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Abstract 
Billerud AB is a leading global supplier of packaging paper. Large vibrations have been 

observed in the doctor beams on line PM2 at the Karlsborg paper plant which 

produces white kraft and sack paper. The vibrations have been observed at different 

locations in the machine and at different operating conditions and with varying 

magnitude. It is reasonable to assume that these vibrations jeopardize the quality of 

the paper and the life of the machine. There is also a concern that the vibrations 

could become more critical at an increased production rate. 

Therefore, the aim for this project is to: 

 Identify the cause of the vibrations. 

 Determine if the vibration problems can be linked to one or more specific 

operating conditions. 

 Suggest possible design changes to avoid the vibrations. 

 Determine if the vibration problems could jeopardize future increased 

production rates. 

This project was conducted through a pilot study with interviews of key personnel, a 

theoretical modal analysis, frequency measurements and an experimental modal 

analysis of the paper machine PM2 at Billerud AB Karlsborg. 

The results show that the problem is caused by the contact between the blade of the 

doctor beam and the surface of the drying cylinder. It is plausible that the vibration 

problems are caused by stick-slip phenomena. 

The result indicates that the amplitude of the vibrations would increase with an 

increased rate of production. The recommendation is that further analysis be 

performed to verify the stick-slip phenomena and to develop a design change 

proposal for the contact between the doctor beam and the drying cylinder. 



 
 

  



 
 

Sammanfattning 
Billerud AB är en världsledande leverantör av förpackningspapper. Vid 

produktionslinjen PM2 i Karlsborg, som producerar vitt kraft- och säckpapper, har 

tidvis kraftiga vibrationer observerats på schaberbalkarna. Vibrationerna har 

uppkommit på olika positioner och vid olika driftsförhållanden och har dessutom 

varierat i magnitud. Dessa vibrationer bedöms påverka papperskvaliteten och slitaget 

på maskinen och vibrationerna skulle kunna bli mera kritiska vid en framtida planerad 

ökning av produktionshastigheten. 

Målet med detta examensarbete är därför att: 

 Identifiera orsak till vibrationerna. 

 Ta reda på om vibrationsproblemen kan kopplas till något eller några specifika 

driftsfall. 

 Föreslå designförändring för att undvika problemvibrationerna. 

 Avgöra om vibrationsproblemen kan påverkas av ökad produktionshastighet. 

Projektet genomfördes genom en förstudie med intervjuer av nyckelpersonal, en 

teoretisk modalanalys, frekvensmätningar och en experimentell modalanalys på 

pappersmaskinen PM2 i Karlsborg. 

Genomförda analysers och sammanvägning av resultaten leder till slutsatsen att 

problematiken med säkerhet kan kopplas till kontakten mellan schaberbalkens klinga 

och torkcylindern. Bedömningen är att problemvibrationerna uppkommer på grund 

av stick-slip fenomenet. 

Mätningarna tyder på att vibrationernas amplitud skulle kunna öka vid en ökad 

produktionshastighet. Rekommendationen är fortsatta analyser för att säkerställa 

stick-slip samt för att ta fram konkreta designförändringsförslag till kontakten mellan 

schaberbalk och torkcylinder. 

  



 
 

  



 
 

Förord 
Detta examensarbete är en avslutande del på civilingenjörsprogrammet 

Maskinteknik. Examensarbetet har genomförts vid företaget Billerud AB och omfattar 

30 högskolepoäng. 

Ett stort tack riktas till alla som varit inbladade i examensarbetet och bidragit med sin 

tid, erfarenhet och kunskap. Vid Luleå tekniska universitet, tackas särskilt biträdande 

Professor Magnus Karlberg vid avdelningen för Produkt- och produktionsutveckling 

institutionen för teknikvetenskap och matematik och Professor Jan-Olov Aidanpää vid 

avdelningen för material- och solidmekanik institutionen för teknikvetenskap och 

matematik. Vid företaget Billerud tackas särskilt PM2 linjechef Peter Åström och 

driftingenjör Tommy Stenman. 

Slutligen vill vi tacka flygvapnet för att vi fått möjligheten att fördjupa oss inom 

teknikområdet. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har genomförts tillsammans med företaget Billerud och 

examineras vid avdelningen för Produkt- och produktionsutveckling institutionen för 

teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet. 

Examensarbetet behandlar vibrationer som vid flera tillfällen har konstaterats på 

schaberbalkar till torkcylindrar på Billeruds pappersmaskin PM2 i Karlsborg. 

Examensarbetet syftar till att identifiera orsaken till dessa vibrationer samt att föreslå 

lämpliga åtgärder för att minimera problemen. Analyserna baseras på teoretisk 

modalanalys, experimentell modalanalys samt frekvensmätningar genomförda på 

pappersmaskinen i Karlsborg. 

1.1 Billerud 
Dagens Billerud AB1 är en produkt av en företagssammanslagning 2001 mellan 

AssiDomäns pappersbruk Skärblacka, Karlsborg och Stora Ensos pappersbruk Gruvön. 

Namnet Billerud aktiebolag härstammar från 1883, då som en nybyggd 

sulfitmassafabrik utanför Säffle. 

Idag är Billerud en världsledande leverantör av förpackningspapper. Företaget verkar 

inom tre olika affärsområden; Market Pulp, Packing Boards samt Packing & Speciality 

Paper.  

 Market Pulp: Affärsområdet står för 20 procent av Billeruds totala omsättning 

och står för produktionen av Billeruds långfibriga pappersmassa. 

 Packing Boards: Affärsområdet står för 28 procent av Billeruds totala 

omsättning och står för produktionen av Billeruds fluting, liner och 

vätskekartonger. 

 Packing & Speciality Paper: Affärsområdet står för 47 procent av Billeruds 

totala omsättning och står för produktionen av Billeruds säckpapper och 

kraftpapper som bland annat tillverkas i Karlsborg. 

  

                                                   
1 (Billerud AB) 
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Företaget har 2300 anställda i elva länder. Billerud konkurrerar och marknadsför sig 

på kvalité och hållbar utveckling. 

Produktionen bedrivs vid Billeruds fyra bruk: Gruvön, Karlsborg, Skärblacka i Sverige 

och Beetham i England. Vid bruket i Karlsborg arbetar 400 personer och produktionen 

är inriktad på tillverkning av säckpapper, kraftpapper och pappersmassa. Bruket i 

Karlsborg startade som en sulfatfabrik 1912 och brukets första pappersmaskin PM1 

startades 1953. För tillverkning av säckpapper och kraftpapper används 

produktionslinjen PM2 som invigs 1957. 

1.2 PM2 
Produktionslinjen PM2 vid Billerud Karlsborg producerar vitt kraft- och säckpapper. 

Linjens kapacitet är 130 000 ton per år vid en maximal produktionshastighet på 900 

meter per minut. Figur 1 visar en översikt av produktionslinjen PM2. 

 

Figur 1 Översiktsbild av produktionslinje PM22. 

Produktionen sker från höger till vänster enligt Figur 1 och bygger på Fourdrinier 

principen med en väv av finmaskig plast som bär pappersmassan genom processen. I 

början av processen består pappersmassan i huvudsak av vatten. Pappersmassan 

formas i sektionen toppformer till en våt pappersfilm på plastväven, se Figur 23. 

                                                   
2 (Billerud AB, 2012) 
3 (Billerud AB, 2012) 
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Figur 2 Fourdrinier principen och toppformer, PM2 Karlsborg. 

