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Abstract 
 
At a producing company such as Kappa Kraftliner it is important to keep the machines 
running, never stop producing kraftliner. To keep the producing errors low it is necessary to 
diagnose the machinery plant. Diagnose of the machinery plant is made because it is 
necessary to know the condition of the machines. This diagnosis is made by 
vibrationmeasurement.  
 
When vibrationmeasurement is done on a gearbox the resulting FFT-spectrum becomes very 
complicated. The complication in gearboxes is related to the fact that they have several parts 
that can err. This report is based on four gearboxes. The purpose with this work was to 
examine which errors the gearboxes had, why the gearboxes had these errors and how to 
avoid them. 
 
On these four gearboxes vibrationmeasurements and analysis has been made. The 
measurements has been made whit SKFs handheld microlog and the analysis has been made 
in SKFs computer program PRISM4.   
 
The results from the measurements and analysis showed on bearing errors at all four 
gearboxes. The most important conclusion was to parse the side bands to find bearing errors 
in a complex vibration spectrum.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
På ett producerande företag som Kappa Kraftliner är det viktigaste att hålla maskinerna 
gående. Alltså att hela tiden producera kraftliner. För att minimera driftbortfall är det 
nödvändigt att diagnostisera maskinparken. För att få veta i vilken kondition maskinerna 
befinner sig. Denna diagnostisering görs bland annat med vibrationsmätning.  
 
Vid vibrationsmätning på växellådor erhålls vibrationsspektrum som är ganska komplicerade. 
Detta för att en växellåda har många ingående delar som kan fallera. Detta examensarbete är 
inriktat på fyra växellådor. Syftet med arbetet var att fastställa vilka fel som fanns i 
växellådorna, hur de uppkommit och vad som skulle kunna göras för att de inte ska 
uppkomma igen.  
 
På dessa lådor har grundliga vibrationsmätningar och analyser genomförts. Mätningarna har 
gjorts med SKFs handhållna microlog och analyseringen är utförd i SKFs data program 
PRISM4.  
 
Resultaten av mätningar och analyser visade på lagerskador på alla fyra växellådor. Den 
viktigaste slutsatsen blev att det går det att fastställa lagerskador med hjälp av att analysera 
sidbanden i ett komplext vibrationsspektrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Denna rapport är ett 10-poängs examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet vid Luleå 
tekniska universitet. 
 
Examensarbetet har utförts på Kappa Kraftliner i Piteå. Handledare på Kappa har varit Kjell 
Lundberg och examinator vid universitetet Torbjörn Ilar. 
 
Ett stort tack riktas till personalen på FU-avdelningen på Kappa Kraftliner. Och ett speciellt 
stort tack till Håkan Sirkka, Ingvar Granberg och Kjell Lundberg som är upphovsmännen till 
detta arbete och som bistått med mycket stöd och hjälp.  
 
 
Piteå, oktober 2004 
 
 
 
Jonas Snäll 
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1 Inledning 
 
 
I industrin kan underhåll av maskiner tillämpas i olika stor utsträckning. Antingen körs 
maskinerna tills de av någon anledning går sönder. Denna typ av underhåll kan kallas 
avhjälpandeunderhåll. Kostnaderna för avhjälpandeunderhåll är relativt höga på grund av 
oplanerade driftsstopp, skadade maskiner och övertidsinsatser. 
 
En bättre lösning på underhållet är att maskinkomponenterna körs med ett förutbestämt 
tidsintervall så att de kan plockas ned och byts före det går sönder. Svårigheten med det är att 
veta hur länge alla detaljer kommer att hålla.  
 
Den bästa metoden att sköta underhållet på är att kontinuerligt diagnostisera maskinparken. 
Alltså att under drift bedöma tillståndet på maskinerna. Denna teknik görs möjlig av det 
faktum att de flesta maskinkomponenter ger ifrån sig någon form av varning innan de går 
sönder. Diagnostisering på maskiner kan göras med ett flertal olika metoder. Den mest 
använda är vibrationsmätning.  
 
På Kappa Kraftliner i Piteå infördes vibrationsmätning 1996 och är idag en stor del i de 
förebyggande underhållet. På de både pappersmaskinerna finns onlinesystem. Onlinesystemet 
mäter kontinuerligt vibrationsnivåerna. Utöver de, utförs inspektionsronder och manuella 
vibrationsmätningar.   
 
Underhållspersonal upptäckte under sommaren 2004 förhöjda vibrationsnivåer på fyra 
växellådor i drift hos Kappa. En exjobbare inkallades för att fastställa följande: 
 

• Vilka fel finns det i de fyra växellådorna? 

• Vad beror felen på och hur har det uppkommit? 

• Vad kan göras för att inte felen ska återkomma? 
 
Det är ovanstående som ligger till grund för detta examensarbete. Utöver dessa fyra 
växellådor kommer denna rapport ge en bra bild på tillvägagångssättet vid analys av 
växellådor. Dessutom kommer den teoretiska biten bakom vad vibrationer egentligen är och 
hur vibrationer mäts och analyseras beskrivas i en inledande litteraturstudie.  
 

1.1  Avgränsningar 

 
Detta arbete ska inte gå in på olika system som skulle kunna utföra vibrationsmätningar och 
analyser på ett bättre sätt. Utan det system som finns på Kappa Kraftliner är det som de även i 
framtiden kommer att användas. 
 
I växellådsanalysen kommer endast växellådan att beaktas och analyseras. Dock kommer 
omkringliggande detaljer så som kopplingar, motorer, fläktar och axlar att analyseras om det 
finns tecken på att de kan vara inblandade i felkällor på växellådorna. 
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1.2 Företagspresentation  

 
Kappa Kraftliner i Piteå är Europas största kraftlinerbruk. Årligen tillverkas cirka 650 000 ton 
kraftliner. Anläggningen består av en sulfatfabrik med två barrmassalinjer, en lövmassalinje 
med blekeri, en returfiberanläggning samt två pappersmaskiner. 
Kappa har drygt 600 anställda, omsätter 3 miljarder kronor och ingår i Kappa Packagings 
affärsområde Kappa Containerboard. 
Av de 600 anställda jobbar cirka 280 i produktionen många av dem jobbar skift, eftersom 
fabriken körs i kontinuerlig drift, dygnet runt. Cirka 230 av de anställda jobbar med underhåll. 
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2 Vibrationsteori 
 
 
Vibration sägs vara en kropps svängning eller upprepade rörelser kring ett jämviktsläge. Den 
enklaste vibrationen att beskriva är om en kropps rörelse är begränsad i alla riktningar utom 
en. Ett exempel på det är en hiss som bara röra sig upp och ned i ett hisschakt. Det kallas ett 
system med en frihetsgrad. Denna rörelse kan enkelt åskådliggöras med en fjäderupphängd 
massa. Om massan flyttas ett visst avstånd från jämviktsläget och sedan släpps kommer 
fjädern att dra tillbaka massan till jämvikt. Då innehåller massan en mängd rörelseenergi som 
gör att den fortsätter förbi viloläget och deformerar fjädern i motsatt riktning. Om inga yttre 
krafter eller friktion verkar på massan kommer den att stanna upp i det yttre läget som 
motsvara det läge som massan först drogs till fast på andra sidan om viloläget. Sedan kommer 
massan att vilja till jämviktsläget igen. Energin flyttas således från rörelseenergi i massan till 
lägesenergi i fjädern. Så håller det på tills någon yttre kraft avbryter det hela.  
 
Denna rörelse blir en sinussvängning om den plottas mot tiden. Den här idealiserade enkla 
sinusrörelse återfinns nästan aldrig i mekaniska system. I alla verkliga system finns friktion 
som minskar amplituden på svängningen med tiden. Oftast övergår energin då till värme. 
 

               

 

 
     
 
Bild 1.  Fjäderupphängd massa som plottad mot tiden blir en sinussvängning. På x-axeln är 
tid och på y-axeln är amplituden. 
 
