid resonans. 

Om det genom företagets mätningar visar sig att det är en egenfrekvens inom störfrekvensens 

spektrum är ett enkelt dämpningskoncept beskrivet i kapitel 2.3.1. Om mätningar inte kan 

genomföras eller om mätningarna visar att flera egenfrekvenser ligger inom störfrekvensens 

spektrum, behövs koncepten i kapitel 2.3.2. vilka täcker upp alla resonanserna i riskområdet. I 

det sista fallet kan koncepten dock generera andra resonansfrekvenser, vilket måste beaktas. 
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2.3.1. En egenfrekvens 

Om inte fler än en av bommens egenfrekvenser ligger inom störfrekvensens spektrum, räcker 

det med en inre stång med en vikt i änden av stången, se figur 3. 

 

Figur 3. Bom med inre anordning för dämpning av en egenfrekvens 

Detta system dämpar en egenfrekvens. Bommen kan lätt beräknas och anpassas för att dämpa 

den specifika egenfrekvens från bommen som skapar problem. Den inre anordningen fungerar 

som en massdämpare och bommens amplitud vid resonans blir lägre. Beräkningen görs 

utifrån ekvation 1, där egenvinkelfrekvensen (𝜔) för den inre anordningen är samma som 

egenvinkelfrekvensen för bommen (𝜔𝑛) där resonansrisken föreligger (Steidel, 1989). 

Ekvation 2 beskriver yttröghetsmomentet för den inre stången. 

 

𝜔 = √
3𝐸𝐼

(𝑚 + 0,236𝑚𝑏)𝐿
3
 

 

(1) 

𝐼 =
𝜋𝐷4

64
 

 

(2) 

 

Symbolförteckning 

𝜔 = vinkelfrekvens för inre anordning (rad/s) 

𝜔𝑛 = vinkelfrekvens för bommen (rad/s) 

𝑚 = massan på inre vikt (kg) 

𝑚𝑏 = massan på inre stång (kg) 

𝐿 = längd för inre stång (m) 

𝐷 = diameter på inre stång (m) 

𝐸 = elasticitetsmodul (N/m2) 

𝐼 = yttröghetsmoment för inre stång (m4) 

 

 

Dessa uträkningar kan göras av företaget när störfrekvenserna är kända, för anpassning av 

storlek och vikt, vilket ger en anordning anpassad specifikt till den frekvensen. 
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2.3.2. Flera egenfrekvenser 

Om flera egenfrekvenser riskerar att ligga inom störfrekvensens spektrum, behövs ett inre rör 

som beräknas ha likvärdiga egenfrekvenser som bommen, se figur 4 & figur 5. På detta sätt 

motarbetar den inre stångens resonansvärden alla bommens resonanser i riskområdet. 

Konceptet fungerar som ett system med två frihetsgrader vid varje egenfrekvens på bommen 

och ger en vibrationsdämpande effekt vid resonansområdena. Förklaring till de två olika 

konceptbeskrivningarna ges i kapitel 2.4. 

 
Figur 4. Bom, fixerad - fri, med ett inre rör för 

dynamisk dämpning 

 
Figur 5, Bom, fixerad - fritt upplagd, med inre rör 

för dynamisk dämpning 

När bommen blir påverkad av störfrekvenser vid bearbetning och når resonansfrekvenserna, 

bidrar det inre röret till att förskjuta egenfrekvensen i systemet bort från exciteringsfrekvensen 

så att resonans inte sker (Wahab, 2008). 

Detta kan beskrivas med antiresonans eller s.k. dynamisk svängningsdämpning. På varje sida 

om resonansområdet bildas två nya toppar, se figur 6 (Lundh, 2011). 

 
Figur 6. Absoluta värden för antiresonans vid varje resonansområde för bommen 
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2.4. Beräkningar 

Här presenteras beräkningar gjorda för koncepten för flera farliga frekvenser eftersom 

beräkningarna för en farlig frekvens måste göras efter att mätningar genomförts på bommen. 

Vid beräkningar av bommen har ett antal antaganden gjorts. För att kunna följa givna fall för 

transversella vibrationer av en bom sätts ett antal restriktioner upp för hur ändarna på 

bommen är inspända. När bommen inte är i ingrepp är ändarna fixerad - fri, se figur 7, men 

när den är i ingrepp är det troligt att den följer scenariot där ändarna är fixerad - fritt upplagd, 

se figur 8. För att täcka upp båda scenarier så har beräkningar gjorts på båda fallen. Bommen 

antas också bestå av ett rör utan tilläggsvikter. 