Pressektionen och torksektionens uppgifter är att reducera pappersmassans innehåll 

av vatten genom pressning och förångning. I torksektionen återfinns totalt 35 

torkcylindrar som genomströmmas av vattenånga vars värme förångar 

vatteninnehållet i pappersmassan. I kalandersektionen pressas pappret i syfte att 

jämna ut och likställa papperstjockleken. Sista steget i linjen är att rulla upp pappret 

för transport till nästa steg i processen. 

1.3 Schaberbalk 
Vid varje torkcylinder sitter en schaberbalk, se Figur 3, vars uppgift är att hålla 

torkcylindern fri från oönskade partiklar, som kan påverka papperskvalitén och 

produktionshastigheten negativt. Schaberbalken har även till uppgift att förhindra att 

pappret rullas upp på torkcylindern om de blir ett brott på pappersbanan. Inom 

torksektionerna på produktionslinjen återfinns tre olika typer av schaberbalks. 

Schaberbalken består av en skalstruktur med gavlar på kortsidorna. Längs med ena 

långsidan sitter en kolfiberklinga, vars uppgift är att skrapa bort oönskade partiklar 

och pappersrester från torkcylindern. 

 

Figur 3 Schaberbalk med kolfiberklinga. 
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Schaberbalkens kortsidor är lagrade i maskinens stativ vilket medger att 

schaberbalken vid behov kan lyftas från torkcylindern med hjälp av två pneumatiska 

cylindrar monterade på vardera sidan om schaberbalken. När schaberbalken och dess 

kolfiberklinga ligger an mot torkcylindern hålls klingan på plats med schaberbalkens 

egentyngd. Schaberbalken väger drygt 500 kg och är cirka fem meter lång. 

1.4 Problemformulering 
Vid flera tillfällen har vibrationer konstaterats på schaberbalkarna till torkcylindrarna 

på Billeruds pappersmaskin PM2 i Karlsborg. Vibrationerna har uppkommit på olika 

positioner och vid olika driftsförhållanden och dessutom varierat i magnitud från 

knappt kännbara till kraftiga skakningar. Dessa vibrationer bedöms påverka 

papperskvaliteten och slitaget på schaberklingor, infästningar och närliggande 

maskinelement såsom lager. 

Problemet är i nuläget hanterbart vid normal produktion, men oro finns för att 

problemet skulle kunna bli mera kritiskt vid en framtida planerad ökning av 

produktionstakten. I dagsläget innebär normal produktion en virahastighet på 600-

900 meter per minut och den önskade produktionsökningen skulle innebära en 

virahastighet på upp till 1150 meter per minut. 

Målet med detta examensarbete är därför att: 

 Identifiera orsak till vibrationerna. 

 Ta reda på om vibrationsproblemen kan kopplas till något eller några specifika 

driftsfall. 

 Föreslå eventuell designförändring för att undvika problemvibrationerna. 

 Avgöra om vibrationsproblemen kan äventyra den framtida planerade 

ökningen av produktionstakten. 

2 Teori 
I detta avsnitt beskrivs bakomliggande teori4 som använts för att modellera, simulera 

och analysera det mekaniska systemet med avseende på vibrationer. 

2.1 Endimensionella system 
Odämpade fria vibrationer inom ett mekaniskt system med en frihetsgrad kan 

modelleras med en fjäder och en stel kropp, se Figur 4. 

                                                   
4 (Inman, 2008) 
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Figur 4 Fjäder massa modell. 

Systemet ges följande egenskaper: 

 Kroppen M har massan m [kg] 

 Fjädern har fjäderkonstanten k [N/m] 

 Kontakten mellan kroppen M och golvet är friktionsfri 

 Vibrationen beskrivs med hjälp av förskjutningen x [m] som utgår från 

systemets jämviktsposition. 

Newtons andra lag ger för systemet i Figur 4 att 

  ̈           (1) 

 ̈ är systemets acceleration och 

  är systemets förskjutning 

Ekvation (1) är en homogen ordinär differentialekvation av andra ordning vilken har 

lösningen5 

 ( )      (     )     (2) 

A är amplitud [dimensionslös] 

   är den naturliga vinkelfrekvensen [rad/s], 

t är tid [s] och 

  är fasförskjutningen [rad] 

Figur 5 visar förskjutningen som funktion av tid av ekvation (2). 

                                                   
5 (Inman, 2008) 



15 
 

 

Figur 5 Förskjutning som funktion av tid. 

Förskjutningen är en harmonisk periodisk och odämpad rörelse.  

För dissipativa6 mekaniska system med en frihetsgrad kan en viskös dämpmodell 

användas vars kraft är proportionell mot hastigheten det vill säga. F=cẋ. Newtons 

andra lag ger nu att 

  ̈    ̇           (3) 

 ̇ är systemets hastighet 

Ett system kan vara under-, överdämpat eller kritiskt dämpat. Dämpkoefficienten, c, 

karaktäriserar systemets benägenhet att svänga. För ett överdämpat system gäller 

ekvation 4. 

           (4) 

  är den odämpade naturliga frekvensen. 

För ett underdämpat system gäller ekvation 5. 

            (5) 

  

                                                   
6 dissipation, omvandling av energi (annan än värmeenergi) till värmeenergi. En sådan sker 
vid varje fysikalisk process. Dissipation förekommer t.ex. vid deformation av material med 
inre friktion. (Nationalencyklopedin) 
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För ett kritiskt dämpat system gäller ekvation 6. 

           (6) 

Karaktäristiken hos ett system visualiseras enligt Figur 67. 

 

Figur 6 A: Underdämpat system, B: Överdämpat system, C: Kritiskt dämpat system. 

Resonans inträffar för mekaniska system då yttre laster sammanfaller med systemets 

egenfrekvens. För ett odämpat system når systemet sin maximala 

svängningsamplitud vid dess egenfrekvens. Systemets naturliga frekvens för ett 

odämpat enfrihetsgradssystem se ekvation 78. 

   √
 

 
      (7) 

2.2 Flerdimensionellt system 
För att kunna beskriva vibrationer för mekaniska system med n antal frihetsgrader 

härleds en rörelseekvation med matriser vilka representerar strukturens uppbyggnad. 

För fria dämpade svängningar blir rörelseekvationen i enlighet med ekvation 89. 

  

                                                   
7 (Wikipedia) 
8 (Inman, 2008) 
9 (Inman, 2008) 
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   ( )̈     ( )̇     ( )       (8) 

M är massmatrisen 

K är styvhetsmatrisen 

C är dämpningsmatrisen 

2.3 Påtvingade svängningar 
Påtvingade svängningar kan förekomma på ett mekaniskt system, såväl som 

harmoniska såväl som icke harmoniska. Påtvingade harmoniska svängningar används 

för att experimentellt bestämma systemets styvhet och dämpegenskaper. 

Om det mekaniska systemet utsätts för en påtvingad svängning i form av en kraft, F, 

så kan ekvation 3 skrivas om i enlighet med ekvation 910. 

  ̈    ̇           (9) 

Om kraften F(t) beskriver en harmonisk störning beskrivs kraften således enligt 

ekvation 1011. 

 ( )                (10) 

   är den initiala störningskraften [N] 

    är den drivande störningsfrekvensen [rad/s] 

t är tid [s] 

2.4 Modalanalys 
Mekaniska system kan analyseras och karaktäriseras med hjälp av modalanalys. 

Modalanalysen kan genomföras experimentellt eller analytiskt. Den analytiska 

modalanalysen löser egenvärdesproblemet som härleds ur ekvation 8. Den 

experimentella modalanalysen förutsätter att en känd kraft exciterar det mekaniska 

systemet varvid systemets karaktäristik mäts med hjälp av till exempelvis 

accelerometrar. Resultatet av en modalanalys ger det mekaniska systemets 

modformer, egenfrekvenser och systemets dämpkoefficienter. 