 
Sinussvängningen kan beskrivas med följande ekvation: 
 

)sin(* wtAx =     (1:1) 

 
x = en partikels förflyttning från sitt jämviktsläge (m) 
A = den maximala förflyttningen (m) 

w = vinkelhastigheten ( 1−
s ) 

t = tiden (s) 
 
Partikelns hastighet kan bestämmas genom att derivera (1:1) med avseende på tiden: 
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 )cos(** wtwA
dt

dx
v ==        (m/s)   (1:2) 

 

Partikelns hastighet varierar i takt med lägesförändringen med fas förskjuten vinkeln π /2. 
Den har maximal hastighet = w * A, då den passerar jämviktsläget. 
Partikelns acceleration (a) erhålls genom att hastigheten (1:2) deriveras med avseende på 
tiden: 
 

 )sin(** 2

2

2

wtwA
dt

xd

dt

dv
a −===     (m/ 2

s )  (1:3) 

 

Den maximala accelerationen är således = A* 2
w , och fås då partikeln är i något av sina 

ändlägen. En sinusvåg kan således utryckas i en sträcka (x), en fart (v) eller en acceleration 
(a). [1] 
 
Sträckan (x) eller förflyttningen är avståndet från jämviktsläget. Utöver den varierande 
förflyttningen utsätts ett vibrerande föremål för varierande hastighet och varierande 
acceleration. Hastighet definieras som förflyttningen per tidsenhet och mäts vanligen i mm/s. 
Acceleration definieras som förändringen av hastighet och mäts i enheten G, alltså 
medelaccelerationen som orsakas av gravitationen vid jordytan. Dessa tre mätstorheter är 
fasförskjutna 90 grader var. Hastigheten har 90 graders fasförskjutning mot förflyttningen. 
Samtidigt som accelerationen ligger 90 grader före hastigheten. Detta förklaras med en 
partikels oscillation kring ett jämviktsläge. Då hastigheten är noll befinner sig partikeln i 
något av ändlägena. Då är samtidigt accelerationen som störst och partikeln går tillbaka mot 
jämviktsläget. När partikeln når jämviktsläget är hastigheten störst samtidigt som 
accelerationen och förflyttningen är lika med noll. [2] 
 
 
    Tidsfördröjning = ¼ period = 90 grader 

 
 
Bild 2. Fasförskjutning. X-axeln är tid och y-axeln är amplitud. 
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2.1 Vibrationsamplitud 

 
Vibrationsamplituden som beskriver storleken på vibrationen kan anges i ett flertal storheter 
som: Topp till Topp amplitud, toppamplituden, medelvärde eller i RMS. Topp till topp är 
avståndet från en negativ topp till en positiv topp. Toppamplituden är kurvans maximala 
värde från jämviktsläget. [2] 
 
 
Medelvärde     Effektivvärde           Topp 

 
                                               Topp till topp 
 
 
Bild 3.  Vibrationsamplitud. På x-axeln är tid och y-axeln är amplitud. 
 
 
Effektivvärdet RMS motsvarar arean under kurvan om de negativa topparna likriktas. Värdet 
kan också uttryckas som kvadratroten av medelvärdet av vågformens kvadrerade värde. 
Eftersom sinus vågformen är symmetrisk kommer effektivvärdet att vara 0,707 gånger 
toppvärdet. RMS är det värde som är vanligast att använda. [2] 
 
 

Dessa ytor är lika stora                                                       

 

 
 
 
Arean under rektangeln är 
effektivvärdet 

 
 
Bild 4.  Effektivvärdet. På x-axeln är tid och y-axeln är amplitud. 
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2.2 Sammansatt vibration 

 
I mekaniska system finns det oftast fler än en exciteringsfrekvens. När flera frekvenser 
förekommer på samma gång blir den resulterande vibrationen summan av vibrationerna vid 
varje frekvens. Vågformen för vibrationen blir således inte formad som en sinusvåg. [2]  
 
 

 

 

 
 
Bild 5.  Sammansatt vibration. På x-axeln är tid och y-axeln är amplitud. 
 
 

2.3 Energi 

 
Maskinvibrationer skapas av energi som kommer från maskinens kraftkälla. Mängden energi i 
maskinvibrationen är inte särskilt stor i jämförelse med den energi som erfordras för 
maskinens drift.  
Varje fysisk struktur kan liknas med ett antal fjädrar, massor och dämpare. massor och fjädrar 
absorberar inte energi dämpare gör det. Ett exempel på dämpare är oljefilmen som finns 
mellan detaljerna i en växellåda. Bild (5) visar hur en fjäder och en massa kan samverka och 
bilda ett system som svänger med den karakteristiska egenfrekvensen. Om energi tillförs ett 
fjäder-massa system kommer det att vibrera med dess egenfrekvens. Den kommer även att ha 
en vibrations nivå som är beroende av kraftfullheten i energikällan liksom av den dämpning 
som finns i systemet. 
Egenfrekvensen i ett odämpat fjäder-massa system kan fås av följande ekvation: 
 

    
m

k
Fn ==

π2

1
    (1:4) 

 

Fn  = egenfrekvensen 

k    =  fjäderkonstanten, fjäderns styvhet 

m   =  massa 
 
Av ekvation (1:4) kan utläsas att om styvheten ökar så stiger egenfrekvensen men om massan 
ökas sjunker egenfrekvensen. Har systemet dämpning, vilket alla fysiska system har, så 
sänker den egenfrekvensen.  
I ett mekaniskt system finns många frihetsgrader. Dessa frihetsgrader kan efterliknas med ett 
vanligt fjäder-massa-dämpat system. En vibrationsenergi som tillförs en maskin fördelar sig 
på de frihetsgrader som finns. Mängden energi till varje frihetsgrad varierar med den 
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egenfrekvens och dämpning som frihetsgraden har samt energikällans frekvens. 
Vibrationsenergin från källan kan färdas lång väg i en maskin tills den stöter på en struktur 
med en egenfrekvens som ligger nära energikällans. Där blir då vibrationsnivån större än i 
andra delar av maskinen som inte har samma egenfrekvens som energikällans frekvens. [2] 
 

2.4 Resonans 

 
Resonans är ett fenomen som uppkommer då exciteringsfrekvensen ligger nära en 
egenfrekvens i en maskinkonstruktion. En typisk struktur har många egenfrekvenser. I en 
maskin som producerar ett brett spektrum av vibrationsenergi karakteriseras ett 
resonansfenomen som en topp i vibrationsspektrumet vars frekvens är konstant även om 
varvtalet på maskinen ändras. 
 
För att illustrera resonansfenomenet kan fjäder-massa systemet fungera som tankebild. Om 
kraftens störfrekvens är lägre än egenfrekvensen kommer systemet att reagera som en fjäder. 
Alltså att förflyttningen är proportionell mot den anbringande kraften.  
I området över egenfrekvensen är massan det styrande elementet. Systemet uppträder som en 
massa inför en inkommande kraft. Det innebär att dess acceleration är proportionell mot den 
anbringade kraften och förflyttningen förblir relativt konstant då frekvensen ändras. 
Förflyttningen är ur fas i förhållande till kraften i frekvensområdet ovanför egenfrekvensen. 
Vid själva resonansfrekvensen uppträder systemet helt annorlunda då en kraft anbringas. 
Massa och fjäderelement tar effektivt ut varandra och kraften möter endast dämpningen, eller 
friktionen, som finns i systemet. Det är alltså dämpningen som styr de resonanta systemets 
rörelse vid dess egenfrekvens. [2] 
 
 

2 .5 Linearitet 

 
Det finns linjära och ickelinjära system. Det linjära systemet fungerar som så att den signal 
som går in ska vara proportionell mot utsignalen. Ett exempel är om insignalen är x kan 
utsignalen vara X men inte Y. Ett annat exempel mer inriktat mot vibrations mätning kan vara 
att utsignalen inte ska innehålla några andra frekvenser är insignalen. De kan dock vara 
förstärkta och större än insignalen. När det handlar om mekaniska strukturer så som maskiner 
betraktas insignalen som en vibrationskraft och utsignalen som den faktiska uppmätta 
vibrationen. 
 
