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Sammanfattning 
 

Examensarbetet som genomförts på uppdrag av Askalon AB belyser svårigheten kring 

övervakning och därigenom att hitta tidiga lagerfel hos maskiner med låga varvtal. Vid 

användning av vibrationsanalys som diagnosmetod på lågvarviga maskiner är det svårt att 

identifiera lagerskador. Detta beror på att de låga energier som genereras från lager lätt döljs 

av brus från omkringliggande komponenter. Detta arbete behandlar främst en tvättpress 

belägen på Billerud AB Gruvöns bruk. 

 

Tvättpressen är en nyckelmaskin som är avgörande för processen. Ett oplanerat stopp medför 

därmed stora kostnader. Det är därför viktigt att finna en övervakningsmetod där maskinens 

hälsotillstånd kan uppskattas i ett tidigt skede. 

 

För en tillförlitlig övervakning av tvättpressen med vibrationsmätning som verktyg gäller det 

att ha god kännedom dels om maskinens driftförhållanden och konstruktion, men även om 

mätutrustningen. Driftförhållanden hos tvättpressen har direkt påverkan på uppmätta 

vibrationssignaler i form av till exempel spolning, massaflöde, varierat varvtal och andra 

faktorer. För att få tydliga vibrationsmätningar krävs det att de utförs under lika 

driftförhållanden vid varje mättillfälle. På detta vis kan en tillförlitlig trend byggas upp med 

inställda larmgränser där felutvecklingen kan följas upp. Därmed kan också lagerlivslängden 

uppskattas mer noggrannt och beslut om lagerbyte kan planeras in i god tid.  

   

Idag finns ett antal olika mätteknologier som inriktar sig på vibrationsmätning av 

långsamgående maskiner. Vanliga teknologier är baserade på så kallad demodulering. För att 

mätmetoderna ska vara pålitliga ställs också krav på till exempel korrekt givarplacering, 

givarval och instrumentinställning.  

 

Som komplettering till ovan nämnda diskussion är tydlig dokumentation från lagerbyten en 

förutsättning för att bygga upp erfarenheter och underlätta att fatta beslut. 
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Abstract 
 

This thesis assigned by Askalon AB highlights difficulties in monitoring and thus to find early 

bearing failure in machinery with low speed. Low vibration energies generated by bearings 

are easily hidden by noise from other components which makes bearing failure hard to find 

when using vibration analysis. This work focuses on a washing press located at Billerud AB 

Gruvön mill. 

 

The washing press is a key machine that is vital for the process which means that an 

unscheduled stop leads to high costs. Therefore it is important to find a monitoring method 

where the condition of the machine can be predicted in an early stage. 

 

Good knowledge of the machine properties, design and measuring equipment is important for 

the monitoring to be reliable. Pulp flow, flushing, varied speed and torque are examples of 

operational circumstances that have an immediate effect on measured vibrations. To prevent 

noise it is important to measure during similar circumstances. This way a reliable trend with 

alarm limits can be made where the fault development can be monitored. If remaining bearing 

life is known a decision considering stopping the machine for maintenance can be done. 

 

Today monitoring of low speed machines are supported by several technologies. Most of 

these technologies are based upon demodulation. To achieve accurate measurements, 

demands regarding choice of sensor, mounting of sensor and database configuration are 

necessary.   

 

In addition to the discussion above it is advisable to gather information while repairing the 

machine to help making decisions in the future and obtaining experience. 
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1 Inledning 
 

Examensarbetet utförs på uppdrag av Askalon AB och handlar om att undersöka metoder för 

tillståndsbaserat underhåll på lågvarviga maskiner inom processindustrin. Den metod som 

främst kommer att undersökas är tillämpning av vibrationsmätning med olika mätmetoder, 

teknologier och analyser. Arbetet omfattar 22,5hp och har utförts av Susanne Hellström och 

Adam Lindberg, studenter vid maskiningenjörsprogrammet på Karlstads universitet. 

 

1.1 Problemformulering 

Examensarbetet går ut på att utreda metoder för tillståndsbaserat underhåll, främst genom att 

undersöka möjligheterna att tillämpa vibrationsmätning och analys på lågvarviga maskiner. 