 
Figur 7. Bom, fixerad – fri 

 
Figur 8. Bom, fixerad - fritt upplagd 

Vinkelfrekvenserna för bommen och den inre stången beräknas med hjälp av ekvation 3, 

egenfrekvenserna nås genom ekvation 6. Till vinkelfrekvenserna behövs tvärsnittsarean se 

ekvation 4, och yttröghetsmomentet se ekvation 5.  

 

 

  

𝜔𝑛 = (𝛽𝑛𝐿)
2√

𝐸𝐼

𝜌𝐴𝐿4
 

 

(3) 

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
−
𝜋𝑑2

4
 

 

(4) 

𝐼 =
𝜋

64
(𝐷4 − 𝑑4) 

 

(5) 

𝑓𝑛 =
𝜔𝑛

2𝜋
 

 

(6) 
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För de två olika scenarierna på bommen ändras konstanten 𝛽𝑛 som beror på restriktionerna för 

ändarnas inspänning och vilken egenfrekvens i ordningen som efterfrågas. Här presenteras de 

första fyra konstanterna för de båda fallen som sedan sätts in i ekvation 3.  

 

Fixerad - fri 

𝛽1𝐿 = 1,875 

𝛽2𝐿 = 4,694 

𝛽3𝐿 = 7,854 

𝛽4𝐿 = 10,995 

Fixerad – fritt upplagd 

𝛽1𝐿 = 3,926 

𝛽2𝐿 = 7,068 

𝛽3𝐿 = 10,21 

𝛽4𝐿 = 13,35 

 

Symbolförteckning 

𝜔𝑛 = vinkelfrekvens för det n:te läget (rad/s) 

𝛽𝑛 = konstant för det n:te läget 

𝐿 = längd (m) 

𝐸 = elasticitetsmodul (N/m2) 

𝐼 = yttröghetsmoment (m4) 

𝜌 = densitet (kg/m3) 

𝐴 = tvärsnittsarea (m2) 

𝐷 = yttre diameter (m) 

𝑑 = inre diameter (m) 

𝑓𝑛 = egenfrekvens för det n:te läget (Hz) 

 

Data 

Material: S355J2H 

E-modul: 210 GPa 

Densitet: 7850 kg/m3  

Dbom: 0,25 m 

dbom: 0,20 m 

Lbom: 2,5 m 

Drör: 0,07 m 

drör: 0,03 m 

Lrör: 1,219 m 
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3. Resultat 

Med dessa lösningar som presenteras kommer en eller flera resonanstoppar kunna dämpas. 

Om det är flera toppar finns dock risken att man lägger till andra resonanstoppar, om dessa 

resonansfrekvenser riskerar att skapa problem måste ytterligare dämpning läggas till, som 

föreslås i kapitel 4. 

 

3.1. Resultat för en egenfrekvens 

Med de formler och underlag som är framtagna kan en inre applicering för dämpning av en 

resonansfrekvens utvecklas av företaget. 

 

3.2. Resultat för flera egenfrekvenser 

De fyra första beräknade egenfrekvenserna för bommen kan ses i tabell 1 & tabell 2. 

Tabell 1. Egenfrekvenserna för bommen, 

fixerad - fri. 

Egenfrekvens n:te 

Fixerad - fri 

Frekvens (Hz) 

𝑓1  37 

𝑓2  232 

𝑓3  650 

𝑓4  1274 

Tabell 2. Egenfrekvenserna för bommen, 

fixerad - fritt upplagd. 

Egenfrekvens n:te 

Fixerad - fritt upplagd 

Frekvens (Hz) 

𝑓1  162 

𝑓2  527 

𝑓3  1099 

𝑓4  1879 

För att den inre stången och bommen ska få så liknande egenskaper som möjligt används 

samma material till den inre stången som det material som bommen tillverkas i, S355J2H från 

Tibnor AB. Materialdata har tillhandahållits av Eklund1. 

Den inre stången dimensionerades till att vara ca 10 % av bommens massa för överhänget, 

vilket av mig uppskattas vara betydligt mindre än bommen men samtidigt tillräckligt stor för 

att inte förlora betydelse. Stångens dimensioner har baserats på standardrör från Heléns Rör 

AB i material S355J2H (Helénes Rör AB, 2014). 

Dimensionerna ger en vikt på 8,6 % av bommens utstick. 

De första fyra beräknade egenfrekvenserna för den inre massan kan ses i tabell 3 & tabell 4. 

Dessa stämmer väl överens med bommens egenfrekvenser och har förutsättningar för att 

skapa antiresonans. 

Tabell 3. Egenfrekvenserna för det inre röret, 

fixerad - fri. 