2.5 Stick-slip 
Stick-slip är ett fenomen som kan orsaka vibrationer och buller i mekaniska system. 

Fenomenet uppkommer då fjädrande element glider mot varandra och ytorna 

alternerar mellan att klibba ihop (stick) och glida (slip). Fenomenet uppkommer 

normalt på grund av att den statiska friktionskoefficienten mellan två ytor är större 

                                                   
10 (Inman, 2008) 
11 (Inman, 2008) 
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än den dynamiska friktionskoefficienten. Om en applicerad kraft övervinner den 

statiska friktionen så att en relativ rörelse uppstår reduceras friktionen samtidigt på 

grund av den lägre dynamiska friktionskoefficienten vilket leder till en 

hastighetsökning. Figur 7 visar ett schematiskt exempel på stick-slip. 

 

Figur 7 schematiskt exempel på när stick-slip kan förekomma. 

På ett rullband ligger en kloss med en massa. Klossen är horisontellt fixerad med en 

fjäder. När rullbandet startas följer klossen med bandet till dess att fjäderns kraft 

övervinner den statiska friktionen mellan rullbandet och klossen. Lasten börjar då 

glida i motsatt riktning till rullbandets rörelse och friktionskoefficienten minskar från 

dess statiska värde till dess dynamiska värde. Samtidigt avlastas fjädern till dess att 

kraften understiger den dynamiska friktionen och klossen retarderas till ett stopp. 

När klossen väl står still blir åter den statiska friktionen gällande och proceduren 

upprepas. Det karaktäristiska med denna oscillerade rörelse är att den sammanfaller 

med systemets egensvängning12. Det kan även visas att friktionskoefficientens storlek 

som funktion av hastigheten även har betydelse för huruvida stick-slip kan 

uppkomma. 

Antag att klossen har massan m och normalkraften, m·g och att rullbandet rör sig 

med hastigheten, V enligt Figur 7. Klossen är horisontellt fixerad med en fjäder med 

styvheten, k och en linjär dämpare med koefficienten, ɳ. Klossens absoluta rörelse, x 

mäts från klossens utgångsläge där fjädern är obelastad. Om friktionskoefficienten µ 

mellan rullbandet och klossen är tillräckligt stor vid jämviktsläget, kommer klossen 

fastna (stick) på rullbandet och röra sig med den absolut hastigheten  ̇ = V. Under 

stickfasen kan förhållandet mellan krafterna som verkar på klossen skrivas som: 

               (11) 

                                                   
12 (Bhushan, 1999) 
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Under stickfasen ökar fjäderns kraft med klossens förskjutning, k·x när klossen 

förflyttas från punkten A till punkten B, se Figur 8. 

 

Figur 8 Förskjutning vid stick-slip som funktion av tiden. 

Fram till punkt B kan den statiska friktionskraften motstå de två återställande 

krafterna som består av den konstanta kraften från dämparen, ɳ·V och den ökande 

fjäderkraften, k·x. Vid punkt B, är den återförande kraften högre än den statiska 

friktionskraften   ·m·g och glidning sker till punkten C. 

Under glidningsfasen kan rörelsen av klossen beskrivas med ekvation: 

  ̈    ̇              (12) 

Om friktionskoefficienten antas variera linjärt med glidhastigheten gäller följande 

samband: 

               (13) 

µk0 är friktionskoefficienten vid hastigheten 0 m/s och kan approximeras med µs som 

är den statiska friktionskoefficienten. 

α beskriver hur friktionskoefficienten varierar med ökad hastighet. 

Vr är glidhastigheten som är differensen mellan klossens absoluta hastighet och 

rullbandets hastighet. 

Genom att sätta samman ekvation 12 och 13 ges följande samband: 

  ̈  (      ) ̇             (14) 

Sambandet ger att om α>ɳ/(m·g) har systemet ingen dämpning, vilket med tiden 

skulle ge en ökad amplitud på vibrationerna. Lutningen på kurvan som beskriver den 

dynamiska friktionen som funktion av relativ hastighet och systemets dämpning har 
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alltså en avgörande betydelse för om stick-slip kan uppkomma. Om α<ɳ/(m·g) 

kommer vibrationerna att minska och efter ett tag helt försvinna. 

3 Förstudie 
Förstudien har haft som mål att dokumentera fakta och historik om 

vibrationsproblemen. 

3.1 Metod 
Förstudien har genomförts genom intervjuer av personal från skiften, 

driftsingenjörer, servicetekniker och underhållspersonal. Frågorna som tagits upp har 

varit: 

 När har problemen uppstått? 

 Var har problemen uppstått? 

 Har problemen tvingat fram åtgärd? 

 Finns de någon gemensam nämnare när vibrationerna har uppkommit? 

3.2 Resultat 
Intervjuerna visade sig ge en något splittrad bild över det faktiska problemet. Från att 

några individer som var helt omedvetna om problemet till de som vid flera tillfällen 

upplevt kraftiga vibrationer som tvingat fram åtgärd. 

Det sammanvägda resultatet från intervjuerna kan sammanfattas enligt följande: 

 Problemen uppstår endast på torkgrupp tre och fyra. 

 På torkparti tre och fyra förkommer tre olika typer av schaberbalkar. 

Problemen tycks kunna knytas till endast en av dessa tre typer. 

 Problemen uppstår oftast på schaberbalkarna till torkcylinder 12, 14 och 18. 

 Problemet uppstår oftast efter ett stop när maskinen åter startas vid så kallad 

kryphastighet, virahastighet 30 meter per minut. 

 Problemen förekommer endast då schaberbalken är tillslagen det vill säga då 

schaberbalkens klinga ligger mot torkcylindern. 

3.3 Analys 
De inledande arbete konstaterade att pappersmaskinens torkparti består av minst tre 

olika typer av schaberbalkar. Intervjuerna pekade på att problemen endast har 

uppmärksammats på en av dessa olika typer och endast på schaberbalkar tillhörande 

torkparti nummer tre och fyra. Det fortsatta arbetet koncentrerar sig därför endast 

på dessa specifika schaberbalkar där vibrationsproblemen har observerats. Att 

problemvibrationerna försvinner vid lyft av schaberklingan är en tydlig markering på 
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att de är kontakten mellan torkcylinder och schaberbalk som ger upphov till 

problemen. 

Då de råder en viss osäkerhet och oenighet över det faktiska läget indikerar 

förstudien att det finns ett behov av att införa ett uppföljningssystem för att 

dokumentera de oönskade vibrationerna. 

4 Teoretisk modalanalys 
Den teoretiska modalanalysen innebär att systemet har modellerats i 

solidmodelleringsprogram där egenfrekvens och egenmoder kan beräknas. 

Modelleringen baseras på ritningar tillhandahållna av Billerud samt mätningar på 

plats i Karlsborg. Modelleringen ligger även till grund för de praktiska mätningar som 

sedan genomförts. Modellen är även tänkt att kunna användas för att prova ut 

eventuella designförändringar. 

4.1 Metod 
I syfte att teoretiskt analysera schaberbalkens egenfrekvenser och egenmoder 

skapades en solidmodell för att kunna genomföra modalanalysen. Modelleringen och 

modalanalysen genomfördes med hjälp av solidmodelleringsprogrammet Siemens NX 

8.013. 