Arbetet omfattar utredning av svårigheter kring mätning, utrustning, mätparametrar samt 

bedömning av maskinens hälsotillstånd. 

 

1.2 Syfte 

Att undersöka några olika mätmetoder med tillhörande mätsvårigheter för att ställa diagnos på 

främst rullningslager hos långsamgående maskiner inom pappersindustrin. 

 

1.3 Mål 

Att finna och rekommendera lämpliga mätmetoder och tekniker för mätning och övervakning 

av rullningslager i lågvarvig maskin. 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till mätning och analys av Tvättpress 2 på Billerud AB Gruvöns bruk. 

Tvättpressen har fyra sfäriska rullager som främst kommer att behandlas. 

Vibrationsmätningarna har utförts med onlineutrustning samt handhållet instrument, båda av 

märket CSI från Emerson Process Management. 

 

2 Bakgrund 
Generellt har industrin tillämpat tillståndsbaserade underhållsprogram med vibrationsmätning 

i fokus sedan många år. I början infördes denna tillämpning i första hand på maskiner med 

höga varvtal, t.ex. pumpar, elmotorer, pappersvalsar och växellådor där maskinens varvtal var 

högre än 600 RPM. Resultatet blev en succé då man i större skala lyckades minska de 

avhjälpande underhållsåtgärderna och hålla en högre produktionsgrad. 

 

Historiskt sett har maskiner med låga varvtal haft mindre fokus när det gäller 

tillståndskontroll, detta trots att maskinerna betraktas som avgörande för produktionen. 

Maskinerna har dyra reservdelar och bristen på tillståndskontroll leder därför till höga 

reparationskostnader. 

 

Anledningen till att vibrationsmätning på maskiner med låga varvtal tidigare inte har införts i 

större skala har berott på begränsning hos mätutrustningar, övervakningsmetoder och kunskap 

inom mätteknik och vibrationsanalys. I maskiner med lågt varvtal genereras låga 

vibrationsenergier vilka kan vara svåra att fånga upp och särskilja från brus vid analys av 

vibrationsspektrum.[30] 
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2.1 Askalon Process AB 

Uppdragsgivaren Askalon AB är ett företag inriktat mot processindustrin. De erbjuder sina 

kunder totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa, kundanpassade 

applikationer samt rutiner för förebyggande underhåll och service.[4]  

 

2.2 Billerud AB - Gruvöns bruk 

Gruvöns bruk i Grums är en av Värmlands största arbetsgivare med ca 870 anställda och en 

produktionskapacitet på 685 000ton. På bruket tillverkas bland annat säckpapper och 

avsalumassa.[5]  

 

2.3 Tvättpress 2 – Förträngningspress DPA 921 

Tvättpress 2 är belägen vid Lövlinjen på Billerud AB Gruvöns bruk och har till uppgift att 

reducera vatteninnehållet i pappersmassa. Den blöta massan med ca 3-5% koncentration 

pumpas in i ett tråg där den dräneras mot två valsar, vilka drivs av två hydraulmotorer av 

märket Hägglunds vilka har 8 kolvar styck.[33] Se figur 2.1 – 2.2. Trågets maximalt tillåtna 

tryck är enligt tillverkare 1 bar.[3] Den dränerade massan blandas med tvättvätska för att 

sedan pressas till önskad torrhalt mellan valsarna som har diametern 900mm och ett varvtal 

mellan 6-15rpm. Torrhalten i massan regleras genom inställning av varvtal, pressnyp och 

trågtryck. I tvättpress av modell DPA 921 ska nypet mellan valsarna vara mellan 3 och 11 

mm.  

 

 
Figur 2.1 Schematisk bild över tvättpressen sedd från drivsidan[2]. 
 

Den torkade massan transporteras med hjälp av en kombinerad matar- och rivarskruv med 

varvtalet 220rpm vidare till maskinens utlopp. Drivningen av matarskruven består av en 

asynkronmotor som är kopplad till en tappväxel av märket Benzler - Sala TV51 via tre 

stycken kilremmar.[1] Antal kuggar för ingående axel i tappväxeln är 21 och för utgående 

axel 93. Se bilaga 2. 
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På maskinens frisida sitter ett kugghjulspar med vardera 36 kuggar. Kugghjulen förbinder 

valsarna och ser till att de roterar med samma varvtal[3]. Spritsrör belägna bredvid varje vals 

spolar in vatten var 8:e minut under en minut för att hålla valsarna rena.  

