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SAMMANFATTNING 
 

Detta examensarbete har utförts på ABB Machines i Västerås under vårterminen 2011. 

Handledare på ABB var orderkonstruktör David Andersson. Handledare och examinator vid 

akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens Högskola var Mirko Senkovski, 

universitetsadjunkt i Flygteknik. 

ABB Machines tillverkar stora växelströmsmaskiner i form av motorer och generatorer. Ett 

stort och återkommande problem med de här maskinerna är vibrationer vid driftsvarvtalet. 

ABB har sedan tidigare använt sig av en stagningsmodell för att lösa det här problemet. 

Uppgiften bestod i att undersöka möjligheterna att reducera vibrationsrelaterade 

störningar i utleveransflödet av dessa produkter.  

I den här rapporten presenteras undersökningar på maskinerna med avseende på 

egenfrekvens och resonansvibration. Förbättringar i de befintliga stagningsrutinerna har 

sökts på maskinerna för förskjutning av resonansfrekvenser. I rapporten presenteras också 

förslag på förebyggande åtgärder för att minimera störningar vid vibrerande maskiner. 

Exempel på ämnen som utreds är ifall det finns några upprepade mönster i 

maskinstrukturernas läge för egenfrekvenser, då detta skulle kunna motivera en 

förstagning. En statistisk studie introduceras över varje stags inverkan för att underlätta 

valet av stag vid vibrationsproblem och en undersökning ifall det finns möjlighet att göra 

förenklingar på stagen utan att inverka på dess funktion. 
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ABSTRACT (IN ENGLISH) 
 

This thesis work was executed at ABB Machines located in Västerås, during the spring in 

2011. Advisor at ABB was mechanical designer David Andersson. Advisor and examiner at 

the academy of innovation, design and engineering in the Mälardalen University was Mirko 

Senkovski, university lecturer in aeronautics. 

ABB Machines are producing large alternating current machines as motors and generators. 

A major and frequent problem with these machines is vibrations during normal operation. 

Earlier ABB have used a bracing model to solve this issue. The task was to examine the 

possibilities to reduce disturbances in the delivery outflow of these machines due to 

vibrations. 

In this report examinations are presented of the machines due to natural frequencies and 

resonance vibrations. A search for improvements in the existing bracing routines on the 

machines for transferring resonance frequencies has been made. Also presented are 

suggestions of actions for preventing disturbances due to vibrating machines.  

Example of subjects investigated is if there are any repeated patterns in the natural 

frequency of the machine structure, which could motivate a predetermined bracing. I 

introduce a statistic study of the efficiency of each bracing to facilitate the choice of which 

brace to use when vibration problem occurs and I examine the possibility to make 

simplifications on the bracings without interfering with its function. 
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KAPITEL 1 – INLEDNING 

1.1. Symbolförteckning 

 

Symbol  Förklaring Symbol  Förklaring 

F = kraft ω = vinkelfrekvens 

Ff = fjäderkraft ωe = egenvinkelfrekvens 

k = fjäderkonstant f = frekvens 

x = läge, position på x-axeln fe = egenfrekvens 

ẋ = hastighet ζ = dämpfaktor 

ẍ = acceleration c = dämpning 

m = massa t = tid 

 

1.2. Bakgrund 

I nästan all maskindynamisk utrustning eftersträvar man att minimera vibrationer. En 

bestående vibration i en maskin kan leda till utmattning av materialet och så småningom 

även brott i strukturen. Det kan också leda till nedsatt funktion och ökad bullernivå. 

Vibrationer uppstår i maskinens dynamiska förlopp. Exempel på detta kan vara kolvens 

rörelse i en förbränningsmotor eller rotationen av en obalanserad axel. 

Som en grund att stå på vid studien av resterande delar av den här rapporten ska vi börja 

med att gå igenom några grundläggande koncept inom svängningsläran. Naturliga 

vibrationer följer normalt en sinusrörelse och kan beskrivas som svängningar. Det syftar till 

att ge den baskunskap som krävs för förståelsen av terminologi och mer teoretiska delar av 

rapporten. Vi kommer även att se på teorin bakom rotordynamik för att sedan studera 

tillämpningar inom maskinerna på ABB Motors & Generators. 

1.2.1. Grundläggande svängningslära 

En svängning eller vibration kan beskrivas med hjälp 

av dess frekvens och amplitud. Amplituden är ett 

mått på svängningens maximala avstånd från 

nolläget och frekvensen är antalet svängningar 

under en sekund. Frekvensen definieras som 1 

dividerat med T, där T är periodtiden i sekunder. 

Figur 1.1 
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Vi börjar med att studera ett mycket enkelt system 

bestående av en vagn med massan m som är 

monterad vid en vägg via en fjäder, illustrerat i Figur 

1.2. Vagnen kan röra sig friktionslöst mot 

underlaget och inga yttre krafter påverkar systemet. 

Vagnens läge kan beskrivas med en koordinat i x-

axeln. Ett system av denna typ brukar sägas ha en 

frihetsgrad och svängningar i detta system beskrivs 

som fria och odämpade. 

Vi kan i detta system beskriva fjäderkraften som påverkar vagnen enligt: 

      

Här är k fjäderkonstanten och x är vagnens läge i förhållande till jämviktsläget. Med 

vagnens acceleration och Newtons andra rörelselag erhåller vi systemets rörelseekvation: 

         

Här använder vi n antal prickar som beteckning för n:te ordningens tidsderivata av x-

koordinaten. Vi har här en differentialekvation vars lösningsmetodik vi inte kommer att gå 

in på närmre. Lösning av ekvationen ger: 

                    

A och B är konstanter och t representerar tiden. Om inga yttre krafter påverkar systemet 

beskrivs ω enligt följande: 

      
 

 
 

Här är ωe beteckningen för systemets egenvinkelfrekvens. I de flesta praktiska fall 

använder man sig av systemets egenfrekvens vilken definieras enligt följande formel: 

   
  

  
 

Detta är alltså den frekvens som systemet faller in i då inga andra krafter påverkar. 

Denna typ av system kan i verkligheten enbart användas för approximationer då det i alla 

fysiska system finns någon form utav dämpning, bestående av exempelvis friktion. 

Dämpningen brukar representeras med en dämpfaktor, ζ som är noll eller positiv. 

Dämpade system delas normalt in i följande tre kategorier, beroende på dämpfaktorns 

värde. 

Figur 1.2 
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I. ζ > 1. Ett överkritiskt dämpat system innebär att man inte får någon svängning. 

Rörelsen sker endast som ett gradvis närmande till den statiska jämvikten. 

II. ζ = 1. Ett kritiskt dämpat system får heller inte någon upprepad svängning. 

Rörelsen sker under exakt en halv svängningsperiod. 

III. ζ < 1. Ett underkritiskt dämpat system erhåller en upprepad svängning vars 

ihållighet ökar när dämpfaktorn närmar sig noll. 

En mekanisk maskin som utför en kontinuerlig 

rörelse som orsakar vibrationer kan modelleras 

som ett system av Tvungna, dämpade svängningar. 

Med "tvungna" menas att systemet påverkas av en 

yttre excitationskraft. Systemet illustreras i Figur 

1.3 och dess rörelseekvation blir: 

                   

 I vänsterledet ser vi summan av tre komponenter, dels massan multiplicerad med 

accelerationen i rörelseriktningen enligt Newtons andra lag, dels produkten av 

dämpningen och hastigheten vilket utgör den dämpande kraften (ex. friktion) och sist har 

vi fjäderkraften som är fjäderkonstanten multiplicerad med vagnens läge. I ekvationens 

högerled har vi den tvingande kraften, eller excitationskraften. Den här kraften utgörs av 

en svängning varierande mellan -F0 och F0 med vinkelfrekvensen ω och t som beteckning 

för den aktuella tidpunkten. 

Ett inom maskindynamiken ofta mycket problematiskt tillstånd uppstår då den yttre 

vinkelfrekvensen, ω och egenvinkelfrekvensen ωe närmar sig varandra. Då detta sker 

förstärker krafterna varandra och svängningsamplituden ökar drastiskt. Detta fenomen 

kallas resonans och är av stor betydelse vid vibrationsbekämpning. Mycket av 

vibrationsbekämpningen inom maskindynamiken går ut på att undvika resonanssvängning. 