4.1.1 Ritningar 
Systemet modellerades med hjälp av ett ritningsunderlag som tillhandahölls av 

Billerud Karlsborgs driftingenjör. Där parametrar har saknats har kompletterande 

mätningar genomförts på plats, vilket exempelvis skede med schaberbalkens 

kolfiberklinga. 

4.1.2 Material 
Schaberbalkens material är stål och klingans material är kolfiber. Eftersom 

elasticitetsmodul för schaberklingan inte gick att hitta bestämdes den experimentellt. 

Schaberklingan antas, efter visuell inspektion och diskussioner med personal vid 

avdelningen materialvetenskap på institutionen för teknikvetenskap och matematik, 

LTU, inneha isotropiska egenskaper. 

  

                                                   
13 (Siemens) 
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För att bestämma elasticitetsmodulen användes en dragprovmaskin, se Figur 9. 

 

Figur 9 Dragprovmaskin. 

Två ämnen av schaberklingan förbereds för dragprovet, se Figur 10. 

 

Figur 10 Två förberedda ämnen av kolfiberklingan. 

Dragproven resulterade i två uppsättningar av mätvärden, ett för varje förberett 

ämne. Dessa mätvärden användes för att beräkna förhållandet mellan 

dragspänningen och töjningen enligt, 

          (15) 
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De två serierna av mätvärden plottades i två grafer och elasticitetsmodulen för 

respektive kurva, se Figur 11 och Figur 12.  

 

Figur 11 Plottade värden från ämne nummer 
ett. 

 

Figur 12 Plottade värden från ämne två. 

Utifrån dragprov ett och två medelvärdesbildades elasticitetsmodulen med två 

värdesiffror till 30GPa. Kolfiberklingans14 densitet beräknades med hjälp av egna 

mätningar. 

Övriga materialdata och egenskaper se Tabell 1. 

Tabell 1 Ingående material och dess egenskaper 

 Stål15 Kolfiber 

Elasticitetsmodul 206.94 GPa 30 GPa 

Densitet  7.829e-006 kg/mm3 20 kg/m3 

Poisson´s tal 0.298 0.7416 

4.1.3 Solidmodellering 
Solidmodellerna byggdes upp med hjälp av tillhandahållet ritningsunderlag. För att 

underlätta finita element modelleringen och den kommande analysen användes en 

något förenklad modell av schaberbalken. Den förenklade modellen tar inte hänsyn 

till schaberbalkens hål för infästning i gavlarna och fästpunkterna som används vid 

transport och montering, se Figur 13 och Figur 14. 

 

Figur 13 Förenklad schaberbalk utan tillhörande schaberklinga. 

                                                   
14 (Joh. Clouth) 
15 (NX8.0, 2012) 
16 (performance-composites) 
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Figur 14 Schaberklinga. 

Schaberbalken är uppbyggd med en relativt tunn skalstruktur, Figur 15 

 

Figur 15 Schaberbalk i genomskärning, visar på schaberbalkens relativa tunna skalstruktur. 

Solidmodellerna schaberbalk och klinga sammanfogades med hjälp av kommandot 

”Surface-to-Surface Gluing”, se Figur 16. Kommandot ”Surface-to-Surface Gluing” 

skapar stela fjädrar mellan de ingående kontaktytorna vilket i detta fall efterliknar 

verklighetens fastspänning mellan schaberbalken och kolfiberklingan. 

 

Figur 16 Schaberbalk med schaberklinga sammanfogade med "Surface-to-Surface Gluing" 
kommandot. 

Figur 17 nedan visar schaberbalk med klinga utan markeringarna för kommandot 

”Surface-to-Surface Gluing”. 

 

Figur 17 Schaberbalk med schaberklinga. 

För att bereda modellen inför modalanalysen infördes randvillkor och finita element 

applicerades på solidmodellen. 
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4.1.3.1 Randvillkor 

Schaberbalkens infästning i stativet låstes i alla frihetsgrader, se Figur 18 där det blåa 

fältet representerar den föreskrivna låsningen. 

 

Figur 18 Schaberbalkens antagna fixerade infästning i stativet. 

Schaberbalkens kolfiberklinga kommer under drift att ligga an mot torkcylindern. I 

syfte att kartlägga effekten av denna kontakt studerades tre fall: 

Fall 1: Schaberklingan är inte i kontakt med torkcylindern, se Figur 19 där det 

blåa fältet representerar den antagna låsningen mellan schaberbalken 

och dess stativ. 

 

Figur 19 Randvillkor enligt fall 1. 

Fall 2:  Schaberklingan är i kontakt med torkcylindern. Kontaktytan mellan 

schaberklingan och torkcylindern antas vara låst i en frihetsgrad se Figur 

20 där det blåa fältet representerar de antagna låsningarna mellan 

schaberbalken och stativet samt även mellan schaberklingan och 

torkcylindern. Schaberklingan är låst i kontaktytans normalriktning.  

 

Figur 20 Randvillkor enligt fall 2. 
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Fall 3: Schaberklingan är i kontakt med torkcylindern. Kontaktytan mellan 

schaberklingan och torkcylindern antas vara låst i samtliga frihetsgrad se 

Figur 21 där det blåa fältet representerar de antagna låsningarna mellan 

schaberbalken och stativet samt mellan schaberklingan och 

torkcylindern. Dessa randvillkor ger den högsta styvheten av de tre 

fallen. 

 

Figur 21 Randvillkor enligt fall 3. 

4.1.3.2 Diskretisering 

På grund av schaberbalkens konstruktion med en relativt lång skalstruktur, se Figur 

22, användes två olika metoder för att diskretisera17 modellen. 

 

Figur 22 Tvärsnitt av schaberbalkens skalstruktur som tydligt visar schaberbalkens stabilitetsbalkar. 

Till schaberbalkens gavlar, stabilitetsbalkar och därtill direkt angränsade ytor 

användes 3D-element av tetrahedisk form. Lämpliga storlekar på elementen 

bestämdes med hjälp av iterativa analyser tills schaberbalkens egenfrekvenser 

                                                   
17 Diskretisering: En indelning av strukturen i ett ändligt antal små element. 
(Nationalencyklopedin) 
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stabiliserat sig. Processen itererades tills resultaten av modalanalysen konvergerade 

till heltal. Konvergensvärdet valdes med utgångspunkt från den förväntade 

noggrannheten vid de kommande experimentella mätningarna. Gavlarnas 

elementstorlek bestämdes till 10 millimeter och övriga delar enligt ovan till 20 

millimeter, se Figur 23. 

 

Figur 23 Tredimensionella element på schaberbalkens stabilitetsbalkar, gavlar och 
lagerinfästningar samt schaberklingan. 

Schaberbalkens relativt tunna skalstruktur diskretiserades med hjälp av 

tvådimensionella element. Elementen gavs en tjocklek enligt ritningarna, se Figur 24 

och Figur 25. 

 

Figur 24 Tvådimensionella element på schaberbalkens skalstruktur. 
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Figur 25 Tvådimensionella element på schaberbalkens skalstruktur, undersida. 

För att sammankoppla de olika ingående delarna skapades integrationer mellan 

stabilitetsbalkarna, schaberklinga och schaberbalkens skalstruktur se Figur 26. 

 

Figur 26 "3D Tertrahedral mesh". 

De två- och tredimensionella elementen sammanfogades med hjälp av funktionen 

”mesh mating”. Kommandot skapar gemensamma noder mellan de två- och 

tredimensionella elementen, se Figur 27 och Figur 28. 
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Figur 27 Översiktbild av de två- och tredimensionella element. 