 

Valsarna är lagrade med fyra stycken sfäriska rullningslager från SKF, 24034CCK30/W33[6]. 

Smörjmedlet i lagren är ett mineralbaserat fett med beteckning Molyway LiCa 932[7], vilket 

lämpar sig bäst för långsamgående och högt belastade applikationer.  

 

De maximala resulterande radialkrafter som påverkar valslagringarna är enligt tillverkarna 

142kN på drivsidan och 161kN på frisidan.[3]  

 

 

 
Figur 2.2 Schematisk bild över tvättpressen exklusive matarskruv, vy uppifrån. 

 

 
Figur 2.3 Schematisk bild över de krafter som verkar på valsarna och valslagringarna. Den övre vyn 

visar hur trågtrycket verkar på valsarna underifrån och den undre visar kraften från pressnypet 

mellan valsarna[3]. 

 

 



 

 

4 

 

 
Figur 2.4 Bild från demontage vid ett endagsstopp visar pressnypet mellan valsarna. 
 

2.4 Övervakning av tvättpress 2  

I dagsläget utförs ronder genom vibrationsmätning med analysinstrumentet CSI 2130 

varannan månad. Även avlyssning med elektroniskt stetoskop utförs som komplement till 

vibrationsmätningarna. Vibrationsgivaren som används är en accelerometer med känsligheten 

500mV/g, vilken fästs på valsarnas fyra lagerhus med hjälp av en på givaren påskruvad 

magnetfot. Givarna placeras enligt figur 2.5. Vibrationsmätningarna förs sedan in i en databas 

i analysprogrammet AMS Machinery Health Manager. Här trendas och analyseras 

mätningarna för att få en historisk översikt över maskinens tillstånd. Tvättpressen har 

övervakats enligt ovanstående arbetssätt sedan 2007.   

 

Tvättpressen servas under ett revisionsstopp vilket inträffar var tredje år. Vid stoppet byts alla 

fyra valslagringar oavsett skick. Den 15/4 2010 påträffades en lagerskada på ett av de utbytta 

lagren vilken inte hade upptäckts på tidigare vibrationsmätningar. Se figur 2.6 - 2.8. På grund 

av bristfällig kommunikation mellan montörer och FU finns ingen dokumentation om vart det 

skadade lagret har suttit.  

 

 
Figur 2.5 Givarplacering för befintlig rondering på lagerhusen, drivsida respektive frisida. Pilarna 

symboliserar radiellt placerade givare och ringarna med kryss symboliserar axiellt placerade givare. 
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Figur 2.6 Intryckningar i innerring. Figur 2.7 Skalning i ytterring. 

 
Figur 2.8 Intryckningar i rullkroppar. 

 

En mätning har genomförts på en liknande tvättpress på Gruvöns bruk. Mätningarna nedan 

visar på svårigheten att finna tidiga lagerskador då spektrum skiljer sig åt beroende på när 

mätningen utförs. Som visas i figurerna 2.9 - 2.10 ses att vid mätning på samma lager kan 

resultatet variera beroende på mättillfälle. I figur 2.9 framträder en följd av toppar som 

matchar frekvenser för ytterringsskada. Däremot framträder inte dessa toppar vid mättillfället 

som figur 2.10 visar. Under mätningarna har samma inställningar och givare använts. 
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Figur 2.9 Mätning på tvättpress 23 med PeakVue 500Hz högpassfilter. Tydliga frekvenstoppar för 

lagerskada på valslagringens ytterring. 

 

 
Figur 2.10 Mätning på tvättpress 23 med PeakVue 500Hz högpassfilter. Inga tydliga toppar som 

matchar lagerfrekvenser. 

 

3 Metod 

3.1 Teori 

För att få förståelse om problematiken kring övervakning av lågvarviga maskiner har 

instudering av ämnet maskindiagnostik, studiebesök och intervjuer varit en förutsättning. 