Perfekt linearitet existerar inte i något fysiskt system. Det förekommer varierande grad av 
icke-linearitet i alla maskiner. Vissa maskiner kan tyckas vara näst intill linjära i sitt 
uppträdande vid låga signaler för att vid höga signaler visa på icke-linearitet.  
 
Med hjälp av vibrationsmätning kan krafternas storlek som verkar på de olika mätpunkterna 
bestämmas. När vibrationsmätning utföres antas att krafterna förekommer vid samma 
frekvens som reaktionen och att de uppmätta nivåerna är proportionella mot krafternas 
storlek. Detta förutsätter att maskinen reagerar linjärt på störfunktionen vilket är rimligt att 
anta då maskinen är ny och körs med låga varv. Men allt eftersom maskinkomponenterna slits 
och glapp bildas, eller sprickor framträder och delar lossnar, så förblir inte reaktionen linjär. 
Följden blir att den uppmätta vibrationen kan få en annan karaktär än störningen. Övertoner 
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och sidband framträder. Omfattningen av dem är ett mått på graden av icke-linearitet i 
maskinen.  
Flexibla kopplingar som är felaktigt uppriktade är icke-linjära. Felaktig uppriktning ger en 
stark andra överton till 1 gånger varvtalet. Slitna kopplingar som dessutom är felaktigt 
uppriktade ger ofta en stark tredje överton till varvtalet. När krafter växelverkar i en maskin 
vid olika frekvenser på ett icke-linjärt sätt blir resultatet alstrandet av summa- och 
skillnadsfrekvenser. De är frekvenser som inte finns i de ursprungliga störningarna. Dessa 
summa- och skillnadsfrekvenserna är sidband som kan hittas i spektrum för defekta lager och 
växellådor. [2] 
 
 

3 Vibrationsgivare 
 
En vibrationsgivare producerar en elektrisk signal som är analog med den vibrationsrörelse 
den utsätts för. Den elektriska signalen är en kopia av den riktiga vibrationssignalen. 
 
Den vanligaste vibrationsgivaren är en Piezoelektrisk accelerometer. Det är en allround givare 
som har stort frekvensområde och stort dynamiskt spelrum. Givaren är utan rörliga delar 
vilket ger den en lång livstid. Om utsignalen från givaren integreras kan man få både fart och 
sträcka presenterat. 
 
Hjärtat i en piezoelektrisk accelerometer är biten av piezoelektriskt material. Detta material 
har egenskaper som göra att det vid mekanisk påfrestning, antingen skapad av drag eller 
tryck, genererar en elektrisk laddning mellan sina poler. Denna laddning är proportionell till 
den pålagda kraften. Denna lilla bit piezoelektriskt material sitter monterad inne i ett hus. Det 
är huset som man fäster på den detalj som ska mätas. Då hela huset börjar vibrera blir det 
accelerationer i massan. Det ger upphov till en kraft på den lilla piezoelektriska biten. En av 
Newtons lagar illustrerar detta, Kraft = Massa * Acceleration. 
 
Återgivningen av signalen i det högfrekventa området begränsas av den seismiska massans 
resonans i förening med elasticiteten i piezoelementet. Denna resonans ger upphov till en 
mycket hög topp i återgivnings-spektrumet vid givarens egenfrekvens. Normalt ligger 
egenfrekvensen kring 30 kHz för de vanligaste accelerometrarna. De kan brukas upp till en 
tredjedel av dess egenfrekvens. I frekvenser ovanför 1/3 kan resonansåtergivning förekomma. 
[2] 
 

4 Frekvensanalys 
 
Tidssignalen för en maskin med många ingående delar blir mycket komplicerad och är svår 
att läsa av. Därför är det vanligt att en frekvensanalys genomförs. Att göra en spektralanalys 
innebär att transformera informationen i signalen från tidsberoende till frekvensberoende. En 
tågtidtabell kan liknas med tid- respektive frekvensberoende. Om tabellen skrivs beroende på 
tiden blir den enligt följande:  
första tåget går klockan 06:00 och nästa 06:10, nästa efter den 06:20 och nästa 06:30.  
I stället kan tågtidtabellen skrivas som:  
Första tåget går klockan 06:00 och där efter var tionde minut. Då blir tabellen 
frekvensberoende i stället för tidsberoende. [2] 
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4.1 FFT- Analys 

 
FFT- analysatorn är det mest använda analysinstrumentet inom vibrationsområdet. FFT 
betyder Fast Fourier Transform efter matematikern Fourier, som levde på Napoleons tid. 
Fourier arbetade fram den matematiska teorin för uppdelningen av komplicerade signaler till 
dess ingående frekvenskomponenterna. Som bild 6 visar omvandlas tidssignalen till ett 
frekvensspektrum i FFT-analysatorn. [3] 
 

 
 
Bild 6.  Från tidssignal till frekvensspektrum 
 
 
Första steget i en FFT-analys är samplingsprocessen. Denna utförs som i bild 7. 
 
 

   
   
 
 
 
Bild 7.  Till vänster är den ursprungliga signalen. I mitten är den samplade vågformen. Till 
höger är den återskapade signalen.  
 
Den samlade signalen är en matematisk representation av den momentana signalnivån vid 
exakt definierade tidsintervall. Sampling är en analog process som görs med hjälp av en 
”sample and hold” krets. Kretsens utsignal utgörs av en sekvens av spänningsnivåer som 
matas in i en analog-digital-omvandlare. Spänningsnivåerna omvandlas i AD-omvandlaren till 
digitala ord som representerar de samplade nivåerna. Större antal bitar i de digitala orden 
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medför en lägre brusnivå och ett större dynamikområde. De flesta FFT-analysatorer använder 
tolv-bitars ord.  
Samplingshastigheten avgör vilken som är den högsta representerbara frekvensen. För det 
som händer mellan samplingarna i signalen framgår inte av den återskapade signalen. Det är 
därför viktigt att den samplade vågformen i praktiken inte innehåller någon information som 
ligger nära samplingsfrekvensen. Om samplingsfrekvensen är lika med samplad frekvens 
kommer det att ge endast ett horisontellt sträck i den återskapade signalen. Detta för att 
samplingsnivån blir exakt lika varje gång det samplas. Detta problem kallas vikning. Ett sätt 
att undvika problemet med vikning är att låta insignalen passera ett analogt lågpassfilter vars 
gränsfrekvens är mindre än hälften av samplingsfrekvensen. I de flesta moderna FFT-
analysatorer är samplingsfrekvensen satt till 2,56 gånger filtrets gränsfrekvens. [2] 
 

4.2 Diskontinuitet i den samplade signalen 

 
Om en tidsregistrering omfattar exakt ett helt antal perioder av en sinusvågform, så kommer 
FFT-spektrumet att bestå av en ende linje med korrekt amplitud vid den korrekta frekvensen. 
Däremot om signalen inte är noll i båda ändarna kommer den att trunkeras vilket resulterar i 
diskontinuitet i den samplade signalen. Spektrumet av en signal med diskontinuitet i den 
samplade signalen går från en enstaka linje till flera angränsande linjer. Detta kallas läckning. 
Det är som att signalen läcker från sin riktiga plats till de angränsande linjerna. [2] 
 

 
 
Bild 8.  När tidsregistreringen inte är lika lång som perioden uppstår läckning som i de nedre 
bilderna.  
 

4.3 Reducering av läckning  

 
För att undvika läckning i så stor utsträckning som möjligt är det nödvändigt att se till att 
signalnivån är noll i båda ändarna på tidsregistreringen. Reducering av läckningen möjliggörs 
om de samplade dataproverna multipliceras med en så kallad fönster- eller vägningsfunktion. 
Dessa fönster- och vägningsfunktioner kan se ut på olika sätt. Om inget fönster används kallas 
det rektangulärt eller likformigt fönster. Nackdelen med rektangulära formen är att den 
trunkerar signalen om signalen inte helt får plats inom rektangel.  
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Hanningfönstret har formen av en period av en cosinusvåg med tillägget 1 så att den alltid är 
positiv. [2]  
 

  
  
 
Bild 9.  Till höger är hanningfönstret använt på den ursprungliga signalen till vänster. På x-
axeln är tid och y-axeln är amplitud. 
 