Förstärkningen av en viss resonanssvängning kan ske vid flera olika frekvenser. Störst 

förstärkning sker då excitationsfrekvensen sammanfaller med frekvensen för resonansen, 

men förstärkning sker också vid jämna multiplar av denna frekvens. Om excitationskällan 

ger en störning av dubbla frekvensen för en resonans benämns förstärkningen ske i 2xn. En 

illustration av detta ges i Figur 1.4 där den blå linjen representerar egenfrekvensen och den 

röda linjen representerar den dubbelt så stora excitationsfrekvensen. Under en periodtid 

för egenfrekvensen hinner excitationen med exakt två svängningar. Vi ser också att 

förstärkningen av resonanssvängningen sker varannan excitationssvängning. På samma vis 

kan även en resonanssvängning startas vid andra multiplar av egenfrekvensen, såsom 3xn 

och 4xn. 

Figur 1.3 
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Figur 1.4 

 

 

1.2.2. Rotordynamik 

En roterande axel i en maskin är en vanlig excitationskälla för vibrationer. Det här kan 

innebära problem såsom strukturella skador på själva rotorn, lager eller yttre struktur. Det 

kan leda till nedsatt effektivitet och funktion på maskinen och ge en ökad bullernivå. 

Vibrationerna på en rotor delas normalt in i följande tre kategorier, beroende på energins 

riktning. 

I. Torsionsvibrationer. Vridning, kan leda till skjuvningsdeformationer i axeln. 

 

II. Axialvibrationer. Drag och tryck, kan leda till töj- och pressdeformationer. 

 

III. Vertikal- och horisontalvibrationer. Kan leda till böjdeformationer. 

 

Figur 1.5 

 

Figur 1.6 

 

Figur 1.7 
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Det kan finnas flera anledningar till att de här vibrationerna uppstår men generellt beror 

det på att rotorns tyngdpunkt inte ligger i linje med rotationsaxeln. En sådan förskjutning 

kan exempelvis bero på direkta orundheter av axeln men även att materialet inte är helt 

isotropt, vilket innebär att materialegenskaper såsom täthet och tyngdfördelning kan skilja 

inom rotorn. Tyngdpunkten kan också förskjutas ut från rotationsaxeln vid utböjning på 

grund av centrifugalkraften. Värt att nämna är att axeln roterar som en stel kropp i utböjt 

läge, dvs. den utsätts inte för någon materialutmattning. Andra orsaker till att vibrationer 

kan uppstå i en rotor är mekaniskt glapp eller en ojämn magnetisk belastning. 

1.2.3. ABB Motors & Generators 

De maskiner som tillverkas på ABB Motors & Generators har en stor roterande axel som 

vid drift blir en excitationskälla för vibrationer. Vibrationerna sprider sig ut i strukturen via 

lager och lagerhus. För att minimera dessa vibrationer finns det ett antal åtgärder som 

vidtas. I första steget balanseras rotorenheten för att justera masscentrum närmre 

rotationsaxeln. På det viset minskas vibrationens excitationskraft. När maskinen är klar för 

drift testkörs den genom en successiv ökning av varvtalet upp till 20 – 30 % över normalt 

driftsvarvtal. Med hjälp av ett flertal sensorer läser man av vibrationer vid de olika 

varvtalen och kontrollerar att amplituden är inom tillåtna gränser och att ingen resonans 

uppstår i närheten av normalt driftsvarvtal. Om detta sker används stagning för att flytta 

strukturens egenfrekvens och på så vis också undvika resonanser. 

På ABB tillverkas ett antal olika maskinstorlekar som delas in och namnges efter höjden på 

rotationsaxeln i millimeter. De alternativ som finns är 710, 800, 900, 1000, 1120 och 1250, 

enligt standardiserade mått för elmaskiner. Maskinerna delas även in efter skalstorlek och 

längden på aktiva delar. Ett exempel på maskin är AM S 900LH. De första två bokstäverna, 

AM, står för AC Machine, vilket betyder växelströmsmaskin på svenska. Tredje bokstaven, 

S, specificerar modell på maskinen. Siffrorna 900 talar om att rotationsaxeln har en höjd på 

900 millimeter. Bokstaven L står för Large som betecknar skalstorleken. Sista tecknet, H är 

ett mått på hur lång den aktiva delen av maskinen är. De maskiner som har en 

rotationsaxelhöjd på 710, 800 och 900 har en annan design än de med axelhöjderna 1000, 

1120 och 1250 vilket illustreras i Figur 1.7 och Figur 1.8.  
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Figur 1.8 - AMS 710-900 Figur 1.9 - AMS 1000-1250 

 

Axeln består i grunden av en massiv balk som smids och svarvas till rätt form. 

Magnetelement och fläktblad monteras på rotorn och man gör en grovbalansering på ett 

lägre varvtal för att minimera excitationen av vibrationer. Rotoraxeln utgör en mycket stor 

enhet och väger ca 20-25 ton beroende på modell och storlek. Den kan ses som en stel 

roterande kropp då deformationerna av axeln vid vibrationer är försumbart liten. Vi kan 

alltså bortse från skjuvning vid torsionsvibrationer, längdutvidgning och kompression vid 

axialvibrationer och utböjning vid vertikal- och horisontalvibrationer. Vid maskinens 

slutprovning görs även en finbalansering av rotorn vid behov. 

 

 
Figur 1.10 – Rotoraxel 

 

Rotoraxeln är monterad vid maskinen via två glidlager. De fungerar genom att axeln glider 

mot en tunn oljefilm i lagret vilket ger en låg friktion och hög driftsäkerhet. ABB har ett 

egentillverkat lager som används som standard på de större maskinerna AMS 1000-1250 

och ett inköpt lager från RENK som används som standard på AMS 710-900. Det finns dock 

undantag där ABB av olika anledningar väljer att använda ABB-lager på de mindre 

maskinerna också. 
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1.3. Syfte 

Målet med det här arbetet är att effektivisera utleveransflödet av ABB Motors & 

Generators produkter med avseende på vibrationsstörningar. Dessa störningar ligger 

främst i stagningsprocessen under maskinens testningsfas. Anledningen till att ABB vill ha 

det här arbetet genomfört är för att få en kortare leveranstid ut till kund, spara pengar på 

tillverkning, få tydligare rutiner över hur stagningen ska ske och eventuellt även idéer och 

ritningar på bättre stag för ändamålet. På ABB Motors & Generators arbetar man idag mot 

olika standarder som begränsar de tillåtna vibrationsnivåerna i maskinerna. Exempel på 

sådana standarder är: 

 

Några vanliga krav på vibrationer i de här standarderna är en resonansseparation på 15 % 

från driftsvarvtalet, maxnivå på rotationsaxelns deplacement relativt lagret på ungefär 0,05 

millimeter och maxnivå på vibrationsamplitud vid driftsvarvtalet på ungefär 3 millimeter 

per sekund. Normerna anger också hur och var vibrationerna ska mätas. Normalt krävs 

vibrationsmätning på varje lager i tre riktningar, horisontellt, vertikalt och axiellt. 

1.4. Problemställning 

Det finns många sätt att angripa ett problem av den här karaktären. Man kan till exempel 

välja att försöka minimera excitationen av vibrationer, man kan försöka att finna bättre 

dämpningsmetoder, man kan söka effektiva metoder att justera konstruktionens värde för 

fjäderkonstanten och på så vis också flytta på frekvenser för egensvängningar. I det här 

arbetet kommer problemet huvudsakligen angripas med det sistnämnda alternativet. ABB 

har sedan tidigare använt stagning för att justera resonanser så att de inte ligger nära 

driftsvarvtalet på varje maskin. Inledningsvis undersöker vi ifall det finns något 

återkommande mönster i resonansernas läge. Om det förekommer att en viss resonans 

uppstår i flertalet maskiner av en viss typ vid ett specifikt varvtal kan det vara en 

effektiviserande åtgärd att staga alla maskiner av den typen redan innan den går in för 

vibrationsprovning. 

Internationellt

IEC 
60034-14

NEMA 
MG1

ISO

Industriellt

API 546

Kundbaserat

Shell DEP

Praxair

Solar

Andritz
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Vi kommer att kartlägga de olika stagens inverkan på resonansernas frekvensläge vilket 

resulterar i ett dokument som kan användas som hjälpmedel under stagningsprocessen. 

Dokumentets huvudsakliga uppgift blir att ge statistiskt korrekta antaganden om hur en 

viss resonans kommer att flytta sig vid montering av ett visst stag. 