Studiebesök har gjorts hos FU-avdelningen på Stora Enso och Billerud AB Gruvöns bruk för 

att få insikt i deras verksamhet och övervakning av långsamgående maskiner. I samband med 

dessa studiebesök har bland annat samtal med hydraulinspektör och smörjare utförts. 
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För att mer självständigt kunna genomföra projektet har handledare på Askalon introducerat 

mätutrustning och analysprogram samt gått igenom vibrationsteorier. 

 

3.1.1 Tillståndsbaserat underhåll 

Inom industrin är maskiner mer eller mindre kritiska för produktionen där företagen helst vill 

undvika oplanerade kostsamma stopp. En maskin som krävs för att hålla igång produktionen 

kallas nyckelmaskin. Det är viktigt att för nyckelmaskiner utföra en analys där 

konsekvenserna av planerade och oplanerade stopp uppskattas. Kostnad för reservdelar, 

bemanning och produktionsminskning är exempel på konsekvenser till följd av stopp. En 

annan viktig fråga att ställa sig är om det finns närliggande utrustning som kan ta över 

maskinens funktion under ett eventuellt stopp och därigenom undvika produktionsminskning. 

Ytterligare en frågeställning är hur länge ett lager med dålig kondition kommer att överleva 

och hur det påverkar produktionens kvalitet och produktivitet. Ska ett slitet lager bytas direkt 

eller går det att använda till nästa planerade stopp? Med hjälp av till exempel vibrationsanalys 

och tidigare erfarenheter av en maskin kan den återstående livslängden bättre uppskattas. Vid 

ett eventuellt haveri bör orsaken undersökas och dokumenteras för att undvika liknande 

situation i framtiden. Genom att övervaka och skapa trender över maskinen kan både tid och 

pengar sparas.[8]  

 

De flesta maskiner ger ifrån sig någon form av varningssignal innan de havererar. Genom att 

under drift fånga upp dessa med någon form av övervakningsmetod kan man bestämma en 

maskins tillstånd och därmed planera in underhåll i god tid. Att ha kontroll över maskiners 

tillstånd ger ökad driftsäkerhet, anläggningstillgänglighet samt reducerade 

underhållskostnader. Genom att kunna planera stoppen så mycket som möjligt finns mer tid 

att tillhandahålla de resurser som krävs. Det finns olika metoder och hjälpmedel för att mäta 

en maskins tillstånd. Inom industrin är det allt vanligare att maskiner är onlineövervakade då 

de flesta av dem är kritiska för produktionen. En annan metod är manuell tillståndskontroll 

som förekommer genom rondverksamhet. Exempel på olika metoder för tillståndsbaserat 

underhåll är: 

 

 Vibrationsmätning 

 Temperaturmätning 

 Tryckmätning 

 Smörjanalys 

 Okulärbesiktning 

 Stetoskop 

 Effektivitetsmätningar med nyckeltal, till exempel OEE, TAK 

 Momentmätning 

[9] 

 

Rondverksamhet 

Manuell tillståndskontroll i form av rondering utförs på maskiner som saknar 

onlineövervakning men även som komplement till detta. Vanliga metoder för manuell 

kontroll är bland annat vibrationsmätning, okulärbesiktning, avlyssning med elektroniskt 

stetoskop och temperaturmätning.  
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Onlineövervakningssystem 

Onlineövervakning innebär att en maskin är utrustad med kontrollutrustning som är 

uppkopplad mot ett övervakningssystem. Det kan till exempel handla om givare som är 

monterade för att känna av vibrationer hos ett lager över tid. 