De samplade signalvärdena multipliceras med hanningfunktionen och resulterar i ett utseende 
som i bild 9. Hanningfönstret tvingar signalen att bli noll i båda ändarna. Eftersom en 
hanningviktad signal endast återger 50 % av den ursprungliga signalen kan viktiga händelser i 
signalen missas av analysatorn. Av denna anledning används överlappning med 50 % så att 
hela signalen blir synlig. Denna överlappning fungerar som så att Analysatorn har två 
buffertar först startas den ena och då den blivit halv full startas insamling till buffert 2. Då 
buffert 1 är full görs FFT-analys som förnyas då även buffert 2 är full. Processen fortsätter 
tills önskat antal medelvärden har insamlats. [2] 
 
 

4.4 Modulering 

 
Amplitudmodulering uppnås om två signaler multipliceras med varandra. Det krävs att den 
ena signalen ska ha minst 5 – 10 gånger så hög frekvens. Den högfrekventa kallas ”bärare”, 

( )tx
c

, och den med lägre frekvens ”modulerande signal”, ( )tx . Den amplitudmodulerade 

signalen, ( )tx
a

, blir då 

 

( ) ( ) ( )txtxtx
ca

*=     (1:41) 

 
Bäraren kan vara vilken periodisk signal som helst så som harmonisk sinus, fyrkant eller 
rektangulär. Amplitudmodulering är en icke-linjär process som ger upphov till nya 
frekvenskomponenter i spektrumet, komponenter som inte hade existerat utan moduleringen. 
[4] 
 
Amplitudmodulering förekommer ofta i vibrationsmönster från maskiner med roterande axlar. 
Moduleringen medför sidband i vibrationsspektrumet. Maskinproblem kan i många fall 
diagnostiseras med hjälp av dessa sidband. I till exempel växellådor amplitudmoduleras 
kuggingreppsfrekvensen av varvtalet. Det är alltså kuggingreppsfrekvensen som är bäraren 
och varvtalet modulerar signalen. Moduleringen kan uppkomma om axeln som kugghjulet 
sitter på är excentrisk. Excentriciteten medför att kuggingreppstonen blir starkare under den 
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del av varvet då radien ökar. Då radien minskas blir kuggingreppstonen svagare. Det blir som 
i bild (10). [2]    
 

 
 

  
Bild (10).  Bilden visar amplitudmodulering. 
Tid är på X-axeln och amplitud på Y-axeln. 
Heldraget är bäraren och streckade är 
moduleraren. 

Bild (11).  Bilden visar spektrumet från 
signalen i bild (10). Grundsignalen i mitten 
och sidband på båda sidorna. 

  
Frekvensmodulering förekommer även i maskinvibrationer. Då moduleras signalen av att 
frekvensen varieras medan amplitud är konstant. Alltså att frekvensen ändras med tiden. Om 
denna ändring är kontinuerlig från hög frekvens till låg till hög. Framträder 
frekvensmodulering som sidband i spektrumet. När både frekvensmodulation och 
amplitudmodulering finns i vibrationerna från en maskin blir spektrumet mycket komplicerat. 
 

4.5 FFT i praktiken 

 
De flesta maskiner har en uppsättning kraftfrekvenser, bestämd av maskinens geometri och 
varvtal. Förekomsten av andra frekvenser än kraftfrekvenserna tyder på icke-linearitet. Den 
sammanlagda magnituden av dessa frekvenser är ett bra mått på maskinens kondition. I takt 
med att maskinens delar slits blir spelrummen större och vibrationsmönstren alltmer 
komplicerade på grund av uppkomsten av övertoner och sidband. 
 
För att upptäcka ökningar i vibrationsnivån plottas den totala vibrationsnivån som funktion av 
tiden. Om då trenden är stigande betyder det en ökning i maskinens vibrationer. Men 
ökningen behöver inte nödvändigtvis betyda att det är en skada i maskinen. Det kan vara en 
ökning av 1 gånger varvtalet som tyder på obalans. Men däremot om det är multiplar av 1 
gånger varvet tyder det på icke-linearitet som är ett tecken på skador i maskinen.  
 
I ett frekvensspektrum är det lätt att hitta igen de toppar som kommer från de grundläggande 
maskintekniska störningarna så som obalans, lagerfel och växelfel. [5] 
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Bild 12.  Frekvensspektrum där obalans, lagerfel och kuggväxelfel visas som spikar i 
spektrumet. 
 

4.5.1 Växellådor  

 
Växellådor genererar relativt framträdande toner vid kuggingreppsfrekvensen, vilken 
motsvarar antalet kuggar multiplicerat med växelns varvtal. Kuggingreppsnivån stiger i takt 
med att kuggarna slits. Om växellådan har flera axlar kommer varje drevpar att generera en 
egen kuggingreppsfrekvens.  
 
Kuggskador på ett drev medför högre kuggingreppsfrekvens som leder till att 
kuggingreppsfrekvensen moduleras av drevets varvtal. Resultatet blir sidband kring 
kuggingreppet och kuggingreppsövertoner. Övertoner infaller på två gånger kuggantalet 
gånger varvtalet. Spridningsintervallet på sidbanden är 1 gånger varvtalet på den axeln drevet 
sitter. På det sättet är det lätt att bestämma vilket av dreven i drevparet som det är fel på. 
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Excentriska drev genererar bara ett sidband på var sida om kuggingreppsfrekvensen. Detta ska 
skiljas från de många sidband som uppträder på enskilda kuggar som är skadade. [5] 
 
Hunting tooth frekvensen är den frekvens med vilken en kugge på det ena drevet griper tag i 
en viss kugge på det andra drevet. För att minimera hunting tooth fenomenet i växellådor 
konstrueras de med utväxling som inte är ett heltal. För då möts inte kuggarna från stora 
drevets med samma kuggar på det lilla drevet varje varv. Vilket skulle orsaka ojämn 
förslitning på dreven. En liten defekt på en kugg kommer hela tiden att slita på samma ställe 
på den andra kuggen. [2] 
 

4.5.2 Rullningslager  

 
Rullningslagerproblem är en av de vanligaste typerna av fel som diagnoseras med hjälp av 
vibrationsanalys. Rullningslager utsätts för störningar och vibrationspåkänningar som alstras 
av obalanser, feluppriktningar, krökta axlar, defekta och felaktigt spända remmar, elmotorfel, 
växelfel, felaktig montering, uppglappning eller dålig smörjning. Ett felaktigt lager ger ifrån 
sig vibrationskomponenter som inte är exakta multiplar av varvtalet. Sådana komponenter 
kallas asynkrona. Följande formler gäller för beräkning av lagertonernas frekvenser utifrån 
lagrets geometri.  
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BPFI = Kulpassagefrekvensen, innerring 
BPFO = Kulpassagefrekvensen, ytterring 
BSF = kulrotationsfrekvensen 
FTF = Fundamental rullhållarfrekvens 
Kd = Kuldiameter 
Dd = Delningsdiameter på lagret 
N = Antal rullelement 

Θ = Kontaktvinkeln 
 
Lagertonernas frekvens ges oftast av lagertillverkaren. Tillverkare av mätsystem har också 
tabeller för dessa frekvenser för olika lager. Lagerfrekvenserna för en mängd lager kan då 
läggas in i mätsystemet och på ett smidigt sätt presenteras i frekvensspektrumet.                      
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I bild (13) ses ett spektrum där BPFO är inlagt som de gröna sträcken och träffar de blåa 
spikarna som är själva lagerskadan. Spiken längst till vänster är ursprungsfrekvensen medan 
frekvenserna till höger är övertoner. 
 

 
 
Bild 13.  Bilden visar ett lagerfel på ytterring, BPFO. X-axeln är frekvens och y-axeln är i 
mm/s. 
 