 Det finns även ett logistiskt perspektiv som kommer att undersökas. Ett problem består i 

att det finns många olika stag och de passar endast på ett fåtal typer av maskiner. Vi 

kommer att undersöka ifall det går att göra några ändringar i de existerande stagens 

konstruktion för att få dem att passa fler typer av maskiner och på så vis eliminera ett antal 

artiklar ur sortimentet. För att säkerställa att rätt stag finns vid behov kommer vi också att 

undersöka vilka stag som används mest och göra en rekommendation på vad som bör 

lagerhållas och vad som kan vara beställningsvara. På det viset kan förseningar undvikas på 

grund av leveranstider för stag. 

1.5. Avgränsningar 

Problemet med vibrationer i den här typen av maskiner har funnits lika länge som 

maskinerna själva och är inte något som man enkelt löser. För att arbetet ska rymmas i sin 

omfattning på 10 veckor kommer det dels att begränsas genom en fokusering på de axiella 

vibrationerna. Det är tydligt att det är dessa vibrationer som utgör det största problemet 

då maskinstommens struktur har axiella resonanser i närheten av driftsvarvtalet. De stag 

som används visar sig också ha störst inverkan i den axiella riktningen.  

Det finns ett antal olika maskinstorlekar och vi kommer därför att begränsa arbetet genom 

att fokusera på effektivisering av de vanligast förekommande maskintyperna i 

produktionen, AMS 900.  
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KAPITEL 2 – METOD 
 

När det här arbetet påbörjades fanns det ingen given lösningsväg att följa. Enligt 

beskrivningen av uppgiften skulle en effektivisering i utleveransflödet av maskiner göras 

med avseende på vibrationer. För att angripa problemet börjar vi med att studera de 

metoder som tidigare använts inom ABB Motors & Generators. Därefter kan vi undersöka 

möjliga förändringar för en positiv inverkan på utleveranserna. I det här kapitlet beskrivs 

vilka metoder som använts under arbetet. 

2.1. Maskinprovning 

I provrummet testas maskinerna genom att kontinuerligt varva upp dem till ett varvtal 20 – 

30 % högre än normalt driftvarvtal. Med hjälp av ett antal sensorer mäts vilka vibrationer 

som uppstår i strukturen och sedan stagas maskinen vid behov för att säkerställa att inga 

resonansvibrationer uppstår i närheten av driftsvarvtalet.  

2.1.1. Sensorer 

Normalt används tre seismiska givare som mäter vibrationer i tre riktningar vardera. En 

sitter monterad på lagerhuset på maskinens drivsida, en motsvarande på lagerhuset på 

icke-drivsidan och en mäter vibrationerna på matarenheten. Varje sensor mäter 

vibrationer horisontellt, vertikalt och axiellt. En seismisk givare fungerar så att en magnet 

sitter monterad mellan två fjädrar inuti en spole. När givaren utsätts för en acceleration rör 

magneten på sig och inducerar en spänning i spolen som registreras och omvandlas till ett 

mått på vibrationer. Axelns vibrationer gentemot lagerhuset mäts med hjälp av två 

induktiva sensorer placerade +/-45 grader från vertikalplanet. Den induktiva sensorn är 

beröringsfri och mäter relativa avståndet med hjälp av ett magnetiskt fält vars egenskaper 

påverkas i närheten av metalliska material. 

  
Bild 2.1 – Induktiva givare Bild 2.2 – Seismisk givare 
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2.1.2. ADRE® Sxp 

Vid vibrationstestning av maskinerna i provrummet på ABB använder de sig av ett program 

som heter ADRE. Med hjälp av det här programmet samlas all data upp från sensorerna vid 

testning och tillhandahåller sedan en mängd olika presentationsalternativ i form utav 

grafer som baseras på uppmätt data. 

 

Bild 2.3 – ADRE huvudfönster 

Här ser vi huvudfönstret då programmet öppnats. Här har data från fem olika 

vibrationstestkörningar laddats in som representeras av katalogerna vib1-4 och viblev. För 

att studera de uppmätta vibrationsnivåerna för respektive testkörning används en funktion 

i programmet som skapar den önskade grafen. Vi har möjlighet att öppna data för olika 

testkörningar samtidigt vilket gör det möjligt för oss att till exempel jämföra olika grafer 

före och efter stagning direkt på skärmen.  

2.1.3. Mätdata 

De utdata som ges vid vibrationsprovningen presenteras normalt i form utav grafer med 

varvtalet (rpm) på den horisontella axeln och amplitud (mm/s) på den vertikala axeln. Det 

finns mängder med olika grafer som vi kan studera för en specifik vibrationsprovning varav 

vissa används mer regelbundet än andra. Ett typexempel på utdata från en provning är graf 

2.1. 

 

Graf 2.1 – Exempel vibrationsmätning Vy.1 
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Den blå linjen i graf 2.1 representerar den totala vibrationsnivån i den aktuella riktningen 

och den röda linjen representerar endast vibrationer som förstärks i 1xn. Vi ser alltså här 

en tydlig förstärkning vid ca 830 rpm och en vid 1660 rpm men ingen av dem förstärks i 1xn 

eftersom att den röda linjen inte visar någon upphöjning i dessa regioner. För att ta reda 

på vilket varvtal dessa resonanser egentligen ligger på studerar vi graf 2.2 där frekvens, 

varvtal och amplitud visas i förhållande till varandra. 

 

Graf 2.2 – Exempel vibrationsmätning Vy.2 

Här ser vi att vibrationsförstärkningen vid 830 rpm ligger på linjen för 4xn. Detta innebär 

att den egentliga resonansen ligger på ett 4 gånger så högt varvtal. D.v.s. resonansen ligger 

vid ca 3320 rpm. Om vi sedan studerar förstärkningen som sker vid 1660 rpm ser vi att den 

ligger på linjen för 2xn. Detta innebär att dess egentliga resonans ligger på ett dubbelt så 

högt varvtal, vilket också blir 3320 rpm. Dessa två förstärkningar beror alltså utav samma 

resonans vars frekvens ligger ungefär på 55 Hz och som förstärks i 1xn på 3320 rpm.  

Maskinen i exemplet har ett driftsvarvtal som ligger på 1800 rpm, vilket betyder att en 

vibrationsförstärkning vid 1660 rpm ligger nära och kan innebära problem. Detta löses 

genom stagning. 

2.1.4. Stagning 

Genom att montera stag på maskinerna kan vi göra strukturen styvare och förskjuta 

eventuella resonanser till högre varvtal. Maskiner av typen AMS 900 stagas normalt enligt 

följande: 
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Position: Stag: 

1 

 Axialstag RENK 22-lager 

 Axialstag ABB-lager 

 Axialstag ABB-lager (med hål för BN-givare) 

2  Stagningsbalk, ”Kryddhylla” 

3 
 Horisontellt matarstag 

 Vertikalt matarstag 

 

Vi har tre olika sorters axialstag som kan monteras i första positionen. Den här typen av 

stag monteras på maskingaveln och i lagerhuset för att ge lagerhuset en styvare infästning.  

Vad som avgör vilket av dessa stag som ska användas är vilken typ av lager som sitter på 

maskinen och om det är med eller utan induktiva givare. Det första staget av dessa 

används då det sitter ett lagerhus av typen RENK-22 på maskinen och monteras då enligt 

ritningar i Bilaga B – Ritning Axialstag RENK-22. Det andra staget är till för maskiner med 

ABB-lager och ritningar finns i Bilaga C – Ritning Axialstag ABB. Det tredje staget är till för 

de maskiner som har ett ABB-lagerhus då vi också vill ha möjlighet att montera induktiva 

givare för vibrationsmätning. Denna typ av stag är mycket lik det vanliga axialstaget för 

ABB-lager men har två utskurna hål för de induktiva givarna. Ritningar finns i Bilaga D – 

Ritning Axialstag ABB med induktiva givare. 

 
Bild 2.4. – Axialstag med hål för induktiva givare 
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Staget som sitter på andra positionen är det vanligast förekommande staget och ofta 

förstahandsvalet vid resonansproblem med en maskin. På ABB kallas denna typ av stag för 

”kryddhylla” på grund av att dess utseende liknar just en hylla. Denna typ av stag används 

för att ge maskinens skalstruktur en högre styvhet. Ritningar över staget och dess 

montering finns i Bilaga E – Ritning Stagningsbalk, ”Kryddhylla”.  

På tredje positionen finns möjlighet att montera stag för att ge matarenheten en styvare 

infästning i maskinen. Denna typ av stag kan monteras vertikalt eller horisontellt efter 

behov. 

2.1.5. Knackprov 

Ett knackprov innebär i princip att en strukturs egensvängning startas med en enkel stöt. 