 

3.1.2 Vibrationer  

Definitionen av begreppet vibration är upprepade svängningar av ett föremål kring ett 

jämviktsläge. Jämviktsläget inträffar då kraften som påverkar föremålet är lika med noll. En 

vibrationsrörelse är en kombination av 6 frihetsgrader vilka består av rörelse i riktningarna x, 

y och z samt rotation kring x-, y- och z-axlarna. En vibrationsenergi har alltid en kraftkälla till 

exempel en elmotor, förbränningsmotor, ånga som driver en turbin etc. Energin flödar från 

vibrationskällan till den plats där den tas upp och omvandlas till värme. Den mest betydande 

energiupptagaren i en maskin är friktionen, vilken förekommer i form av glidfriktion eller 

viskositetsmotstånd. Oljefilmen i ett glidlager är ett exempel på viskositetsmotstånd. Ju 

mindre inre friktion en maskin har ju mer tenderar maskinen att vibrera och tvärt om. Detta 

för att energin måste ta vägen någonstans. En maskin med rullningslager vibrerar i allmänhet 

mer än en maskin med glidlager där energi absorberas i oljefilmen.[9] 

 

Det finns ett antal olika normer för vibrationer hos maskiner. Dessa fungerar som riktlinjer 

vilka talar om vad som är acceptabelt och inte. Nedan följer ett utdrag ur ISO10816-3 som 

visar riktlinjer för maskinvibration, se tabell 3.1. I dagsläget finns inga ISO-normer för 

maskiner med varvtal under 120rpm. 

 
Tabell 3.1. Riktlinjer för maskinvibration enligt ISO 10816-3. Normen gäller maskiner med varvtal 

mellan 120 - 6000rpm.[10] 
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Vibrationsgivare 

Vid mätning av vibrationer är val av givare en viktig faktor. Det finns olika typer av givare 

beroende på vilken typ av fel som eftersöks. 

 
Den typ av givare som lämpar sig bäst vid mätning av lagerkondition är accelerometern som 

är en absolutgivare. Accelerometern består av en piezoelektrisk kristall som vid vibrationer 

utsätts för olika tryck. Tryckvariationerna medför att dess elektriska laddning ändras. 

Spänningen som alstras är proportionell mot vibrationens acceleration. 

Varje accelerometertyp har en resonansfrekvens som beror av dess geometri och egenskaper. 

Resonansfrekvensen ligger ofta på kHz-nivå beroende på fastsättning.[11]  

 

 
Figur 3.1 En accelerometers uppbyggnad.[25]  

 

Givarkänslighet 

Beroende på vilka vibrationsnivåer en maskin genererar behövs olika känslighet hos en 

givare. En standardgivare har känsligheten 100mV/g. Vibrerar maskinen mer än 10g 

rekommenderas en accelerometer med känslighet 10mV/g användas. På lågvarviga maskiner 

där låga frekvenser med låg nivå eftersöks kan istället en givare med 500mV/g vara mer 

fördelaktig. Ju högre känslighet en givare har i desto lägre frekvensområde kan den mäta.[31] 

 

Givarmontering 

En givare placeras ofta  radiellt och axiellt, där den radiella placeringen vanligtvis är indelad i 

vertikal och horisontell riktning. Monteringen kan utföras på ett antal olika sätt vilket är 

illustrerat i figur 3.2. Den monteringsvariant som ger sämst noggrannhet är en så kallad 

handprobe eller lans medan den som är mest tillförlitlig är en fast monterad givare. 
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För att erhålla så mycket information som möjligt vid vibrationsmätning är placering av 

givaren i rullningslagrets lastzon att föredra då de högsta energierna infinner sig där. Figur 3.3 

visar den hur kraften fördelar sig vid en vertikal belastning. 

 

 
Figur 3.2 Givarmontering med tillhörande egenfrekvenser. En fast monterad givare har högre 

egenfrekvens än en handhållen givare. Med en handhållen givare är risken större att dess 

egenfrekvens bildar resonans med maskinens frekvens vilket genererar störningar i mätningen. Bilden 

visar även hur givarens känslighet variera beroende på montering. En fast monterad givare har högre 

känslighet än en handhållen givare. [14] 

 

 
Figur 3.3 Kraftfördelning i till exempel rullningslager.   
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Vibrationsorsaker 

Maskiner innehåller komponenter vilka kan generera vibrationer av olika karaktär och storlek. 

Nedan följer exempel på vibrationsorsaker. 