 

Figur 28 Närbild av övergången mellan de två- och tredimensionella elementen. 

Den teoretiska modalanalysen genomfördes stegvis avseende att bevaka resultatets 

förändradring och bedöma dess rimlighet. De steg som genomfördes var. 

 Den analytiska modalanalysen genomfördes med endast tredimensionella 

element vars storlek minskades stegvis. Resultatet av kombinationen av tre- 

och tvådimensionella element kunde sedan jämföras med resultatet från 

modalanalysen med endast tredimensionella element. 

 Den analytiska modalanalysen genomfördes först med endast schaberbalkens 

skalstruktur, för att sedan byggas på med gavlar och lagerinfästningar. 

Analysen upprepades i syfte att säkerställa resultatens rimlighet. 

4.1.4 Fallstudier 
Solidmodelleringsprogrammet Siemens NX8.0 ger möjligheten att välja 

beräkningsalgoritm. I detta fall valdes beräkningsalgoritmen ”SEMODES 103” som är 

lämplig för modalanalys. 

Inför analysen är solidmodellen definierad enligt fall 1, se Figur 29, fall 2 se Figur 30 

och fall 3 se Figur 31 enligt de ovan nämnda randvillkoren. 
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Figur 29 Fall 1. 

 

Figur 30 Fall 2. 

 

Figur 31 Fall 3. 

Iterationen genomfördes med allt mindre elementstorlekar tills dess att 

modalanalysens resulterande egenfrekvenser stabiliserats.  
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4.2 Resultat 
Den analytiska modalanalysen för de tre olika fallen resulterade i egenfrekvenser 

enligt Tabell 2. 

Tabell 2 Resulterande egenfrekvenser för fall 1, fall 2 och fall 3. 

 Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Mod 1 37 Hz 43 Hz 49 Hz 

Mod 2 47 Hz 49 Hz 107 Hz 

Mod 3 86 Hz 98 Hz 111 Hz 

Mod 4 97 Hz 119 Hz 126 Hz 

Mod 3 113 Hz 139 Hz 160 Hz 

 

Se Bilaga 1 för respektive fall och modform. 

4.3 Analys 
Resultaten av den teoretiska modalanalysen bedöms vara trovärdiga. Resultaten 

stärks genom den valda metoden för modellering. Modellen har byggts upp stegvis 

och analyserats stegvis i syfte att kontinuerligt kunna bedöma resultatets rimlighet 

efter varje steg. Modalanalysen har dessutom genomförts i tre differentierande fall 

för att med säkerhet ringa in schaberklingans verkliga randvillkor. 

5 Experimentell analys 
För att kunna analysera vibrationernas karaktär och för att försöka hitta dess orsak 

har mätningar genomförts på pappersmaskinen, PM2. Två olika typer av mätningar 

har genomförts: frekvensanalys och modalanalys. Både förstudien och den teoretiska 

modalanalysen har gett ingångsvärden om var och hur mätningarna skall genomföras. 

Förstudiens intervjuer gav svar på var vibrationsproblemen har varit störst och 

därmed vid vilka torkcylinderpositioner mätningarna skall koncentreras. 

Modelleringen gav svar på vilket frekvensregister som var mest aktuellt samt vilka 

egenmoder som kunde förväntas och därmed hur sensorerna skulle placeras på 

schaberbalken. 

För att mäta vibrationerna har accelerometrar används som sensorer. 

Accelerationerna har registrerats över en viss tid med en viss samplingshastighet. 

Resultatet av mätningarna blir då acceleration som funktion av tid. Resultatet kan 

därefter behandlas med en Fast Fourier Transform algoritm (FFT) för att överföra 

funktionen från tidsplanet till frekvensplanet. 
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För att mäta vibrationerna har tre stycken accelerometrar från Brüel & Kjær18 

används, se Bilaga 2. Varje accelerometer har kalibrerats utifrån tillverkarens 

uppgifter. Accelerometrarna är kopplade till ett A/D kort SC-2345, se Bilaga 3 från 

National Instruments19 som i sin tur är kopplat till en bärbar dator via en 

datainsamlingsenhet DAQPad-6015, se Bilaga 4, från National instruments. Se Figur 

32. Accelerometrarna har formen av en kub med sidan cirka 10 mm och väger endast 

4,8 gram vilket gör att accelerometern själv inte bedöms påverka resultatet. Vid 

modalanalysen har dessutom en impulshammare, se Bilaga 5, från Brüel & Kjær 

använts. Även impulshammaren är individuellt kalibrerad enligt tillverkarens 

uppgifter. 

 

Figur 32 Schematisk bild av kopplingsschema över mätutrustningen. 

För att lagra och analysera mätdata användes mjukvaran Labview20 från National 

instruments. I Labview har sedan ändamålsenliga program skapats för att mäta och 

spara resultaten från de två mättyperna. 

5.1 Frekvensanalys 
Syftet med frekvensanalysen är att detektera de vibrationer som förekommer på 

schaberbalken och i dess fysiska närhet under olika driftsförhållanden. För att kunna 

lagra och analysera vibrationerna har ett program utvecklats i Labview. Programmet 

tar in accelerationen från tre oberoende accelerometrar som placerats i tre olika 

riktningar, x, y och z och behandlar signalerna separat. Programmet presenterar 

rådata av accelerationen som funktion av tiden från de olika sensorerna samt 

accelerationen överförd till frekvensplanet. Överföringen till frekvensplanet 

genomförs med en FFT-algoritm. Resultatet av FFT-behandlingen presenteras i fyra 

olika grafer. En för varje enskild sensor samt en med samtliga tre sensorer i samma 

graf. De behandlade signalerna kan även presenteras som ett medelvärde över tiden 

beroende på inställning. Genom att presentera ett medelvärde av signalen kan små 

                                                   
18 (Brüel & Kjær) 
19 (National Instruments) 
20 (National Instruments) 
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förändringar i frekvensplanet lättare detekteras då de slumpmässiga förändringarna 

tenderar att ta ut varandra över tiden. Följande inställningar kan justeras i 

programmet: 

 Samplingshastighet 

 Antal samplingar 

 Totalt antal serier som skall uppnås innan medelvärdesanalysen presenteras. 

Se gränssnitt i Figur 33, samt programmets uppbyggnad i Bilaga 6. 

 

Figur 33 Gränssnitt till frekvensanalysprogrammet. 

5.1.1 Resultat 
Frekvensanalys har genomförts vid två olika tillfällen. Första mätningen genomfördes 

den 14 mars 2012 och den andra den 22 mars 2012. Vid det första tillfället gavs 

möjlighet att mäta vibrationerna vid två olika driftsfall, 875 meter per minut och 768 

meter per minut. Vid båda hastigheterna mättes vibrationerna på schaberbalken 

både när den låg an mot torkcylindern och när den var friliggande. Mätningarna 

genomfördes även med sensorerna placerade på stativ, lagerblock till torkcylindern 

och lagerblock till ledvalsen. Samtliga mätningar koncentrerades till den position där 

vibrationerna upplevdes som kraftigast, torkcylinder 14. Dock förekom inte de 

karaktäristiska problemvibrationerna vid detta mättillfälle. 
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Resultaten från mätningarna kan sammanfattas med ett antal frekvenstoppar. De 

olika mätningarna är sammanställda i Tabell 3. 

Tabell 3 Resultat av frekvensanalys. 