Om ett objekt utsätts för en stöt och sedan låts svänga fritt så kommer den uppvisa en 

ökad vibrationsamplitud precis vid egenfrekvensen varefter svängningen kommer att 

dämpas ut. Denna egenfrekvens kan vi avläsa med hjälp av mätutrustning. 

På ABB Machines används denna metod dels för att undersöka resonanser i strukturen 

innan maskinen är färdigbyggd och klar för provkörning, den används också som 

komplement till den vanliga vibrationsprovningen för att studera maskinernas värden för 

egenfrekvenser. Maskinen körs då på ett lågt varvtal för att se till att rotoraxeln ligger mot 

en oljefilm i glidlagret. Med hjälp av sensorer kopplade till en dator registreras vibrationer i 

den axiella riktningen. Stöten skapas med ett hammarslag intill sensorn på lagret och sedan 

utläser vi värdet för egenfrekvensen i datorprogrammet där svängningsamplituden är som 

störst. 

 
Bild 2.5. – Knackprov 

De mätdata vi får ut vid ett knackprov presenteras i en graf. Nedanstående graf är ett 

exempel på hur ett resultat kan se ut. Den blåa linjen presenterar kurvans koherens och är 

ett mått på mätningens kvalitet. Mätningens kvalitet är som bäst då koherensen är 1. Den 

gula linjen presenterar fasskifte. En hastig ändring i fas indikerar på en resonans. Den gröna 

linjen presenterar svängningens kraft, vilken är hastigt avtagande efter stöten på grund av 
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dämpning. Den sista, röda linjen presenterar vibrationsnivån och en topp indikerar på en 

resonans. 

 
Graf 2.3 – Knackprov mätdata 

2.2. Återkommande frekvens för resonans 

För att ta reda på om det finns något upprepande mönster i vid vilka varvtal som 

resonanser uppstår på maskintypen AMS 900 så har mätdata studerats från 

vibrationsmätningar på just den här typen av maskin. Mätdata från 25 olika maskiner har 

använts varav 10 st. tillverkats år 2010, 10 st. från år 2005 och 5 st. från år 2000. 

Maskinerna var alla av exakt samma modell och de var utan stagning för vibrationer.  

Vibrationsmätningar både från maskinernas driv- och ickedrivsida har studerats. Varje 

varvtal där någon form av resonansförstärkning uppstod antecknades. Sedan delades 

resonansvarvtal in i intervall av hundra rpm från 0 och upp till 2300 vilket gav en statistik 

över hur många maskiner som uppvisat någon tendens till förstärkningsvibration inom 

varje intervall. Fullständig data från undersökningen finns i Bilaga A – Resonansstatistik 

AMS 900LH. 

2.3. Statistisk resonansförskjutning vid stagning 

För att underlätta valet av stag vid vibrationsproblem har de olika stagens inverkan och 

förskjutning av egenfrekvenser i strukturen undersökts. Genom att sammanställa statistik 

över hur en egenfrekvens kommer att påverkas av en viss typ av stag kan framtida 

stagningsprocesser effektiviseras då det möjliggör att snabbare finna rätt stag för det 

önskade ändamålet. Data har insamlats från tidigare maskinprovningar mellan åren 1998 

och 2010 med hjälp av grafer från programmet ADRE där differenser i egenfrekvenser med 

och utan varje stag noterats. Inverkan vid användandet av kombinationer av olika stag har 

också studerats. 
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Följande kombinationer av stagning har undersökts vid montering på både driv- och 

ickedrivsidan: 

• Kryddhylla 

• Axialstag 

• Kryddhylla + Axialstag 

• Halvstag 

• Kryddhylla + Halvstag 

2.3.1. Metod för undersökning av resonansförskjutning vid stagning (Exempel) 

 

Graf 2.4 – Vibrationsprovning 1, Ostagad 

Vi ser här resultatet av en vibrationsprovning på en maskin som inte blivit stagad. Kurvan 

visar vibrationer i den axiella riktningen på maskinens icke-drivsida. Vi kan se tendens till 

vibrationsförstärkningar vid frekvenserna 45 Hz och 61 Hz.  

 

Graf 2.5 – Vibrationsprovning 2, Med axialstag 

Samma maskin med ett axialstag monterat över lagret visar vid provning en förskjutning i 

vibrationsförstärkningarna. Den förstärkning som tidigare var på 45 Hz har nu förskjutits 

upp till 55 Hz och förstärkningen som var på 61 Hz har förskjutits upp till 75 Hz.  
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2.3.2. Från frekvens till varvtal 

Den statistiska resonansförskjutningen vid stagning ska sammanställas som ett dokument 

att använda vid vibrationsproblem i provrummet för att förutse effekten av en viss typ av 

stag innan den monterats på maskinen. Mätningar bestående av en förskjutning i 

maskinens egenfrekvens kan verka svårt att tillämpa då vi i första hand talar om varvtal på 

maskinerna. Därför räknas frekvensförskjutningen om till en varvtalsförskjutning enligt 

följande: 

                               

                                        

 

Med antagandet att rotationsaxeln exciterar en svängning per rotationsvarv kontrollerar vi 

på detta vis om maskinens egenfrekvens kommer att ge resonansvibrationer vid 

driftsvarvtalet. 

2.4. Optimering av stag 

2.4.1. NX I-DEAS 5 

På ABB Motors & Generators används CAD-programmet NX I-DEAS 5 för att skapa 

ritningar. Programmet tillåter både skapandet av ritningar i 2 och 3 dimensioner. I det här 

arbetet begränsade jag mig till användandet av 2D läget då detta var vad som 

huvudsakligen användes av konstruktörerna på ABB. Nedan ser vi en bild av huvudfönstret 

i programmets arbetsläge. 

 

Bild 2.6 – NX I-DEAS 5 ritfönster 



 
 

22 
 

I ritfönstrets bakgrund ligger en gemensam ABB-mall som används på alla ritningar inom 

företaget. Till höger ligger menyer med ritverktyg och funktioner för skapandet av 

ritningen. Nedanför ritfönstret till vänster ligger en historiklista för spårandet av ändringar i 

ritningen och till höger om den finns en statusruta med information om aktuell markering i 

programmet. 

2.4.2. Hål för induktiva givare 

För att jämföra skillnaden mellan axialstag med hål för induktiva givare och de stag som 

inte har något hål för induktiva givare gjorde vi en testkörning i provrummet. I första hand 

genomförde vi ett vibrationstest på en maskin som var stagad med ett axialstag utan hål 

för de induktiva givarna. Vi studerade den axiella vibrationskurvan uppmätt på drivsidans 

lager och fann en resonans. Sedan ändrade vi stagningen till ett axialstag med hål för 

induktiva givare och genomförde samma vibrationstest. Kurvorna kunde därefter jämföras 

för differenser då den enda skillnaden mellan vibrationstesterna var hålen i staget.  

2.4.3. Stagets infästning i lagret 

De axialstag som används på maskiner med ABB-lager har en mer avancerad infästning i 

lagret än de stag som används på maskiner med RENK-lager. Det har noterats att båda 

stagtypernas inverkan på resonanser är mycket lik. På det viset har idén väckts om en 

förenkling av infästningen för de stag som monteras på ABB-lager. 

Till att börja med undersöktes inverkan av de undre fästena. De innebär en mycket högre 

tillverkningskostnad och en ökad vikt på staget. För att undersöka dess inverkan jämfördes 

vibrationskurvor och knackprov med och utan dessa fästen fastmonterade i lagret.  

 

Figur 2.1 – Axialstag, undre fästen 

Efter att ha lossat på de undre fästena undersöktes även inverkan av de två genomgående 

bultarna som sitter på stagets mittparti. Dessa bultar ger ökad tillverkningskostnad och 

utgör ett problem vid eftermontage på icke-driv sidan då matarenheten sitter i vägen. För 

att kunna montera staget med dessa bultar måste matarenheten tas bort vilket är ett 

mycket omfattande arbete. För att undersöka bultarnas inverkan jämfördes på samma vis 

vibrationskurvor och knackprov med och utan dessa bultar monterade. 

 

Figur 2.2 – Axialstag, genomgående bultar 
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2.5. Standardisering av halvstag 

På ABB Machines har de sedan en tid tillbaka använt sig av ett kortare axialstag, kallat 

halvstag. Avsikten med ett sådant stag är en lägre styvhet än det stora axialstaget. Behovet 

av halvstaget uppkommer på de maskiner där stagning krävs men risken att underliggande 

resonanser kommer in i driftsvarvtalet vid användningen av stort axialstag. En jämförelse 

har gjorts mellan axialstagets och halvstagets inverkan på resonanser med hjälp av 

resultatdata från undersökningen om Statistisk resonansförskjutning vid stagning. 