Egenfrekvens n:te 

Fixerad - fri 

Frekvens (Hz) 

𝑓1  37 

𝑓2  232 

𝑓3  650 

𝑓4  1275 

                                                           
1 Magnus Eklund Produktspecialist Tibnor AB, e-post den 17 februari 2014. 

Tabell 4. Egenfrekvenserna för det inre röret, 

fixerad - fritt inspänd. 

Egenfrekvens n:te 

Fixerad – fritt upplagd 

Frekvens (Hz) 

𝑓1  163 

𝑓2  527 

𝑓3  1099 

𝑓4  1880 
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När bommen är tillverkad bör mätningar utföras för att avgöra vilken modell som bommen 

följer. Därefter kan valet av dämpningsmodell avgöras. 

Om det vid mätning visar sig att bommen följer modellen som beskrivs i figur 5, är det 

lämpligt att placera en ring av gummi i ändan av den inre stången. Gummi är lämpligt på 

grund av materialets höga inre dämpning (Friberg [red], 1986). 

 

3.3. Layoutkonstruktion 

Figur 9 visar hur det inre röret är monterat i ändplattan. Röret är fastskruvat i ändplattan och 

antas vara inskruvat minst längden av rörets ytterdiameter, vilket rekommenderas vid ett 

skruvförband (Olsson, 2006). Man kan med fördel göra lätthål i ändplattan, så länge det inte 

påverkar infästningen för röret eller anläggningsytorna mot bommen, se figur 10. 

Denna lösning påverkar anslutningen för kylarvätskan, jag tror att det går att lösa, men det 

måste granskas vid vidareutveckling. 

 
Figur 9. Det inre röret monterat i bommen 

 
Figur 10. Ändplattan med gängat centrumhål och lätthål 
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4. Utvärdering 

Projektet har visat att empiriska mätningar är nödvändiga för att komma fram till ett 

fungerande resultat. Det finns många faktorer som kan förändra hur bommen rör sig och det 

påverkar i sin tur valet av dämpningsmetod. 

Projektet är en grund för hur vissa resonansfrekvenser enkelt ska kunna dämpas med enkla 

lösningar och det öppnar också möjligheten för vidareutveckling. 

För att kunna använda sig av rapportens underlag och eventuell vidareutveckling av 

dämpningen behöver företaget göra empiriska mätningar. Då kan tillägg göras till framtagna 

koncept för ytterligare dämpning, som till exempel möjligheten att använda olja eller 

skumgummi runt röret och då kunna mäta upp hur detta påverkar frekvenserna. Efter 

mätningar kan även andra koncept, som är för komplexa att endast beräknas teoretiskt, vara 

värda att undersöka. 

Mätningarna som kan göras är för att se hur bommen rör sig vid fri svängning (grundton), 

men även för att se hur bommen beter sig vid bearbetning. Vid bearbetning bör de vanligaste 

produkterna mätas för att se inom vilka vibrationsintervall beräkningarna ska göras. 

Komplettering kan göras på lite mer ovanliga produkter som sträcker sig utanför normala 

gränser för att se vart gränsen är nådd, både före dämpning och efter. Det ger en riktlinje för 

hur mycket dämpning som har applicerats och hur det faller ut om ytterligare dämpning har 

tillämpats. 

För konceptet med det inre röret där en gummiring används behöver företaget utveckla 

konceptet genom prövning eller i samråd med en gummispecialist för att få fram rätt storlek 

och modell.  
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5. Slutsatser 

Utifrån teorin nås en riktlinje, men empiriska mätningar måste göras för att få 

tillfredsställande data för att kunna arbeta vidare. Mätningarna tar hänsyn till fler faktorer som 

kan skapa vibrationsproblem som inte går att behandla teoretiskt. 

Med hjälp av koncepten kan en eller flera resonansfrekvenser dämpas, men risken finns att 

andra resonansfrekvenser kan uppstå. 

Som layoutkonstruktionen ser ut kommer företaget att kunna tillverka produkten själva 

eftersom den har en enkel geometri, med undantag för tillägget av en gummiring, om 

mätningar gör gällande att den behövs. Detaljritningar behöver dock läggas till inför 

tillverkningen. 

I det fall där dämpningen behöver justeras eller bytas är den okomplicerad att demontera och 

underhållsfri. 

Enligt Schützer2 ska vikten för dessa lösningar inte överstiga tvärslidens begränsning. 

  

                                                           
2 Stefan Schützer Produktionsteknisk chef CS Produktion, e-post den 8 maj 2014. 
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Vill även tacka min examinator Nils Hallbäck från Karlstads universitet. 
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