4.5.2.1 Sidband 
 
Amplitudmodulering av lagertonerna kan ske om felet finns på inre lagerbanan. Det blir 
sidband till lagertonerna med spridningsintertvallet 1 gånger varvtalet. Moduleringen 
uppkommer i och med att defekten på innerring flyttas in i och ut ur belastningszon en gång 
per varv. När defekten befinner sig i belastningszonen skapar den en vibration med en 
frekvens som motsvarar kulornas passerfrekvens. Då defekten är utanför belastningszonen 
skapas mindre vibration med denna frekvens. Detta förklarar amplitudmoduleringen av 
lagertoner och de påföljande sidbanden med avståndet som varvtalsfrekvensen.  
 
Det sista stadiet i lagerslitage är då lagret blir så varmt att smörjvätskan bryts ned. Då det 
händer är det stor risk för att lagret totalhavererar. Rullkropparna och lagerbanorna riskerar att 
smälta. [2] 
 

4.5.3 Drivremmar 

 
Remtransmission är en relativt billig variant av kraftöverföring som dock orsakar många 
problem.  
 
Felvalda, utslitna eller uttöjda remmar genererar vibrationer med rempassagefrekvensen och 
dess övertoner. Remmens grundtonsfrekvens kan fås från följande formel. 
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RPM
L

D
FBF *π=       (1:9) 

 
 
FBF = Grundtonsfrekvensen 
RPM = Remskivan D´s varvtal 
L = Remlängd 
D = Remskivans diameter  
 
Excentriska remaskivor ger upphov till starka radiella 1 gånger varvtalet komponenter och då 
speciellt i riktning som är parallell mot remmen. Felaktigt uppriktning av en remskiva ger 
upphov till starka axiella 1 gånger komponenter och övertoner av remmens grundfrekvens. [2] 
 

4.5.4 Fläktar 

 
På fläktar bildas ofta ojämna ansamlingar av beläggning och partiklar på bladen. Resultatet av 
dessa ansamlingar blir obalans. Om något blad blir deformerat, spricker eller bryts kommer 
bladpassagefrekvensens vibrationstoppnivå att öka. [2] 
 

4.6 Envelop 

Envelop-tekniken är en metod för att upptäcka lagerfel på ett tidigt utvecklingsstadium. 
Maskinvibrationer innehåller repeterbara frekvenskomponenter så som lagerfel och kuggfel. 
Envelop-tekniken bygger på att frekvensmässigt separera lagrets stötpulssignaler från övriga 
signaler. Detta sker genom en instängning av det intressanta frekvensområdet för lagerfelet 
med ett bandpassfilter och därefter medelvärdesbilda, likrikta och LP-filtrera signalen. [3]  
 

5 Tidssignal 
 
Tidssignalsanalys är bruket av vågformen istället för spektrumet vid diagnostisering av 
maskinproblem. Vågformen är den ursprungliga vibrationssignalen och kan vara till hjälp då 
inte spektrumet kan ge den information som är nödvändig för att diagnostisera till exempel en 
invecklad växellåda.  
 
Användningsområden för tidssignalsanalys kan vara: 

• I en del växellådor är inte rotationshastigheten så hög på alla axlar, då kan det vara bra 
att med tidssignalen titta på varje kugge för att kunna se om det är någon kugge som 
sticker ut över de andra. 

• Slumpartade stötar som inte står i förhållande till varvtalet. 

• Om mycket brus förekommer kan till exempel lagerfelstoner försvinna i bruset vid 
FFT-analys. Om istället tidssignalen brukas kan den ge information om 
lagerkonditionen.  

 
Hur tidssignalen ställs in före en mätning finns beskrivet i Bilaga (1). [2] 
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6 Metod för växellådsanalyseringen 
 
Första veckorna på ex-jobbet ägnades mycket tid till inlärning av vad vibrationsmätning 
egentligen är och skrivandet av den inledande teoristudien. Med ökad vibrationsförståelse 
växte problemen fram. 
 
Under tre veckor före stoppet innan växellådorna plockades ner genomfördes cirka 1800 
mätningar. 122 punkter mättes varje dag i tre veckor. Dessa mätningar gjordes för att kunna 
skapa trender på vibrationsnivån och för att se hur vibrationsmönstren varierade med olika 
varvtal.  
 
Först byggdes en egen fabrik för examensarbetet upp i data programmet PRISM4. Fabriken 
innehöll de fyra växellådorna med deras ingående mätpunkter. Denna fabrik byggdes för att 
kunna samla och analysera alla mätningar på samma ställe. Mätningarna gjordes med SKF:s 
portabla mätenhet Microlog. En accelerometer med magnet kopplad till micrologen sattes fast 
på mätobjekten före varje mätning. Efter mätronden som innefattade alla fyra växellådor 
laddades mätningarna in i fabriken. Där sedan mätresultaten analyserades.  
 
Arkiverade ritningar på växellådorna studerades för att få information om de ingående delarna 
i växellådorna så som vilka lager, vilken utväxling och hur många kuggar dreven innehöll. 
Detta för att kunna få en bild av vad det skulle kunna vara för felkällor i lådorna. I 
analyseringen av mätningarna lades sedan lager och kuggfrekvenser in i spektrumen för att se 
om de var några toppar i spektrumen som sammanföll med dem. Även yttre omständigheter 
som remdrift, fläktar och kopplingar togs i beaktning vid analyseringen. Bedömningar utifrån 
mätningarna gjordes på konditionen och eventuella fel i de fyra växellådorna.  
 
Efter nerplockning och isärtagning av växellådorna gjordes grundliga inspektioner av dem. 
Detta för att kunna härleda de vibrationsmönster de uppvisade före demontering.  
 
Mätningar utfördes även på de nya växellådorna som togs i drift efter stoppet. Detta för att se 
om vibrationsnivåerna gått ned. Men också för att se om de fel som uppvisades före 
nerplockning försvunnit.  
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7 Vibrationsmätning och analys på fyra växellådor 
 

7.1 Hydro-vario 

 
Hydro-vario växellådan sitter efter torken och driver en Glättningsvals. Motorn är en 
frekvensstyrd Siemens och är kopplad via en kardanaxel till lådan. 
 
Lådan har två axlar. Den ena är själva valsen som är lagrad inne i lådan med två lager och har 
70 kuggar på drevet. Ingående axel från motorn har 21 kuggar på drevet och två lager. Det ger 
lådan en utväxling på 3,333:1. 
 

 

 
  
Bild (14).  Bilden visar växellådan till 
hydrovarion i mitten och valsen till vänster. 

Bild (15).  Ritning på hydrovarions 
växellåda. 

 
 
 

7.1.1 Resultat från mätningar före demontering 

 
Från spektrumet kan skador på ingående axels bakre lager utskiljas, både på ytter- och 
innerring. Samt att kuggfrekvensen visade höga värden med sidband med samma avstånd som 
varvtalet. Skadorna på innerring sågs bäst i Horisontell led och med vanlig FFT-analys. 
Innerringsskadan hade även den sidband med samma avstånd som varvtalet. 
Ytterringsskadorna sågs med envelop horisontellt. Ytterringsskadan har även sidband med 
rullhållarfrekvensen. BPFI var under några mätningar upp i 8 G vilket i förhållande till andra 
mätningar som gjorts är väldigt mycket. Bilder på lagerfelen följer nedan. 
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Bild (16).  Bilden visar BPFI på ingående 
axel. Sidbanden till lagerfrekvenserna med 
samma avstånd som varvtalet är klart 
framträdande. X-axeln är i frekvens och y-
axeln är i mm/s 

Bild (17).  Bilden visar BPFO. Sidband med 
rullhållarfrekvensen på andra och tredje 
övertonerna. X-axeln är i frekvens och y-
axeln är i mm/s 

 
 

7.1.2 Mätningar på den nya lådan 

 
Mätningarna på den nya lådan visade på i stort sett samma sidbandsmönster som på den 
gamla lådan. Däremot var lagerfelen BPFO och BPFI nästintill borta. Bild på sidbanden i den 
nya lådan illustreras nedan. 
 