För att sedan göra en mer standardiserad modell av halvstaget har ritningar skapats i CAD-

programmet I-DEAS. Ritningar har baserats på motsvarande ritningar för hela axialstag. En 

ungefärlig viktberäkning har gjorts för varje stag genom att beräkna stagets volym och 

multiplicera med densiteten för stål. 

2.6. Lagerhållning av stag 

Förseningar i provrummet är ett kostsamt problem på ABB och är därför viktigt att 

minimera. Om de vid provning kommer fram till att en maskin måste stagas är det viktigt 

att rätt stag finns tillgängligt nära till hands. Därför har en undersökning gjorts på vilka stag 

som normalt lagerförs på ABB och vilka som istället valts att beställas hem vid behov. 

Genom intervju med personal i provrummet och ansvarig person för beredning och inköp 

har jag bildat mig en uppfattning om problemets vidd och vilka åtgärder som önskas.  
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KAPITEL 3 – RESULTAT 
 

3.1. Återkommande frekvens för resonans 

Studien om återkommande vibrationsförstärkningar i maskiner resulterade i värden enligt 

Diagram 3.1. Staplarna representerar antalet maskiner som uppvisat tendenser till 

vibrationsförstärkningar inom det givna intervallet på maskinens drivsida (gröna staplar) 

respektive icke-drivsida (lila staplar). 

 

Diagram 3.1 – Resonansstatistik 

Den mest återkommande resonansen verkar vara på icke-drivsidan vid 1600 rpm. Denna 

resonans återfanns i 11 maskiner av 25, vilket motsvarar 44 % av de totala. Ytterligare en 

observation är att fler maskiner verkar ha resonansvibrationer på icke-drivsidan än på 

drivsidan. 

Fullständig resultatdata från undersökningen finns i Bilaga A – Resonansstatistik.  
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3.2. Statistisk resonansförskjutning vid stagning 

3.2.1. Stagens inverkan på den stagade sidan av maskinen 

Vid studien av stagningens inverkan på strukturens egenfrekvensförflyttning noterades 

värden enligt följande tabell. Detta är statistiska värden baserade på ett flertal olika 

maskiner och förflyttningen av flera resonanser. Alla värden i tabellen är 

frekvensförflyttningar, har enheten Hertz och representerar en förskjutning av en 

observerad resonans i den axiella riktningen på den maskinsida som staget monterats. De 

två första datakolumnerna i tabellen ger minimala och maximala observerade 

resonansförflyttning vid användningen av en viss stagning. Den tredje kolumnen ger ett 

beräknat medelvärde på resonansförflyttningen och den fjärde och sista kolumnen ger det 

oftast förekommande värdet.  

Stag Sida min(df) max(df) medel(df) norm(df) 

Kryddhylla 
D 4 10 6,33 5 

ND 2 6 4,7 6 

Axialstag 
D 4 13 11,1 13 

ND 5 16 11,3 10 

Kryddhylla + Axialstag 
D 16 23 18,3 16 

ND 11 18 14 14 

Halvstag 
D - - - - 

ND 5 15 9,4 8 

Halvstag + Axialstag 
D 8 14 11 11 

ND - - - - 

 

Fullständig resultatdata från undersökningen finns i Bilaga F – Statistik över 

resonansförskjutning vid stagning. 

3.2.2. Stagens inverkan på motstående sida av maskinen 

En kontroll över hur ett stag inverkar på resonanser på motstående sida av maskinen har 

också genomförts. Med hjälp av följande grafer kan vi se att både kryddhyllan och 

axialstaget har försumbar effekt på resonanser på motstående sida av maskinen. 
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3.2.2.1. Kryddhyllan 

 

Graf 3.1 – Ostagad, Vy: Axiella vibrationer, D-sidan 

 

Graf 3.2 – Kryddhylla monterad på ND-sidan, Vy: Axiella vibrationer, D-sidan 

3.2.2.2. Axialstaget 

 

Graf 3.3 – Ostagad, Vy: Axiella vibrationer, D-sidan 

 

Graf 3.4 – Axialstag monterat på ND-sidan, Vy: Axiella vibrationer, D-sidan 



 
 

27 
 

3.2.3. Resultatpresentation ABB 

För att underlätta valet av stag vid vibrationsproblem på maskinerna har ett dokument 

sammanställts med hjälp av statistik på resonansförflyttningar. Dokumentet är menat att 

användas i syftet att förutse effekten av en viss typ av stagning. Överst på sidan finns en 

figur med positionsmarkeringar på en maskin. Under figuren finns en tabell och med hjälp 

av figuren och valet av stag kan den förväntade inverkan på resonansförskjutning utläsas. I 

tabellen redovisas först frekvensförskjutningen varefter motsvarande förskjutning i rpm 

redovisas för förstärkningar i 1xn, 2xn och 4xn. En ruta med information om dokumentet 

har lagts till för att underlätta avläsningen och även ge förståelse för omräkningen från 

frekvens till varvtal. 

Dokumentet finns i Bilaga G – Stagningsverkan AMS 900. 

3.3. Optimering av stag 

3.3.1. Hål för induktiva givare 

I jämförelsen mellan axialstaget med hål och det utan hål för induktiva givare studerades 

resultatdata från vibrationstestet i den axiella riktningen på drivsidans lager. På 

vibrationsgrafen för det staget utan hål kunde en resonans noteras vid en frekvens av 

ungefär 60 Hz. På motsvarande graf för samma maskin med ett stag med hål för induktiva 

givare hade resonansens frekvens ändrats till ca 55 Hz, vilket ger en differens på 5 Hz.  

Fullständig data för jämförelse av kurvorna finns i Bilaga N – Axialstag med/utan hål för 

induktiva givare.  

3.3.2. Stagets infästning i lagret 

Resultatet av den här undersökningen visade ingen märkbar differens i resonansens 

frekvensläge vare sig vid jämförelsen med och utan de undre fästena eller med och utan de 

genomgående bultarna. Med axialstaget fullt monterat i lagret fann vi både vid 

vibrationsprovningen och vid knackprovningen en resonans vid 1800 rpm i den axiella 

riktningen på lagret på maskinens drivsida. Resultatet av dessa provkörningar finns i Bilaga 

K – Axialstag (fullt monterat). När de undre fästena lossades från lagret och ytterligare en 

vibrationsprovning med knackprov genomfördes fann vi att resonansen vid 1800 rpm var 

kvar i precis samma läge. Resultatet av vibrationstest och knackprov finns i Bilaga L – 

Axialstag (utan undre fästen). Till sist lossades de genomgående bultarna och staget var då 

endast monterat vid lagret via den bulten som sitter på stagets ovansida. Fortfarande 

kunde ingen förflyttning av resonansen vid 1800 rpm noteras. Resultatet av vibrationsprov 

och knackprov finns i Bilaga M – Axialstag (utan undre fästen och genomgående bultar). 

3.4. Standardisering av halvstag 

Enligt statistiska data över de olika stagens verkan på resonanser ger ett helt axialstag en 

förskjutning på ungefär 11,3 Hz på icke-drivsidan. Motsvarande data för ett halvstag visar 
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en förskjutning på ungefär 9,4 Hz. Det innebär att vi kan notera en differens på 1,9 Hz 

mellan stagen vilket motsvarar 114 rpm omräknat till rotationsvarvtal i 1xn. 

Ritning på halvstag för AMS 800 och AMS 900 med RENK22-lager finns i Bilaga H – Ritning 

Halvstag RENK22.  

Ritning på halvstag för AMS 900 med ABB-lager utan induktiva givare finns i Bilaga I – 

Ritning Halvstag ABB utan BN-givare. 

Ritning på halvstag för AMS 900 med ABB-lager med induktiva givare finns i Bilaga J – 

Ritning Halvstag ABB med BN-givare. 

Det vanliga axialstaget har en infästning mot maskingaveln genom fyra svetsade klossar. En 

anpassning av ritningarna för halvstagen har gjorts för att endast fästas genom två klossar 

mot maskingaveln. Halvstagens längddimensioner har bestämts för att de ska passa i de 

hål som förberetts för axialstagen.  