Virahastighet 768 meter/minut 875 meter/minut 

 Frekvens-
toppar 

Amplitud Frekvens-
toppar 

Amplitud 

Schaberbalken tillslagen 18Hz 
20Hz 
62Hz 

0,0012 
0,0012 
0,00275 

23Hz 
27Hz 
65Hz 
70Hz 

0,0023 
0,004 
0,0025 
0,003 

Schaberbalken frånslagen 27Hz 
55Hz 
82Hz 

0,006 
0,002 
0,0035 

18Hz 
23Hz 
27Hz 
65Hz 

0,0012 
0,0012 
0,0005 
0,0016 

Stativ - <0,001 - <0,001 

Lagerblock torkcylinder - <0,001 - <0,001 

Lagerblock ledvals - <0,001 - <0,001 

 

Det andra mättillfället planerades efter ett schemalagt stopp på pappersmaskinen 

vilket gjorde det möjligt att mäta på en stillastående maskin samt vid ett stort 

hastighetsintervall. Från lägsta hastighet 30 meter per minut till 680 meter per minut. 

Vid frekvensanalysen placerades accelerometrarna enligt Figur 34. Under drift finns 

ingen möjlighet att placera accelerometrarna på andra ställen än på schaberbalkens 

kant för att inte komma i konflikt med maskinens rörliga delar. 

 

Figur 34 Accelerometrarnas placering på schaberbalken vid frekvensanalysen. 

Övriga programinställningar som användes under frekvensanalysen framgår av Tabell 

4. 
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Tabell 4 Inställningar vid frekvensanalys. 

 Medelvärdesbildning 
[antal serier] 

Virahastighet 
[m/min] 

Antal 
mätvärden 

Samplings-
hastighet 

Bakgrundsbrus 
Frånslagen 

10 0 10 000 
 

10 000 
 

Bakgrundsbrus 
Tillslagen 

10 0 10 000 
 

10 000 
 

Vibrationer 10 30 10 000 
 

10 000 
 

Vibrationer 10 680 100 000 
 

10 000 
 

 

Frekvensanalysen på den stillastående maskinen gav möjlighet att studera 

bakgrundsbruset. Även om maskinen står stilla förekommer vibrationer i lokalen från 

annan utrustning som kan störa mätningarna. Genom att mäta bakgrundsbruset 

säkerställs att upptäckta vibrationer under drift verkligen kommer från maskinen och 

inte bakgrunden. Bakgrundsbruset mäts med schaberbalken frånslagen, se Figur 35 

och schaberbalken tillslagen se Figur 36. 

 

Figur 35 Frekvensanalys av bakgrundsbrus med schaberbalk frånslagen. 
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Figur 36 Frekvensanalys av bakgrundsbrus med schaberbalk tillslagen. 

När maskinen startades upp efter underhållsarbetet vid mättillfälle två uppstod de 

karaktäristiska problemvibrationerna vid 30 meter per minut Se Figur 37. Vibrationer 

upplevdes som kraftiga vilket bekräftades av amplituden 

 

Figur 37 Frekvensanalys vid 30 meter per minut med schaberbalk tillslagen. 

När hastigheten sedan ökade upp till 680 meter per minut kvarstod vibrationerna 

under hela hastighetsintervallet och tycktes dessutom tillta i styrka. Figur 38 visar 

vibrationerna vid 680 meter per minut. 
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Figur 38 Frekvensanalys vid 680 meter per minut med schaberbalken tillslagen. 

När vibrationerna var påtagliga provades tillfälligt att lyfta schaberbalken för att 

kontrollera om vibrationerna skulle förändras. Resultatet blev att vibrationerna 

omedelbar upphörde då klingan lättade från torkcylindern. Figur 39 visar 

mätresultatet. Samma försök genomförde vid 680 meter per minut med liknande 

resultat. 

 

Figur 39 Frekvensanalys vid 30 meter per minut med schaberbalk frånslagen. 

5.1.2 Analys 
Vid det första mättillfället gjordes ett stort antal mätningar under drift vid två olika 

hastigheter. Vid båda hastigheterna mättes vibrationerna på schaberbalken både när 

den låg an mot torkcylindern och när den var friliggande. Tabell 3 sammanfattar 
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resultatet. Eftersom de eftersökta vibrationerna inte förekom vid denna mätserie kan 

inga slutsatser dras om problemvibrationernas egenskaper. De detekterade 

vibrationerna som uppmättes var alla av ringa amplitud men ett visst mönster kan 

observeras. Frekvenserna 27 och 62-65Hz återkommer vid flera fall och har de enskilt 

högsta amplituderna. Dessa skulle kunna vara egenmoder. Att frekvenserna 

förkommer vid båda hastigheterna stärker misstankarna om att detta skulle kunna 

vara egenfrekvenser. Det kan också noteras att de uppmätta 27 och 62-65Hz 

topparna inte härstammar från någon av de två cylindrarna som roterar i 

schaberbalkens närområde. Torkcylindern roterar med en frekvens på 2,7Hz vid 

768meter/minut och 3,1Hz vid 875meter/minut och den mindre ledvalsen roterar 

med 11,8Hz respektive 13,5Hz. De uppmätta frekvenserna kan inte heller detekteras 

på någon av lagerbockarna. Inget av resultaten tyder alltså på att dessa vibrationer 

skulle kunna kopplas till obalans på någon av cylindrarna eller lagerdefekter. 

För att säkerställa att inga yttre störningar påverkar mätresultaten mättes 

bakgrundsbruset när maskinen stod still. Figur 35 och Figur 36 uppvisar en låg 

brusnivå utan specifika toppar som skulle kunna misstolkas under drift. Slutsatsen 

dras att uppmätta frekvenser under drift kommer från maskinen själv och inte någon 

intilliggande utrustning. 

När problemfrekvenserna uppkom under drift kunde de dokumenteras under ett 

hastighetsintervall från 30 meter per minut upp till 680 meter per minut. Analysen 

visar mycket tydliga frekvenstoppar på cirka 25Hz. Amplituden på vibrationerna är i 

storleksordningen etthundra gånger kraftigare än tidigare uppmätta vibrationer 

under drift och det kan därmed säkerställas att de uppmätta frekvenstopparna 

verkligen är de eftersökta problemfrekvenserna. 

Vibrationerna kan inte kopplas samman med en viss produktionshastighet men Figur 

37 och Figur 38 antyder att det skulle kunna finnas ett samband mellan 

vibrationernas frekvens och maskinens hastighet. För att förenkla jämförelsen mellan 

resultaten från 30 respektive 680 meter per minut beräknas magnituden av 

accelerationerna från de tre givarna monterade i x, y och z riktning vid varje 

mätpunkt enligt följande: 

          √  
    

    
     (16) 

Resultatet presenteras i Figur 40 för 30 meter per minut och Figur 41 för 680 meter 

per minut. 
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Figur 40 Frekvensanalys av magnitud vid 30 meter per minut med schaberbalk tillslagen. 

 

Figur 41 Frekvensanalys av magnituden vid 680 meter per minut med schaberbalk tillslagen. 

Genom att presentera magnituden av de två mätningarna i samma graf, se Figur 42 

kan det bekräftas att frekvens verkar vara hastighetsberoende. Genom att studera 

graferna kan de två frekvenserna bestämmas till 25,4Hz respektive 26,4Hz. 
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Figur 42 Magnituden av problemfrekvenserna vid 30 respektive 680 meter per minut. 

Mätningarna indikerar även ett samband mellan amplituden och hastigheten. Detta 

samband styrks av att de upplevda vibrationerna tilltog med ökad hastighet. 