 
 
Bild (18).  Bilden visar sidbanden i den nya växellåda. X-axeln är i frekvens och y-axeln är i 
mm/s  
 
Sidbanden koncentrerades till kuggfrekvenserna på ingående axel och har samma avstånd som 
varvtalet.  
 

7.1.3 Slutsatser för Hydrovarion 

 
Sidbanden i den nya lådan hör antagligen till kuggfrekvenserna som amplitudmoduleras av 
varvtalet. Dessa sidband behöver inte betyda att det är något fel på själva lådan. Däremot i 
den gamla lådan fanns både sidband till BPFI och till kuggfrekvenserna. 
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Om den nya lådan förutsätts vara felfri vid drifttagandet, utan lagerfel och kuggfel, så är det 
antagligen någon yttre faktor som framkallar amplitudmoduleringen av kuggfrekvenserna. De 
yttre faktorerna kan vara obalans, excentricitet eller feluppriktning som påverkar den 
ingående axeln. Denna yttre faktor fanns säkert redan i den gamla lådan som då orsakade de 
lagerfel som lådan byttes för. En kontroll av de yttre omkringliggande delarna till lådan så 
som kopplingar och kardanaxel bör utföras. Detta för att kunna bestämma vad det är som gör 
att det finns obalans eller excentricitet i ingående axel. Om inget görs kommer det antagligen 
uppstå nya lagerfel som kommer att likna de som fanns på den gamla lådan. [6] 
 

7.2 Nosvals bas 

 
Nosvals-basen sitter i slutet på virapartiet på pappersmaskin 2. En motor av typen Siemens 
driver valsen. För att få rätt vridmoment och varvtal sitter det en växellåda mellan motorn och 
valsen. Mellan motorn och växellådan sitter en koppling.  
 
 
 

 
 

 
  
Bild (19).  Nosvalsens växellåda. Till 
höger under den runda kåpan är 
utgående axel som sammanbinder lådan 
till valsen med en kardanaxel. 

Bild (20).  Ritning på nosvalsens växellåda. Till 
vänster är utgående axel, i mitten mellanaxeln och till 
höger ingående. 

 
 
Växellådan är en Brook Hansen med en ingående, en utgående och en mellanaxel. På den 
ingående axeln sitter det ett drev med 36 kuggar. På mellanaxeln sitter det två drev ett på 47 
kuggar och ett på 16 kuggar. Det med 47 är drivet av ingående axel. På utgående axel sitter 
det ett drev på 65 kuggar. Dessa kuggar ger växellådan en utväxling på 5,3038:1. Varje axel 
är även lagrad med två lager. Lådan har inte plockats ner någon gång förut, utan har körts från 
att den var ny. 
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7.2.1 Resultat av mätningar före demontering 

 
Sidband till kuggfrekvensen på ingående axel. Det betydde antagligen att drevet som satt på 
ingående axel med 36 kuggar var slitet. Även de drev som satt på mellan och utgående axel 
var slitna. 
 
Sidband till övertoner med ett avstånd som motsvarar varvtalet på mellanaxeln sågs i vanligt 
FFT-spektrum. Dessa sidband kom antagligen från innerrings skador på lagren. I envelop sågs 
endast lagerfelsfrekvensen inga övertoner. Dessa sidband med varvtalet från mellanaxeln sågs 
både på utgående axel och på mellanaxeln. Bild på sidbanden illustreras nedan. 
 

 
 
Bild (21).  Bilden visar sidband till BPFI på Nosvalsens mellanaxel. X-axeln är i frekvens och 
y-axeln är i mm/s 

7.2.2 Mätningar på den nya växellådan 

 
De sidband som sågs på mellanaxeln är borta på den nya lådan. Däremot ses 
kuggfrekvenserna klart och tydligt. De är till och med större i den nya lådan än i den gamla. 
Detta för att de nya kuggarna behöver nöta in sig i varandra. Nivån på dem kommer nog att gå 
ner i takt med att växellådan körs och kuggarna nöts. Nedan visas nya lådans spektrum med 
framträdande kuggfrekvenser. 
 

 
Bild (22).  Bilden visar nya Nosvalsens mellanaxel med framträdande kuggfrekvenser. X-
axeln är i frekvens och y-axeln är i mm/s 
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7.2.3 Resultat från visuell inspektion 

 
Då lådan plockats ned gjordes visuell kontroll av de ingående delarna i lådan. Dessa 
inspektioner visade på att det inte var något fel på kuggarna. Sidbanden som till en början 
antogs vara till kuggfrekvenserna hörde antagligen till felen på lagren. På NU-lagrets 
innerring på mellanaxeln kunde två stora sprickliknande skador identifieras. Se bild (23). De 
är antagligen de skadorna som har genererat sidbanden i FFT-spektrumet.  
 

 
 
Bild (23).  Bilden visar lagerskadan på innerring på INA-lagret på Nosvalsens mellanaxel. 
Ungefär likadan skada finns på motsatta sidan.   
 

7.2.4 Slutsatser Nosvalsen 

 
Lagerskadorna på innerringen på NU-lagret var de skador som rondinspektören hörde och 
som vibrationsmätningarna gav indikering på. Lagerfelsfrekvensen för innerring, PBFI, 
sammanföll inte riktigt med vibrationsmönstrena i spektrumen. Men däremot var sidbanden 
klart framträdande. Att sidbanden hörde till innering kunde fastställas i och med att de hade 
samma avstånd som varvtalet mellan sig och att det inte var övertoner till varvtalet samt att 
det inte passade som sidband till kuggfrekvenserna.  
 
Av ovanstående text blir slutsatsen att i jakten på lagerfel ska inte bara lagerfelsfrekvensen 
och dess övertoner beaktas. Detta för att lagerfelen kan vara mycket komplexa vilket 
resulterar i att lagerfelsfrekvenserna som finns inlagda i analysprogrammet inte alltid 
sammanfaller med vad FFT-spektrumet uppvisar. Finns det sidband med avståndet 1 gånger 
varvtalet på axeln och som inte är övertoner av varvtalet kan det mycket väl vara innerringsfel 
på något lager. Detta fenomen var tydligt i Nosvalsens växellåda. 
 
Det som försvårade mest i analysen var att varannan innerringsfelfrekvensen sammanföll med 
kuggfrekvensen. Drevet hade 16 kuggar och grundfelsfrekvensen för innerring var på 7,92 
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gånger varvtalet. Vilket betydde att andra övertonen till innerring blev kring 16 gånger 
varvtalet, alltså där kuggingreppsfrekvensen låg. Inledningsvis antogs att de pikar som fanns 
vid 16, 32 och 48 gånger varvtalet endast hörde till kuggfrekvensen. Efter den visuella 
inspektionen av lagerbanan på NU-lagret sågs att det var två framträdande lagerfel på 
innerringsbanan. Dessa lagerfel sammanföll delvis med kuggfrekvensen som gjorde att det 
blev svårt att hitta lagerfelen.   
 
De sprickliknande skadorna på innerring är antagligen monteringsfel eller fabrikationsfel. Det 
senare låter mer troligt i och med att växellådan varit i drift väldigt länge och aldrig varit isär 
plockad. En liten, kanske osynlig skada, vid drifttagandet kan efter årens lopp bli större och 
större. 

7.3 Pic-up:en 

 
Pic-up:en är en växellåda med en ingående och en utgående axel. Ingående axel kommer via 
en kardanaxel in i växellådan. Den har två lager av typen NJ 315 EC/C3 och ett drev med 45 
kuggar. Utgående axel som också är valsen har två lager av typen NJ 28/530 ECMA och ett 
hjul med 150 kuggar. Lådan har utväxlingen 3,333:1. 
 

 

 
  
Bild (24).  Pic-up växellådan. Den gula kåpan 
uppe till vänster täcker kardanen till ingående 
axel. Nere till höger är själva valsen och i 
mitten växellådan. 