3.5. Lagerhållning av stag 

Enligt Leif Eriksson som jobbar med beredning och inköp på ABB finns det inga problem 

med tillgängligheten på stag för de mindre maskinstorlekarna AMS 710 – 900. De stag som 

behövs finns i de allra flesta fall på lager och inga behov av ändringar i rutinerna för 

lagerhållningen av stag för de här maskinerna har uppfattats. Däremot finns det ett 

problem med de större maskinerna AMS 1000 – 1250. De maskinerna stagas normalt med 

en balk under matarhyllan som idag inte lagerförs. De här stagen köps in på metervara och 

sågas ut till rätt längd och form efter behov. Provrumspersonalen har önskemål om att 

dessa stag ska lagerföras då förseningar har uppstått vid behovet av dessa stag. Det finns 

även en del stagningsalternativ för de större maskinerna som inte standardiserats. Vid 

vissa tillfällen har stag monterats i hörnen på insidan för att ge maskingaveln en högre 

styvhet. Dessa stag finns heller inte på lager då de inte omfattas av de vanliga 

stagningsrutinerna.  
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KAPITEL 4 – DISKUSSION 

4.1. Återkommande frekvens för resonans 

I undersökningen av maskinerna efter återkommande mönster i uppkomsten av 

resonansfenomen användes data som var arkiverad på ABB. All tillgänglig data bestod i 

mätvärden från vibrationstester på maskiner från tidigare år med tillhörande kommentarer 

på vad som gjorts på maskinen. Det som sökts efter i databassen har varit mätdata utan 

kommentarer då dessa antagits vara ostagade maskiner. Det finns dock en risk att så inte 

alltid var fallet. Vissa maskiner kan ha varit stagade redan innan de kommit in till 

provrummet och då finns också risken att personalen missat att lägga till kommentarer om 

vilka stag som varit monterade vid testtillfället. 

Undersökningen har helt baserats på mätdata från en enda typ av maskin. De data som 

använts har varit för maskintypen AMS900 LH och sedan har antagandet gjorts att samma 

resultat gäller även för andra maskiner. Detta bör vara ett rimligt antagande då parametrar 

som tillverkningsmetod, toleranser och material till allra högsta grad liknar varandra. Men 

man bör ändå beakta möjligheten att ett upprepat mönster i resonansers varvtalsläge på 

en annan typ av maskin kan ha varit tydligare och enklare att notera. 

Undersökningen tyder på en stor spridning av resonanser i varje maskin och att det är svårt 

att finna några specifika varvtal där dessa är återkommande. För att finna en förklaring till 

detta pratade jag med ansvarig maskindynamiker på ABB Machines, Magnus Lundin. Han 

förklarade att den noterade differensen kunde ha flera olika källor. Magnus förklarade med 

hjälp av en av de grundläggande formlerna inom svängningsläran att en vibration beror av 

fyra parametrar: massa, dämpning, styvhet och kraft. De olika maskinernas massa och 

dämpning bör inte kunna skilja avsevärt mycket men däremot strukturens styvhet och den 

exciterande kraften kan variera. Enligt Magnus använder man dimensionstoleranser vid 

tillverkning som medger en del mindre skillnader mellan de olika maskinerna. Det kan 

bestå av skillnader på några dimensioner av enstaka millimeter och vinklar som skiljer med 

någon grad. Det kan också vara så att olika skruvförband får olika styvhet på de olika 

maskinerna vilket i sin tur bidrar till differenser i maskinernas totala styvhet. Sammanlagt 

gör de små strukturella differenserna en stor skillnad i maskinens totala egenfrekvens. Den 

exciterande kraftens styrka kan också skiljas åt då den beror på faktorer som rotoraxelns 

rundhet och temperatur på oljan i lagret. Om excitationskraften i något fall blir för liten vid 

vibrationstestet finns risken att vi missar att notera en viss resonans och som då också 

uteblir från statistiken. 
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4.2. Statistisk resonansförskjutning vid stagning 

Resultatet från den här undersökningen har möjliggjort framställandet av ett dokument för 

användning vid stagning. Med hjälp av dokumentet kan ett statistiskt korrekt antagande 

göras om hur en eventuell resonans kommer att förflytta sig då ett visst stag monterats på 

en maskin av typen AMS 900. Det underlag som använts vid insamlingen av statistik har 

varit mätdata från vibrationstester genomförda på AMS 900. Insamlandet av underlag har i 

viss mån varit problematiskt eftersom att det krävts att vibrationstestet omfattats av både 

mätdata från maskinen i ostagat tillstånd och sedan en ny mätdata då endast ett stag 

monterats. Anledningen till att ett sådant krav ställts var att kunna göra en kvalitetsmässig 

jämförelse mellan graferna för att kartlägga differenser av ett stag i taget. Detta krav har 

också gjort det omöjligt att fullända dokumentet i sin omfattning. Mätdata från 

användning av de korta axialstagen har varit svår att finna då dessa endast använts vid 

enstaka tillfällen tidigare år. Kartläggning av resonansförflyttningar för stagning enligt 

följande har inte varit möjlig: 

 Kort axialstag, D-sidan 

 Kort axialstag + Kryddhylla, ND-sidan 

Det finns en risk att den statistik som tagits fram kan vara missvisande för vissa stag. Då 

resonansförflyttningar utlästs från mätdata kan felavläsningar i graferna gjorts. Det finns 

också en risk att dokumentationen vid testtillfället är bristfällig. Precis som i 

undersökningen av Återkommande frekvens för resonans har antagandet gjorts att en 

vibrationsmätning utan kommentarer om stagning varit en helt ostagad maskin. För att 

minimera risken att felaktiga mätdata inkluderats i statistiken bortses de mest avvikande 

värdena på resonansförflyttning. Ett sådant val är enligt mig befogat men det medför också 

risken att fullgod data försvinner ur statistiken. 

En annan felkälla att beakta är risken att stagen monteras på maskinen med olika hård 

åtdragning. Ett stag med en stark infästning i maskinen ger rimligtvis en större 

maskinstyvhet och resonansförskjutning. 

En verifiering av dokumentet i sin färdiga form genomfördes i provrummet vid 

vibrationsmätningen på en AMS 900. Vid första vibrationsmätningen var maskinen 

förstagad med ett axialstag över lagret på drivsidan. Följande graf visar den axiella 

vibrationsmätningen på maskinens icke-drivsida. 
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Graf 4.1 – Vibrationsmätning 1, Ostagad på ND-sidan 

Vi ser en tydlig resonansvibration vid 1600 rpm, vilket innebär problem då maskinens 

normala driftsvarvtal är 1500 rpm. För att lösa problemet beslöt de att staga maskinen 

med en kryddhylla på icke-drivsidan. Med hjälp av dokumentet som sammanställts från 

tidigare vibrationsmätningar kunde jag se att den här typen av stagning på den valda 

positionen skulle resonansen förskjutas ca 280 rpm uppåt, vilket betyder att dess nya 

varvtalsläge skulle bli 1880 rpm. Eftersom att vi tidigare konstaterat att ett axialstag på 

drivsidan inte har någon märkbar effekt på de axiella vibrationerna på icke-drivsidan 

ansågs att det heller inte bör inverka på resultatdata från den här mätningen. Vid den 

andra vibrationsmätningen fick vi följande graf, axiellt på maskinens icke-drivsida. 

 

Graf 4.2 – Vibrationsmätning 2, Kryddhylla ND-sidan 

Vi ser tydligt att resonansen har förskjutits, men eftersom att vi bara får ut mätdata upp till 

ett varvtal på 1800 rpm kan vi inte se resonansens exakta läge på den här grafen. För att 

bättre lokalisera resonansens läge söktes en vibrationsförstärkning på halva varvtalet i 2xn. 

Mycket riktigt fann vi en liten men tydlig förstärkning i en annan graf vid ett varvtal på ca 

940 rpm, vilket innebär att resonansens läge i 1xn stämde bra överens med statistiska 

data. 

Denna verifiering kontrollerade enbart värdet för en av de stag som förts statistik på och 

vidare kontroller krävs för att säkerställa kvallitet på dokumentet i sin helhet. 

  



 
 

32 
 

4.3. Optimering av stag 

4.3.1. Hål för induktiva givare 

Den uppmätta differensen mellan axialstag med och utan hål för induktiva givare var utan 

tvekan större än förväntat. Skillnaden i hålbild illustreras tydligt i Figur 4.1 och Figur 4.2. 