Försöket att lyfta schaberbalken från torkcylindern då vibrationerna förekom 

bekräftade förstudiens resultat, att vibrationerna endast existerar då schaberklingan 

är i kontakt med torkcylindern och är även ett argument för att det handlar om just 

stick-slip. 

5.2 Experimentell modalanalys 
Till skillnad från frekvensanalysen krävs för modalanalys en känd pålagd last vilket kan 

åstadkommas med hjälp av en sensorutrustad hammare. Modalanalysalgoritmen i 

LabView som användes heter ”Frequency response express” och återfinns i ”Sound 

and vibration toolkit” som är ett tilläggspaket till Labview. Algoritmen jämför 

stimulanssignalen med responssignalen från sensorn och beräknar därefter 

magnitud, fas, imaginärdel, realdel samt koherens. Programmet presenterar 

kontinuerligt vibrationerna överförda till frekvensplanet beräknat med en FFT-

algoritm. När hammaren används och impulsen av slaget överstiger det inställda 

tröskelvärdet exekveras algoritmen som genomför modalanalysen. 

Analysen av varje slag sparas och presenteras i gränssnittets övre del. Om de aktuella 

slaget bedöms som lyckat kan det väljas att sparas annars görs en ny excitation. 

Proceduren upprepas till dess det totala antalet valda slag har uppnåtts därefter 

beräknas och presenteras en medelvärdesanalys över samtliga slag i gränssnittets 

nedre del under ”Medel”. Programmets uppbyggnad ger användaren möjlighet till 

flera inställningar: 
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 Samplingshastighet 

 Antal samplingar 

 Tröskelvärde för att exekvera modalanalys. 

 Antal samplingar efter exekvering som sparas och analyseras i modalanalysen. 

 Totalt antal slag som skall uppnås innan medelvärdesanalysen presenteras. 

Se gränssnitt i Figur 43, samt programmets uppbyggnad i Bilaga 7. 

 

Figur 43 Gränssnitt till modalanalysprogrammet. 

5.2.1 Resultat 
Modalanalysen genomfördes i fyra differentierade fall, med accelerometern placerad 

vid position 1 och 2 samt med schaberklingan till- och frånslagen. Position 1 innebär 

att accelerometern placerades 50cm från maskinens förarsida, se Figur 44. Avståndet 

till position 1 valdes med hänsyn till ett försök att placera accelerometern så långt in 

som möjligt men samtidigt vara nåbar från förarsidan. 
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Figur 44 Position 1. 

Position 2 innebär att accelerometern placerades två meter in från sidan, se Figur 45. 

Avståndet till position två bestämdes med hänsyn tagen till de bedömda 

möjligheterna att hitta schaberbalkens egenmoder. Bedömningen gjordes med hjälp 

av den teoretiska modalanalysens resultat. 

 

Figur 45 Position 2. 

Modalanalysens resultat i de olika fallen består av fyra olika delresultat som 

tillsammans beskriver resultatet samt koherens som är ett mått på mätningens 

kvalitet. Delresultaten består av en realdel, en imaginärdel, en magnituddel och en 

fasdel. Mätseriernas olika delresultat och koherens plottades i en gemensam graf. 

Inför modalanalysen genomfördes en förstudie avseende programmets inställningar, 

placering av accelerometern, slagposition och deras inverkan på mätresultatet. 

Metoden att medelvärdesbilda över en slagserie av tio stycken slag visades sig ge ett 

svårtolkat resultat utan tydliga frekvenstoppar. Konsekvensen blev att i stället bilda 

medelvärde över en slagserie av två stycken slag. Inför varje medelvärdesbildning av 

slagserie om två slag bedömdes slagen avseende kvalitén på resultatet. Endast de 

slag som gav tydliga resultat användes sedan vid medelvärdesbildningen. Förstudien 

resulterade i inställningar enligt Tabell 5. 
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Tabell 5 Programinställningar modalanalys. 

 Medelvärde 
[antal slag] 

Antal 
samplingar per 
slag 

Tröskel- 
värde 
[m/s2] 

Vira-hastighet 
[m/s] 

Antal 
mätvärden 

Samplings-
frekvens 

Position 1 
Tillslagen 

10 2 0.1 0 10 000 
 

10 000 
 

Position 1 
Frånslagen 

10 2 0.1 0 10 000 
 

10 000 
 

Position 2 
Tillslagen 

2 2 0.1 0 10 000 
 

10 000 
 

Position 2 
Frånslagen 

2 2 0.1 0 10 000 
 

10 000 
 

5.2.1.1 Position 1, schaberklingan tillslagen 

Tre stycken mätserier genomfördes vid position 1 med schaberklingan tillslagen. 

Realdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 46. 

 

Figur 46 Realdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med schaberklingan 
tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Imaginärdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 47. 
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Figur 47 Imaginärdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med 
schaberklingan tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Koherensdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 48. 

 

Figur 48 Koherensdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med 
schaberklingan tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Magnituddelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 49. 
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Figur 49 Magnituddelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med 
schaberklingan tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Fasdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 50. 

 

Figur 50 Fasdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med schaberklingan 
tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Vid alla provserier med klingan tillslagen i position 1 noterades att resultatet av FFT 

på rådatan resulterade i en amplitudtopp vid 25Hz, se Bilaga 8. 
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5.2.1.2 Position 1, schaberklingan frånslagen 

Fem stycken mätserier genomfördes vid position 1 med schaberklingan frånslagen. 

Realdelen för de fem mätserierna plottades, se Figur 51. 

 

Figur 51 Realdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med schaberklingan 
frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Imaginärdelen för de fem mätserierna plottades, se Figur 52. 

 

Figur 52 Imaginärdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med 
schaberklingan frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Koherensdelen för de fem mätserierna plottades, se Figur 53. 
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Figur 53 Koherensdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med 
schaberklingan frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Magnituddelen för de fem mätserierna plottades, se Figur 54. 

 

Figur 54 Magnituddelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med 
schaberklingan frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 
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Fasdelen för de fem mätserierna plottades, se Figur 55. 

 

Figur 55 Fasdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 1 med schaberklingan 
frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Vid provserier med klingan frånslagen i position 1 noterades att FFT-analysen 

resulterade i differerande värden, se Bilaga 9. 

5.2.1.3 Position 2, schaberklingan tillslagen 

Tre stycken mätserier genomfördes vid position 2 med schaberklingan tillslagen. 

Realdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 56. 

 

Figur 56 Realdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med schaberklingan 
tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 
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Imaginärdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 57. 

 

Figur 57 Imaginärdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med 
schaberklingan tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Koherensdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 58. 

 

Figur 58 Koherensdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med 
schaberklingan tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 
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Magnituddelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 59. 

 

Figur 59 Magnituddelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med 
schaberklingan tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Fasdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 60. 

 

Figur 60 Fasdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med schaberklingan 
tillslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Vid alla provserier med klingan tillslagen i position 2 noterades att resultatet av FFT 

på rådatan resulterade i en amplitudtopp vid 24Hz, se Bilaga 10. 
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5.2.1.4 Position 2 schaberklingan frånslagen 

Fyra stycken mätserier genomfördes vid position 2 med schaberklingan frånslagen. 

Realdelen för de fyra mätserierna plottades, se Figur 61. 

 

Figur 61 Realdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med schaberklingan 
frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Imaginärdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 62. 

 

Figur 62 Imaginärdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med 
schaberklingan frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 
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Koherensdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 63. 

 

Figur 63 Koherensdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med 
schaberklingan frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Magnituddelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 64. 