Bild (25).  Ritning på pic-up växellådan. 
Högst upp är ingående axel och ner till är 
utgående vals. 

 

7.3.1 Resultat av mätningar före demontering 

 
Ett av lagren på utgående axel alltså själva valsen visar klara indikationer på ytterringsskador. 
Se bild (26) Eftersom att det var två likadana lager på var sida om det utgående drevet gick 
det inte att bestämma vilken sida som lagerfelet var på. Men högsta nivåerna på lagerfelen 
sågs på baksidan på lådan alltså lagret på valsens sida.  
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Bild (26).  Bilden visar ytterringsskada på PIC-UPen. X-axeln är i frekvens och y-axeln är i 
mm/s 

7.3.2 Mätningar på den nya växellådan 

 
Mätningarna på den nya växellådan visade på samma lagerfel som det var på den gamla 
lådan. Det var alltså ytterringsskador även på den nya lådans utgående axel men nivån på dem 
var inte lika hög som de som var på den gamla lådan. Se bild (27) 
 

 
 
Bild (27).  Bilden visar BPFO på den nya PIC-UPens växellåda. X-axeln är i frekvens och y-
axeln är i mm/s 

7.3.3 Slutsatser pic-up 

 
Tyvärr kunde inte pic-up växellådan monteras isär inom tidsramen för detta examensarbete. 
Men den lagerskada som var i växellådan var ganska lätt att med vibrationsmätning 
identifiera. Det var med andra ord ingen tvekan om vad som var fel, att sedan den nya lådan 
visade på lagerskador är lite oroväckande.  
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7.4 Massaskruv 

 
Massaskruvens växellåda drivs med remdrift av en Siemens motor. Lådan har en utväxling på 
25,01:1 och utgående axel driver en massaskruv som matar ut flismassa. Denna skruv sitter på 
linje 1 av de tre massalinjerna inne på Kappa. Linje 1 är den största av de tre. Om skruven av 
någon anledning skulle stanna innebär det i princip att även produktionen på 
pappersmaskinerna stoppas. Att växellådan fungerar klanderfritt är av stor vikt.  
 
Växellådan är en Benzler Sala TV202 och har en ingående, en utgående och en mellanaxel. På 
ingående axel som drivs av remmen sitter det ett drev med 28 kuggar, ett SKF lager med 
betäckningen 6414 och ett SKF lager med betäckningen 6410. På mellanaxeln Sitter det två 
drev. Det drev som drivs av ingående axel har 124 kuggar och det som driver utgående axel 
har 17 kuggar. Mellanaxeln har två SKF lager, båda med beteckningen 21314. Utgående axel 
har ett drev med 96 kuggar och två SKF lager med beteckningen 6032.    
 

 
 

  
Bild (28).  Massaskruvens växellåda. Den gula kåpan till vänster 
täcker remdriften. Ovanpå växellådan sitter motorn. Mitt i bild till 
höger går utgående axel till skruven. 

Bild (29).  Ritning på  
Växellådan 

 

7.4.1 Resultat av mätningar före demontering 

 
Massaskruven är den växellåda som har visat den största trendutvecklingen. Trenden för vissa 
mätpunkter bara steg och steg för var dag. Spektrumen som inledningsvis genererades 
innehöll utskiljbara spikar. Men allt eftersom tiden gick övergick de till en skog av spikar på 
en hög nivå, upp till 10-12 mm/s. De fel som fanns inledningsvis vid mätningarnas början 
ökade antagligen till sådana nivåer att ett haveri var nära. Så för att kunna bestämma 
felorsakerna har de första mätningarna analyserats mer ingående. Detta eftersom de uppvisade 
en tydligare bild av de skador lådan innehöll.  
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Amplitud 
Mm/s 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tid, en mätning 
varje dag i tre 
veckor. 

 Frekvens - Hz  
 
Bild (30).  Bilden visar en sammanställningsbild från alla mätningar på ingående axel på 
massaskruvens växellåda. Längst upp är mätningarna från i början av september som har klara 
pikar. Längst ned är de mätningar som gjordes just före stoppet. Där uppvisas en mer 
svårdefinierad skog av pikar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amplitud 
Mm/s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tid, en 
mätning 
varje dag i 
tre veckor. 

 Frekvens - Hz  
 
Bild (31).  Bilden visar sammanställningsbild från alla mätningar på utgående axel. De första 
mätningarna längst upp visar på låg brus nivå och klara spikar som indikerar lagerskador. 
Längst ned i bild visas de avslutande mätningarna. Där är brusnivån hög. Det är denna 
brusnivå som gör att trenden på mätpunkten stiger. Men lagerskador, i form av pikar och 
sidband, kan ses långt före brusnivån går upp och ger en förhöjd trend. 
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Efter djupgående analys på de inledande mätningarna kunde en skada på utgående axel 
urskiljas och då på innerring på lagret. På ugående axel sitter två likadana lager av typen SKF 
6032. Så det var svårt att bedöma vilket av de två lagren som var skadade. Spikarna i 
spektrumet som i bild (32) sammanföll med lagerfelen men även sidbanden med avståndet 1 
gånger varvtalet var väldigt framträdande. 
 

 
 
Bild (32).  Bilden visar BPFI på utgående axel och sidband med avståndet 1 gånger varvtalet. 
X-axeln är i frekvens och y-axeln är i mm/s 
 
Trenderna efter mätningarna var stigande och på vissa mätpunkter mycket stigande. 
Mellanaxeln och utgående som visas i bild (33) hade klart stigande trend. Det exponentiella 
utseendet på trenden betyder att ett totalhaveri var nära.  
 

  
 
Bild (33).  Bilden visar trend på total vibrationsnivån på en mätpunkt på mellanaxeln i 
massaskruvens växellåda före demontering. I början av mätningarna var det rimliga nivåer 
men mot slutet steg de iväg. Den gula linjen är larmnivå ett och den röda är larmnivå två. 
Mätningarna utfördes en gång per dag i tre veckor. Hade växellådan körts några dagar till 
hade den antagligen havererat. X-axeln är i tid och y-axeln är i mm/s. 
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7.4.2 Mätningar på den nya växellådan 

 
De nya mätningarna visade på en vibrationsnivå på en tiondel av nivån på gamla lådan. Det 
betyder alltså att det var ganska stora fel på den gamla lådan. 

7.4.3 Slutsatser massaskruven 

 
Lagerskadan som hittades på utgående axel sågs i ett spektrum som hade slutfrekvens 80 Hz 
och 3200 linjer. Vilket är väldigt stor upplösning, bild (32) har den upplösningen. I och med 
att utgående axel snurrade så sakta, ett varv per 3 sekunder, var det nödvändigt att ha så hög 
upplösning för att kunna urskilja lagerskadan. Tyvärr kunde inte massaskruvens växellådan 
monteras isär inom tidsramen för detta examensarbete. Det med förde att de visuella 
inspektionerna uteblev.  
 
Det kan ha funnits mer fel i massaskruvens låda än denna ovan nämnda lagerskadan. Så den 
dagen lådan plockas isär bör en visuell inspektion av de ingående komponenterna 
genomföras. 
 

8 Diskussion 
 
Samtliga fyra växellådor som analyserats i det här jobbet hade lagerskador. Skadorna i Pic-
upen och Hydrovarion var lätta att hitta. Lagerskadorna i Nosvalsen och Massaskruven var 
lite svårare att hitta. Svårigheten med dem var främst att det var växellådor med tre axlar. 
 
Den viktigaste slutsatsen från det här arbetet är sidband. Finns det sidband med avståndet 1 
gånger varvtalet så är det antagligen något eller några fel i objektet. Sidbanden kan även vara 
kraftigare än själva lagerfelsfrekvensen och ibland kanske det inte går att passa in BPFI alls 
men sidbanden kan fortfarande vara framträdande. Finns det spikar i ett spektrum från en 
växellåda som inte är multiplar av varvtalet eller passar ihop med kuggfrekvenserna så är det 
antagligen lagerfel. Dessa lagerfel kan ses i form av sidband eller rena lagerfelsfrekvenser. 
Sidband kan även växa sig starka mellan två lagerfelsfrekvenser som i bilden nedan. 
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Bild (34).  Bilden visar sidband med avståndet 1 gånger varvtalet som går ihop mellan BPFI 
och dess första överton. Sidbanden mittemellan är även mer än dubbelt så kraftiga som 
lagerfelsfrekvenserna. 
 