Anledningen till att jag hade förväntat mig en mindre differens i vibrationstestet var hålens 

placering. I läran om spänningsfördelning i en balk vid böjning bevisar man att tryck- och 

dragspänningen blir som störst i balkens kanter och noll i mitten då den utsätts för en 

böjande kraft. Med det som resonemang hoppades jag att finna stagens differens i 

inverkan på resonanser försumbar. Detta visade sig vara fel. Hålen på staget för induktiva 

givare är stora nog för att minska stagets styvhet avsevärt. 

 
Figur 4.1. – Axialstag utan hål för induktiva givare 

 

 
Figur 4.2. – Axialstag med hål för induktiva givare 

 

4.3.2. Stagets infästning i lagret 

Den avancerade infästningen på stagen för maskiner med ABB-lager verkar inte göra någon 

märkbar skillnad. Då de markerade bultarna i Figur 4.3 plockades bort noterades ingen 

differens i resonansens läge vid vibrationsprovning eller knackprov. Anledningen till att det 

blir så är med stor sannolikhet att den bulten som går rakt igenom staget uppifrån bidrar 

med en fullt tillräklig infästning i lagret vilket gör de övriga bultarna överflödiga. Ett stag 

som endast är infäst i lagret via den övre bulten kräver däremot en mycket hård åtdragning 

för att inte riskera glidning axiellt. Bulten monteras genom ett spår i staget som vid en för 

lös montering tillåter lagret full axiell rörlighet. 

 
Figur 4.3. – Infästning axialstag 
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4.4. Standardisering av halvstag 

En intressant fråga är om skillnaden i inverkan på resonanser mellan hel- och halvstag 

verkligen är tillräkligt stor för att motivera en standardisering av halvstaget. Den uppmätta 

skillnaden baserad på statistik från tidigare vibrationsmätningar visade en differens av ca 

114 rpm i 1xn. Det innebär att skillnaden i 2xn och 4xn blir 57 respektive 28,5 rpm. När vi 

gör en vibrationsmätning studerar vi varvtal mellan ca 500 och upp till ungefär 2000 rpm 

beroende på maskintyp, vilket betyder att den uppmätta differensen mellan stagtyperna är 

relativt små. Däremot måste man ha någon lösning på problemet som uppstår då det stora 

axialstaget ger en för stor resonansförskjutning som leder till att en underliggande 

resonans skjuts in i driftsvarvtalet vid stagning och då är halvstaget ett alternativ. 

4.5. Lagerhållning av stag 

Det kan tyckas vara den bästa lösningen att se till att alla typer av stag alltid finns hemma 

på lager, men så är inte alltid fallet. Det kostar pengar att ha varor på lager. De tar upp 

plats och om en viss typ av stag används allt för sällan kan det vara mer kostnadseffektivt 

att beställa hem just det staget vid behov istället.  

Det blir en balansgång mellan kostnaden av att lagerhålla stag och att ha en försening på 

grund av leveranstiden av ett stag när det behövs. 
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KAPITEL 5 – SLUTSATSER 

5.1. Återkommande frekvens för resonans 

Den här undersökningen visar att det är inte förekommer något mönster av 

återkommande varvtalsläge där resonansfenomen uppstår. Det verkar som att maskinerna 

har en strukturell styvhet på individuell nivå vilket bland annat beror på differenser på 

grund av dimensionstoleranser och styvhet i skruvförband. 

Utan ett upprepat mönster i resonanserna kan vi heller inte motivera någon förstagning av 

maskinerna då de går till provrummet. Det system som används idag, där man i 

provrummet börjar med att testa maskinen ostagad för att sedan med hjälp av mätdata 

avgöra hur maskinen ska stagas, verkar vara optimalt förutsatt att ABB inte vill investera i 

att minimera strukturella differenser mellan maskinerna. 

5.2. Statistisk resonansförskjutning vid stagning 

Undersökningen visar att den förskjutning som uppstår av egenfrekvenser i 

maskinstrukturen följer ett mönster. Varje stag ger en viss storlek på frekvensförskjutning. 

Efter att ha sammanställt statistiken över dessa förskjutningar för flera kombinationer av 

stagning kan vi förutsäga hur en resonans kommer att flytta sig redan innan man monterat 

på staget på maskinen. Det här ger en effektivisering av provningsverksamheten med 

avseende på vibrationer då risken för felstagning minskas. 

5.3. Optimering av stag 

Eftersom att en differens i inverkan på resonanser kunde noteras vid jämförelsen av stag 

med och utan hål för induktiva givare kan inte en eliminering av staget utan hål motiveras. 

Att eliminera en stagtyp ur sortimentet hade kunnat innebära en effektivisering i 

utleveransflödet av maskiner då det skulle underlätta för lagerhållning och hantering av 

stag.  

Det finns däremot god anledning att göra en del förenklingar i axialstagets infästning mot 

lagret. Undersökningen av bultarnas inverkan på resonanser har visat att flera av de bultar 

som staget fästs med i lagret är överflödiga. Den bulten som monteras genom staget och 

ner i lagret uppifrån är fullt tillräklig och ger en mycket hög styvhet. Därför bör förenklingar 

genomföras på så vis att båda de undre fästena och de genomgående bultarna på staget 

kan tas bort.  
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5.4. Standardisering av halvstag 

En standardisering av halvstaget innebär en effektivisering av stagningsrutinerna vid 

vibrationsproblem. Då vibrationsproblem uppstår på en maskin erbjuder halvstaget en 

alternativ lösning till det vanliga axialstaget. Halvstaget ger en lägre resonansförskjutning 

än axialstaget vilket är önskvärt i vissa fall. Det har också en lägre vikt vilket underlättar vid 

montage och leder till en lägre materialkostnad vid tillverkning. 

5.5. Lagerhållning av stag 

Inga åtgärder i rutinerna för lagerhållning av stag till de mindre maskinstorlekarna AMS 710 

– 900 anses behövligt. Dessa stagas enligt rutin och inga problem med tillgängligheten på 

stag har upplevts enligt de personer som intervjuats. De större maskinstorlekarna AMS 

1000 – 1250 stagas med en balk under matarhyllan som köps in i längre partier och sågas 

till rätt längd och form vid montage. De här stagen förvaras inte på lager vilket önskas 

ändras på då problem med förseningar uppstått på grund av stagens leveranstid. 
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REKOMMENDATIONER 
 

Baserat på de resultat som jag funnit i mitt arbete vill jag utlysa ett antal 

rekommendationer på ändringar och framtida arbete inom ABB Machines, till ändamålet 

att reducera störningar i utleveransflödet orsakade av vibrationer.  

  Utökade rutiner för dokumentation av stagning vid vibrationsprovning. 
För att underlätta uppföljning av stagningsverkan och öka 
tillförlitligheten av resultatdata i ADRE rekommenderar jag att man 
framhåller vikten av en tydlig och komplett dokumentation av vilka stag 
som är monterade inför varje vibrationsprovning. 

  Fortsatt insamling av statistik över de olika stagens inverkan på 
resonanser. En utökad grunddata med alla tänkbara stagningsalternativ 
och vibrationer i alla riktningar skulle utgöra ett bra beslutsunderlag för 
valet av stag vid vibrationsproblem i framtiden. 

  En fortsatt standardisering av halvstaget. Som ett alternativ till 
axialstaget rekommenderar jag att halvstaget standardiseras för alla 
tillämpningsbara maskintyper med de ritningar som krävs. 

  För att säkerställa tillgängligheten av de stag som behövs vid 
vibrationsproblem inom rimlig tid rekommenderar jag en översyn av 
lagerhållningen av stag och då främst avseende maskinstorlekarna AMS 
1000 – 1250. 