 

 Uppriktningsfel 

 Obalans 

 Lagerslitage 

 Axelspricka 

 Tappade delar 

 Stilleståndsskador, t.ex. parallella pumpar 

 Otillfredsställande smörjning 

 Korrosion 

 Hydrauliska störningar 

 Kavitation  

 Löst fundament 

 Körning nära resonans 

 Lagerkondition 

 Kontakt mellan stationära och roterande delar 

 Lösa delar  

 Slitna kugg 

 Elfel 

 Vibration i remtransmission 

 Felaktig konstruktion av gummielement 

 

3.1.3 Analysmetoder 

På lågvarviga maskiner kan det vara svårt att analysera vibrationsspektrum då 

vibrationssignalens amplitud döljs i omkringliggande brus. Genom att integrera 

vibrationstekniker så som t.ex. tidsfunktion och olika filter kan analysen bli tydligare. 

Defekter hos lagerbanor, rullkroppar och rullkroppshållare genererar olika frekvenser. Om 

varvtalet är konstant kommer frekvenserna att uppträda periodiskt med en frekvens som är en 

funktion av lagrets geometri, rotationshastighet och skadans placering. 

Den vanligaste metoden för att upptäcka maskinfel i form av obalans, uppriktningsfel, lagerfel 

etc. är spektralanalys vars grundläggande tanke är att hitta samband mellan 

komponentfrekvenser och de frekvenser som uppstår p.g.a. den dynamiska kraft som skadan 

ger upphov till.[12] 

 
Det finns olika metoder som används för tillståndkontroll av maskiner. Olika leverantörer av 

mätutrustning har sina egna metoder för mätning av lågvarviga maskiner. SPM Instruments 

har till exempel en metod som baseras på stötpulsmätning, SPM HD, medan Emerson Process 

Management använder sig av PeakVue. Den mest kända metoden är dock Envelope vilken de 

nya digitala metoderna bygger på. Dessa metoder används med fördel som komplement till 

vanligt frekvensspektrum eller tidsfunktion för att upptäcka vibrationer orsakade av fel i till 

exempel rullningslager och växlar. 
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Tidsfunktion 

En tidsfunktion visar vibrationernas energier över tid. Energin i signalen mäts i g och är 

givarens råsignal. Tidsfunktionen består av olika sinuskurvor som moduleras till en vågform 

enligt figur 3.4 

Vågformsanalys i tidsfunktionen är en teknik för att upptäcka lagerskador. Detta kan visa sig 

genom att vågformen till exempel har ett visst utseende som återkommer med ett visst 

intervall. 

 

Vågformer som bildas kan ge information om bland annat: 

 

 Stötar från till exempel rullelement mot skada i lagerbana. I ett vanligt FFT spektrum 

kan små stötar döljas av brus och är därför svåra att upptäcka. 

 Glapp i till exempel lagerhus vilket ger tillplattad signal i ena sidan. I ett spektrum 

uppstår övertoner vilket även uppstår vid andra typer av vågformsdistortion. 

 Slumpartade stötar från en maskinkomponent som slår emot någonting, dessa med en 

frekvens som inte kan kopplas direkt till maskinens varvtal.[9] 

 

 
Figur 3.4 En tidsfunktion är uppbyggd av ett antal svängningsrörelser som moduleras till en 

gemensam svängningsrörelse.[13] 
 

Autokorrelation är ett hjälpmedel för att hitta harmonier i en tidsfunktion. Korrelationsfaktorn 

på y-axeln har ett värde mellan 1 och -1 och beskriver hur stort samband det är mellan de 

upptäckta harmonierna. Se figur 3.5. 
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Figur 3.5 Autokorrelation av en tidsfunktion. Harmoniska toppar identifieras och dess nivåer avgörs 

av hur stort samband det är mellan topparna, så kallad korrelationsfaktor.  