Av mätningarna på massaskruven framkom att upplösningen är viktig för att hitta lagerskador 
i en lågvarvig maskin. Upplösningen i spektrumen bör minst vara 15 – 20 linjer per varv på 
axeln för att kunna se lagerskador och sidband. Är upplösningen mindre riskeras att de så 
viktiga sidbanden försvinner eller tonas ned så mycket att de blir svårt att hitta dem. 
 
Det är även viktigt att göra flera mätningar efter varandra. Under det här jobbet har det gjorts 
mer än 2000 mätningar. Alla kanske inte var nödvändiga men faktum är om bara en mätrunda 
görs så kan skador missas. Det har till exempel i det här jobbet funnits mätpunkter som bara 
var femte mätrunda visat på lagerskador. Detta kan förklaras med att maskinerna körs med 
olika belastning och olika varvtal samt att givaren kanske inte placeras exakt lika alla 
mätningar.  
 
Finns det då ett schema för rondmätningar som är satt till att mäta en gång i månaden kanske 
den mätningen inte visar några skador. Om man har otur kanske mätningarna inte visar några 
skador på flera månader. När sedan maskinen körs med ett annat varvtal framträder stora 
skador. För att inte missa ett begynnande lagerfel bör flera mätningar utföras i tät följd på 
samma objekt. 
 
Då en växellåda plockats ned är det viktigt att visuellt inspektera de ingående delarna för att 
kunna härleda de fel som föranledde nerplockningen av lådan. Det är alltså viktigt för FU-
personal att sammankoppla vibrationsspektrum med de verkliga delarna. På så sätt byggs 
förståelsen upp. Vibrationsmätning är ett bra verktyg men det är erfarenheten som är det 
viktigaste.     
 
På Kappa uppkommer det ofta lagerfel på pappersmaskinerna vid igångkörning av 
maskinerna efter ett driftstopp. Lagerfelen är ofta rost relaterade. Alltså att det under stoppet 
legat vatten i lagren som ärjat på rullar och lagerbanor. Vattnet kommer från avspolningen 
som görs på maskinerna när de stoppats. Vid avspolningen tränger vatten in i lagren och 
ligger kvar där under hela stoppet. Detta borde gå att komma ifrån, kanske med något av 
nedanstående alternativ. 
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• Vänta med att spola av maskinerna tills just föra det ska köras igång. 

• Kör maskinerna en halvtimme efter avspolningen så att vattnet som eventuellt har 
kommit in i lagren försvinner.   

• Spola bara av de allra nödvändigaste. Alltså inget vattenspolande nära lagerhusen.  
 
Onlinesystemet på Kappa fungerar bra och är nödvändigt på de platser där det inte går att 
manuellt mäta vibrationer som i till exempel i torken. Men onlinesystemet har många 
kompromisser. För till exempel växellådor med så många ingående delar är det nödvändigt 
med mer dynamiska mätningar än vad de två online-givarna kan erbjuda. Mätningar med 
olika upplösning eller tidsintervall, mätningar i alla riktningar och på alla axlar samt 
mätningar som framhåller vissa enskilda delar i lådan är en förutsättning för att fel ska kunna 
hittas på ett tidigt stadium. Skador i lådor kan ses långt före den totala vibrationsnivån stiger 
så mycket att det ger ett larm i onlinesystemet.  
 
En rekommendation är att Kappa systematiskt ska följa upp alla växellådor för att kartlägga 
vilka fel som finns i dem. Detta ska inte göras med SKF:s onlinesystemet utan med handburen 
enhet eller med Nåidens mer avancerade system. SKF:s system är inte tillräckligt för att 
kunna göra de dynamiska mätningar som erfordras. Arbetet ska utföras i syfte att undvika det 
som höll på att hända med massaskruvens växellåda som var nära ett haveri. Massaskruvens 
låda gav indikationer på fel redan lång tid före detta examensarbete inleddes.  
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10 Bilagor 
 
 
(1) Beskrivning av tidssignalsinställning 
 
(2) Intervju med vibrationsanalytiker på SCA 
 
 



Bilaga 1 

Inställning för tidssignalen 

 
Längden på tidssignalen är förhållandet mellan slutfrekvensen och antalet linjer. Till exempel 
om slutfrekvensen är 1000 Hz och antalet linjer 1000 så blir tidssignalen 1 sekund lång.  
 
Det flesta analysatorer samplar tidssignalen 2,56 gånger slutfrekvensen. Det är denna, 
samplingshastigheten, som bestämmer upplösningen på tidssignalen. Om slutfrekvensen är 
1000 Hz samplas det 2560 gånger per sekund.  
 
Ett exempel på hur ovan beskriven teknik kan användas i praktiken är om ett kuggdrev snurrar 
med 1200 RPM som är 20 varv i sekunden och har 128 kuggar på drevet. Då kan man göra 
som i ekvationen medan.  
 
128 * 20 = 2560 
 
Det betyder att varje kugge har en sampling. Alltså att antalet kuggar per sekund 
sammanfaller med antalet samplingar per sekund. Om då någon av kuggarna skiljer sig från 
de övriga kan man anta att det är något fel på den kuggen. 



Bilaga 2 

Intervju med vibrationsanalytiker på SCA 
 
SCA Packaging i Munksund är ett pappers tillverkande företag. Med en omsättning på cirka 
1,5 miljarder och har en pappersmaskin med tillhörande sulfatfabrik. 
 
 
FU-uppställningen på SCA ser ut som följer: 
 
En man går inspektionsrundor på pappersmaskinen och en går rundor på sulfatfabriken. 
Denna inspektionsrunda består av att okulärbesiktiga och med stetoskop kontrollera 
maskinerna. För att upptäcka läckage, missljud eller vibrationer. Sedan har de en man på 
vardera pappers och sulfatanläggningen som smörjer deras maskiner med fett. 
 
Därutöver har de en man som bara ägnar sig åt att mäta och analysera vibrationer. 
Mätningarna görs med SKF:s handhållna mätenhet microlog. Informationen från Micrologen 
presenteras i SKF:s analys program PRISM. Vibrationsanalytikern har jobbat med 
vibrationsmätningarna i fyra år. Han har Cirka 7-8 tusen mätpunkter och använder inga 
larmgränser utan han vet redan från värdena på micrologen om allt är som det ska eller inte. 
Om det inte ser bra ut analyserar han mer ingående i analysprogrammet och om det behövs 
gör han nya mätpunkter för att få en klarare bild av vad som kan vara fel. Han försöker också 
inrikta sig på vad det kan vara som ligger till grund för problemet. Alltså om ett lager måste 
bytas gång på gång är det antagligen något som inte står rätt till med maskinen. Då lagren är 
nedplockade inspekterar vibrationsanalytikern dem för att få en återkoppling till de mätningar 
som föranledde bytet. Men han tycker inte att han har så mycket tid för att kunna göra dessa 
djupare analyser. 
 
Tillgängligheten på pappersmaskinen är god. Det har planerade kortare stopp på 6–8 timmar 
två gånger i månaden. Främst för rengörning och avspolning men också för att kunna byta de 
delar som under driftstiden upptäckts ha begynnande fel. Dessutom har de ett längre stop på 
hösten på ungefär tre veckor. Utöver de har de inte många oförutsedda stopp. Dock fick det 
ett kugghaveri våren 2004. Då stod de stilla 5-6 dagar. Vibrationsanalytikern bedömer att om 
de hade haft ett onlinesystem skulle de ha upptäckt felet innan det havererade. Om de kunde 
ha kört för fullt dessa 5-6 dagarna skulle de ha tjänat ihop till ett onlinesystem bara under de 
dagarna.   
 
 
 