  En del förändringar i axialstaget för maskiner med ABB-lager bör göras. 
Prov har visat att stagets infästning i lagret kan förenklas avsevärt utan 
någon märkbar differens i styvhet. En sådan förenkling kan sänka 
tillverkningskostnaden för staget och underlätta vid montage.  
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BILAGOR 

Bilaga A - Resonansstatistik AMS900LH (ostagad) 

 

 
AMS 900 LH (Axiella resonansvarvtal) 

  

        

          2010             

        1 Altharm 
      

 
D-end 2230 

     

 
ND-end 1100 1550 1980 

   

        2 Elliot Jubail 
     

 
D-end 790 1000 1600 

   

 
ND-end 920 1175 1770 

   

        3 OSX-1 
      

 
D-end 620 1665 

    

 
ND-end 845 1615 

    

        4 Total-K(1) 
     

 
D-end 755 915 970 1365 1500 

 

 
ND-end 1130 1295 1655 

   

        5 Total-K(2) 
     

 
D-end 740 895 960 

   

 
ND-end 1285 

     

        6 UTC-Rec 
      

 
D-end 

      

 
ND-end 775 1100 1200 1940 

  

        7 VEN-MPU(1) 
     

 
D-end 610 2235 

    

 
ND-end 835 1100 1660 2200 

  

        8 VEN-MPU(2) 
     

 
D-end 630 1175 2250 

   

 
ND-end 1190 1675 2225 
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        9 VEN-MPU(4) 
     

 
D-end 635 1185 2150 

   

 
ND-end 840 1000 1175 1690 

  

        10 VEN-MPU(5) 
     

 
D-end 630 1560 2175 

   

 
ND-end 845 1670 2215 

   

        

          2005             

        11 Espadarte(1) 
     

 
D-end 

      

 
ND-end 1085 1465 1960 2145 

  

        12 Espadarte(2) 
     

 
D-end 1420 2250 

    

 
ND-end 705 1080 1435 1680 2040 2155 

        13 EssarSteel 
     

 
D-end 1050 1730 

    

 
ND-end 920 1160 1645 

   

        14 GolfII(3) 
      

 
D-end 1505 2195 

    

 
ND-end 1130 1665 2135 

   

        15 KaskinenHelmi 
     

 
D-end 945 1465 1850 

   

 
ND-end 930 1355 1485 

   

        16 Panpac 
      

 
D-end 935 1380 

    

 
ND-end 1320 1650 

    

        17 Raventhorp(2) 
     

 
D-end 1795 

     

 
ND-end 835 1340 1665 

   

        18 Saica 
      

 
D-end 1780 
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ND-end 890 1520 

    

        19 SBM KIKEH 
     

 
D-end 1735 

     

 
ND-end 800 1060 1940 

   

        20 SUDAN(1) 
     

 
D-end 1405 1800 

    

 
ND-end 810 1595 

    

        

          2000             

        21 Avedöre 
      

 
D-end 1360 1815 

    

 
ND-end 1375 1795 

    

        22 Dalmine 
      

 
D-end 910 1465 

    

 
ND-end 860 1325 

    

        23 Kenogami(1) 
     

 
D-end 1485 2125 

    

 
ND-end 950 2090 

    

        24 Kenogami(3) 
     

 
D-end 1060 2095 

    

 
ND-end 855 1950 

    

        25 MobilSkene 
     

 
D-end 1100 2135 

    

 
ND-end 1375 1565 1945 

   

        

                        

        

        

 
Resonansvarvtal Antal maskiner inom intervallet 

 

 
fr.o.m. t.o.m. D-end ND-end 

   

 
0 99 0 0 

   

 
100 199 0 0 

   

 
200 299 0 0 
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300 399 0 0 

   

 
400 499 0 0 

   

 
500 599 0 0 

   

 
600 699 5 0 

   

 
700 799 3 2 

   

 
800 899 1 9 

   

 
900 999 5 4 

   

 
1000 1099 3 4 

   

 
1100 1199 3 8 

   

 
1200 1299 0 3 

   

 
1300 1399 3 6 

   

 
1400 1499 5 3 

   

 
1500 1599 3 4 

   

 
1600 1699 2 11 

   

 
1700 1799 4 2 

   

 
1800 1899 3 0 

   

 
1900 1999 0 6 

   

 
2000 2099 1 2 

   

 
2100 2199 5 3 

   

 
2200 2299 4 3 
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Bilaga B – Ritning Axialstag RENK-22 
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Bilaga C – Ritning Axialstag ABB 
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Bilaga D – Ritning Axialstag ABB med induktiva givare 
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Bilaga E – Ritning Stagningsbalk, ”Kryddhylla” 
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Bilaga F – Statistik över resonansförskjutning vid 

stagning 

 

All data är i enheten Hertz. 

fxy: avläst resonansfrekvens 

1, 2: före och efter stagning 

a, b, c: flera resonanser på samma testkörning 

df: resonansförskjutning 

 

 
Kryddhylla D-sida 

      

          

 
f1a f2a f1b f2b f1c f2c dfa dfb dfc 

1 30 38 90 100     8 10   

2 50 55         5     

3 34 39 90 96     5 6   

4 39 43         4     

 

 
min(df) max(df) medel(df) normal(df) 

 
4 10 6,3 5 

 

 
Kryddhylla ND-sida 

      

          

 
f1a f2a f1b f2b f1c f2c dfa dfb dfc 

1 31 36 45 51     5 6   

2 28 34 57 62     6 5   

3 27 33 54 57     6 3   

4 27 32 55 58     5 3   

5 29 35 56 58     6 2   

 

 
min(df) max(df) medel(df) normal(df) 

 
2 6 4,7 6 
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Axialstag D-sida 

      

          

 
f1a f2a f1b f2b f1c f2c dfa dfb dfc 

1 30 43 47 60     13 13   

2 30 43 47 62 85 92 13 15 7 

3 41 45 48 61     4 13   

 

 
min(df) max(df) medel(df) normal(df) 

 
4 13 11,1 13 

 

 
Axialstag ND-sida 

      

          

 
f1a f2a f1b f2b f1c f2c dfa dfb dfc 

1 44 56 78 83     12 5   

2 46 56 60 76 89 91 10 16 2 

3 41 54 64 74     13 10   

4 46 56 63 77     10 14   

5 47 56 62 76     9 14   

 

 
min(df) max(df) medel(df) normal(df) 

 
5 16 11,3 10 

 

 
Kryddhylla + Axialstag D-sida 

     

          

 
f1a f2a f1b f2b f1c f2c dfa dfb dfc 

1 35 58         23     

2  44 60  64 80     16 16   

 

 
min(df) max(df) medel(df) normal(df) 

 
16 23 18,3 16 
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Kryddhylla + Axialstag ND-sida 

    

          

 
f1a f2a f1b f2b f1c f2c dfa dfb dfc 

1 40 58 58 72 85 98 18 14 13 

2 43 54 58 72     11 14   

 

 
min(df) max(df) medel(df) normal(df) 

 
11 18 14 14 

 

 
Kapat axialstag ND-sida 

     

          

 
f1a f2a f1b f2b f1c f2c dfa dfb dfc 

1 47 55         8     

2 45 53 60 75     8 15   

3 48 53 62 73     5 11   

 

 
min(df) max(df) medel(df) normal(df) 

 
5 15 9,4 8 

 

 
Kryddhylla + Kapat Axialstag D-sida 

    

          

 
f1a f2a f1b f2b f1c f2c dfa dfb dfc 

1 43 51 66 80 
  

8 14 
  

 
min(df) max(df) medel(df) normal(df) 

 
8 14 11 8 

 



 
 

50 
 

Bilaga G – Stagningsverkan AMS 900 
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Bilaga H – Ritning Halvstag RENK22 
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Bilaga I – Ritning Halvstag ABB utan BN-givare 
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Bilaga J – Ritning Halvstag ABB med BN-givare 
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Bilaga K – Axialstag (fullt monterat) 

 

Vibrationsmätning D-sida, axiellt. 

 

 
Vibrationsprovning A – Axialstag D-sida (fullt monterat) 

 

Knackprov lager, D-sida, axiellt. 

Ritning, axialstag originalutförande. Se bilaga C.  
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Bilaga L – Axialstag (undre fästen lossade) 

 

Vibrationsmätning D-sida, axiellt. 

 

 
Vibrationsprovning B – Axialstag D-sida (undre fästen lossade) 

 

Knackprov lager, D-sida, axiellt. 
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Ritning, axialstag utan undre fästen. 
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Bilaga M – Axialstag (undre fästen och genomgående 

bultar lossade) 

 

Vibrationsmätning D-sida, axiellt. 

 

 
Vibrationsprovning C – Axialstag D-sida (undre fästen och genomgående bultar lossade) 

 

Knackprov lager, D-sida, axiellt. 
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Ritning, axialstag utan undre fästen och utan genomgående bultar. 
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Bilaga N – Axialstag med/utan hål för induktiva givare 

 

Utan hål för induktiva givare. 

Vibrationsmätning, D-sida axiellt. 

 

 
Vibrationsmätning 1 – Axialstag D-sida (utan hål för induktiva givare) 

 

Knackprov, Lagerhus D-sida axiellt
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Med hål för induktiva givare. 

Vibrationsmätning, D-sida axiellt. 

 

 
Vibrationsmätning 2 – Axialstag D-sida (med hål för induktiva givare) 

 

Knackprov, Lagerhus D-sida axiellt 

 