 

FFT 

Den mest kända metoden för vibrationsmätning är FFT, Fast Fourier Transformering, vilken 

namngivits efter dess grundare Jean Baptiste Fourier[9]. Frekvensanalys bygger på omvandlig 

av signaler från tidspresentation till frekvenspresentation där följande förhållande gäller:  

 

 
 

T = tid 

f = frekvens 

 

 
Figur 3.6 Omvandling från tidssignal till frekvensspektrum.[15]  

 

På grund av att en maskins ingående komponenter rör sig på olika sätt skapas en mängd olika 

frekvenser vid en vibrationsmätning. Faktorer som ligger till grund för detta är till exempel 

hastighet, massa, materialstyvhet och funktion. Se figur 3.7   
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Figur 3.7 Olika komponenters svängningsrörelse bildar frekvenstoppar.[16] 

 

Grundtanken med att använda frekvensanalys istället för tidsfunktionsanalys är att det är 

lättare att urskilja komponenter i frekvensspektrum som då framträder som toppar. Det finns 

dock förhållanden då mer information kan hämtas direkt från tidsfunktionen. Spektrumet av 

en impuls och spektrumet av en slumpartad signal kan till exempel likna varandra och det kan 

då vara lättare att analysera vågformen i en tidsfunktion. Figur 3.8 visar ett FFT-spektrum 

med tillhörande tidsfunktion. 

 



 

 

15 

 

 
Figur 3.8 Överst: FFT-spektrum mätt med 3200 linjers upplösning. Nederst: motsvarande 

tidsfunktion. Vibrationsmätningen är utförd med onlinemätning.   

 

För att få med så mycket information som möjligt i en frekvensanalys är medelvärdesbildning 

att föredra då en vibrationssignal förändras med tiden. Framför allt på lågvarviga maskiner 

där låga frekvenser förekommer är detta viktigt då dessa kräver långa medelvärdestider. 

Genom medelvärdesbildning bestäms även nivån på signalen.[9] 

 

 
Figur 3.9 Medelvärdesbildning för FFT för att jämna ut brus.[17] 
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Demodulering 

Demodulering är omvandling av signaler från en tidsfunktion som tillåter visning av höga 

frekvenser i ett lägre frekvensområde. I stora drag går metoden ut på att genom 

signalbehandling filtrera bort höga signalnivåer orsakade av till exempel obalans och 

uppriktning och att identifiera karaktäristiska frekvenser för olika typer av skador i lager och 

växlar. Först filtreras låga frekvenser bort med hjälp av ett högpassfilter för att sedan likrikta 

den filtrerade signalen. När signalen har likriktats filtreras de högsta frekvenserna bort med 

hjälp av lågpassfilter. 

 

PeakVue 

PeakVue är en patenterad digital teknik från Emerson som bygger på demodulering vilken har 

använts inom svensk industri sedan början på 90-talet. Tekniken används för att genom 

vibrationsmätning tidigt kunna identifiera lagerskador och fel i växellådor hos både 

högvarviga och lågvarviga maskiner. PeakVue mäter s.k. stress waves, d.v.s. energi som 

metall mot metallkontakt genererar. Ett exempel är brist i oljefilm vilket med PeakVue kan 

upptäckas i ett tidigt skede. 

Vid ett vanligt FFT spektrum integreras råsignalen från acceleration till hastighet vilket gör 

att nivån på signalen försämras. PeakVue behandlar endast råsignalen genom demodulering 

och kräver ingen integrering då spektrumet visas i acceleration. Se figur 3.11. 

 

 
Figur 3.10 Signalbehandling genom demodulering och PeakVue.[18] 
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Figur 3.11 PeakVue kräver ingen integrering av tidsfunktionen och behåller nivån på mätsignalen. 

 

 

 
Figur 3.12 Visning av FFT kräver integrering av signalen vid användning av accelerometer vilket 

försämrar mätutfallet. 
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Analysinställningar 

För att få tydliga vibrationsspektrum gäller det dels att mäta med rätt metod, på rätt position 

och med rätt utrustning. På grund av svårigheterna att analysera spektrum hos lågvarviga 

maskiner så krävs det även att inställningar i instrument och analysprogram är så bra som 

möjligt för att få med viktig information och öka tydligheten. 

 

AC – signal 

Råsignalen direkt från vibrationsgivaren uttryckt i g. 

 

 
Figur 3.13 Schematisk bild av givarmatning[26]. 

 

 
Figur 3.14 AC-signalen bärs upp av en DC-signal[26]. 