 

Figur 64 Magnituddelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med 
schaberklingan frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

  

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0 50 100 150 200

A
m

p
lit

u
d

 

Frekvens [Hz] 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

A
m

p
lit

u
d

 

Frekvens [Hz] 



53 
 

Fasdelen för de tre mätserierna plottades, se Figur 65. 

 

Figur 65 Fasdelen vid de tre mätserierna. Modalanalys utförd vid position 2 med schaberklingan 
frånslagen. De olika färgerna symboliserar tre olika mätserier. 

Vid provserier med klingan frånslagen i position 2 noterades att resultatet av FFT på 

rådatan resulterade i en amplitudtopp vid 18Hz, se Bilaga 11. 

5.2.2 Analys 
Modalanalysen genomfördes på två olika positioner. 0,5m ifrån schaberbalkens fäste 

och 2m in från schaberbalkens fäste. Målsättningen med modalanalysen var att mäta 

schaberbalkens egenfrekvens. De detekterade frekvenserna tycktes variera närmast 

slumpmässigt vilket resulterade i att medelvärdesanalyser över flera slag blev kurvor 

helt utan toppar, se Figur 46 - Figur 55. Då i stället enskilda slag och slagserier om 

endast två slag sparades och plottades i samma graf bekräftades mönstret av 

slumpmässig spridning över frekvensplanet. Varje enskilt slag gav tydligt 

tolkningsbara grafer men i kombination med andra slag saknas mönster. 

En tänkbar förklaring till resultatet kan vara att endast en del av schaberbalken har 

exciterats vid hammarslagen. Vid varje slagtillfälle har olika stora delar av strukturen 

exciterats viket kan vara en orsak till de till synes slumpmässiga utfallet. 

FFT-analysen av rådatan från accelerometern visade däremot ett tydligt mönster. När 

schaberbalken är frånslagen ligger frekvenstoppen på 18Hz och när den är tillslagen 

uppkommer frekvenstoppen på 24Hz. Dessa båda frekvenser är alltså schaberbalkens 

egenfrekvenser när balken är från- respektive tillslagen. 
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6 Slutsats 
Genomförda analyser och sammanvägning av resultaten leder till slutsatsen att 

problematiken med säkerhet kan kopplas till kontakten mellan schaberbalkens klinga 

och torkcylindern. Bedömningen är också att problemvibrationerna uppkommer på 

grund av stick-slip fenomenet. Slutsatsen bygger på följande punktsatser, baserade 

på analyserna och teorin: 

 Schaberbalkens uppmätta problemvibrationer sammanfaller väl med den 

egensvängning som detekterades vid analysen av resultaten från den 

experimentella modalanalysen. 

 Vibrationerna kan inte knytas till något visst driftsfall, utan uppkommer i olika 

produktionshastigheter med i princip samma frekvens. 

 Inga mätningar tyder på att de skulle finnas någon källa som exciterar den 

uppmätta problemfrekvensen i schaberbalkens närhet. Torkcylindrarna och 

ledvalsarnas frekvenser som skulle kunna misstänkas excitera schaberbalken 

ligger betydligt lägre. Vid maximal hastighet (900 meter/min) är torkcylinderns 

frekvens endast 4,7Hz och ledvalsens 13,8Hz. 

 Vibrationerna uppkommer endast då schaberbalkens klinga ligger mot 

torkcylindern. 

 Det är rimligt att anta att den statiska friktionskoefficienten mellan klinga och 

torkcylinder är högre än den dynamiska vilket är en förutsättning för att stick-

slip ska kunna uppstå. 

Mätningarna indikerar att med ökad produktionshastighet kommer även 

vibrationernas amplitud öka. Med ökande vibrationsamplituder skulle även risken för 

produktionsbortfall, kvalitetsförsämringar och negativa livstidsförändringar på 

komponentnivå öka. 

Erfarenhetsmässigt visade förstudien att vibrationerna normalt uppkommer vid låga 

hastigheter efter ett produktionsstopp. Det normala beteendet är sedan att 

vibrationerna fortsätter under accelerationen för att sedan försvinna helt. Inget tyder 

på att beteendet skulle förändras med ökad hastighet, vilket skulle innebära att de 

skulle vara möjligt att vänta ut vibrationerna på en lägre hastighet innan 

produktionen ökas till maximal hastighet. Detta beteende skulle kunna förklaras med 

att friktionskoefficienten förändras under ett produktionsstopp för att sedan efter en 

tids inkörning återgå till det normala värdet som inte innebär att kriterierna för stick-

slip skulle vara uppfyllda. 
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Fenomenet stick-slip kommer av sin natur att excitera schaberbalkens egenfrekvens. 

Detta innebär att designförändringar knutna till schaberbalkens egenfrekvens endast 

kommer att leda till en förskjutning av problemvibrationerna i frekvensplanet. 

Eventuella designförändringar bör istället koncentreras till kontakten mellan 

schaberbalkens klinga och torkcylindern som är orsaken till problematiken. 

7 Diskussion 
För att med säkerhet kunna fastställa att problemet verkligen beror på stick-slip bör 

ytterligare undersökningar genomföras. Det som karaktäriserar stick-slip är den 

oscillerande rörelsen vilken skulle kunna bekräftas genom att filma schaberbalkens 

klinga med höghastighetskamera. Ett annat alternativ är att placera töjningsgivare på 

schaberbalken för att mäta hur spänningarna i balken förändras över tiden. Om 

spänningarna i balken skulle följa samma mönster som vibrationerna skulle detta 

bekräfta att balken fungerar som en fjäder i ett stick-slip system. 

Teorin beskriver tre generella möjligheter att minimera alternativt eliminera 

förekomsten av stick-slip21: 

 Förändra det mekaniska systemets styvhet eller systemets dämpning. 

 Förändra den tribologiska kontakten så att skillnaden mellan den statiska och 

dynamiska friktionen minskar 

 Förändra den tribologiska kontakten så att kontaktens karaktäristik vid det 

aktuella driftförhållandet beskrivs av ett positiv µk-V kurva så att den 

dynamiska friktionen ökar med ökad hastighet. 

Att öka systemets dämpning bedöms som en tänkbar lösning och bör analyseras 

vidare. Ett alternativ skulle kunna vara att införa dämpande material i anslutning till 

schaberbalkens upphängning. 

För att minimera skillnaden mellan den statiska och dynamiska friktionen är den 

normala lösningen att införa anpassade smörjmedel vilket inte är ett alternativ i detta 

fall. De är dock tänkbart att åstadkomma en förändring genom att byta material eller 

struktur på någon av komponenterna i kontakten. 

Ett annat alternativ för att förändra kontaktvillkoren är att påverka normalkraften i 

kontakten. Genom att minska eller öka normalkraften skulle även förhållandet mellan 

statisk och dynamisk friktion påverkas. 

                                                   
21 (Bhushan, 1999) 
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Schaberklingans utformning är också av stor vikt. Genom att förändra utformning kan 

den anliggande ytan förändras och på så sätt påverka kontakten. 

Enligt teorin22 tenderar stick-slip att uppkomma vid låga hastigheter. Ytterligare ett 

sätt att hantera problematiken skulle kunna vara att låta maskinen accelerera till ett 

högre varvtal innan schaberbalken läggs an mot torkcylindern efter ett stopp. 

En rekommendation är att införa ett uppföljningssystem för att i framtiden kunna 

följa vibrationsproblematikens händelseutveckling. 

  

                                                   
22 (Berglund, 2012) 
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