 

F-max 

Det högst presenterade frekvensen i ett frekvensspektrum där FFT analysen görs.[30]  

 

Linjeupplösning 

Genom att ändra linjeupplösningen i vibrationsmätningen kan tydligheten i spektrumet 

förbättras. Fler antal linjer gör att frekvenstopparna blir fler och tydligare. Se figur 3.15. [30] 
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Figur 3.15 Jämförelse mellan mätning med 200 respektive 800 linjer SST.    

 

Felfrekvenser  

Frekvenser som maskinkomponenter ger ifrån sig under drift. Exempel på sådana är 

kuggfrekvens, ytterringsfrekvens, remfrekvens, nätfrekvens(50Hz). Felfrekvenser kan 

beräknas och sedan urskiljas i ett spektrum. 

 

SST 

En standard FFT mätteknik speciellt anpassad för långsamgående maskiner där analog 

filtrering används. Tekniken använder en kompenseringskrets(linjärisering) för att erhålla 

bättre tydlighet i spektrumet vid låga frekvenser[30]. 

 

När en accelerometer används för vibrationsmätning på långsamgående maskiner har 

varvtalstopparna låga nivåer. Lågfrekvensinnehållet i spektrumet dämpas ner där det finns 

frekvensinnehåll med högre nivåer. Problematiken är att få dessa varvtalstoppar att 

framträda[27]. 

 

Analysband  

Uppdelning av spektrum, t.ex. 1x, 2x, 3x, eller 4,25x varvtalet, vilka undersöks separat och 

kan övervakas genom trendning och med larmgränser. Ett exempel är analysband av 

lagerfrekvenser som bara visar harmoniska toppar från till exempel BPFO[30]. 
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Figur 3.16 Val av analysband i AMS Machinery Health Manager. 

 

Högpassfilter  

Används för att filtrera höga frekvenser och placerar dem i ett lägre frekvensområde. Höga 

frekvenser så som tidiga lagerskador kan på så vis lättare upptäckas. Ett 500Hz högpassfilter 

filtrerar från 500 Hz och uppåt. Det finns även bandpassfilter som används t.ex. för 

pappersfiltfrekvenser.[30] 

 

Larmgräns  

Riktvärde att en komponent har uppnått en nivå som avviker från det normala. Larmgränsen 

ställs in efter givna normer som talar om vad som är acceptabelt och inte. För att slippa att 

analysera varje mätning som utförs kan det vara en hjälp att sätta upp larmgränser. När en 

inställd nivå i vibrationsmätningen uppnås larmar analysprogrammet och en mer noggrann 

analys kan utföras.  
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Figur 3.17 Princip för trendning. Larmgränser varnar när vibrationsnivån når förinställda gränser. 

[32] 

 

 
Figur 3.18 Inställning av larmgränser. 

 

Brus 

Slumpartad signal som har ett kontinuerligt spektrum med stor variation i amplitud. I detta 

brus kan diskreta frekvenser som indikerar skador döljas. Genom att lägga till fler 

medelvärden reduceras amplitudvariationer som beror av brus i proportion till kvadratroten ur 

antal medelvärden[12]. 

 

Driftfall (DCS-Data Collection Set) 

Anger när data skall samlas in, vilken data som skall samlas in samt vilka larmkriterier som 

skall tillämpas. En mätpunkt kan innehålla flera driftfall.  
 

Ett driftfall är en gruppering av olika mätparametrar som tillåter fler insamlingar på samma 

mätpunkt. Driftfallet kombinerar också mätvillkor med analysgrupp och larmgrupp samt 

mätintervall. 
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Figur 3.19 visar ett exempel på driftfall för PeakVue-mätning där analysgrupp och larmgrupp 

definieras. En tachometer, fysisk eller virtuell, kan också väljas. Under varje driftfall finns 

möjligheten att bestämma datarapportering, d.v.s. hur ofta mätdata samlas[27].  

 

 
Figur 3.19 Inställning av driftfall i AMS Machinery Health Manager. 
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Figur 3.20 Inställning av analysgrupp. 

 

 

Mätvillkor 

Är en funktion som bygger på boolesk logik och används för att till exempel trigga 

datainsamling. Detta sker antingen via tachometer, relä, vibrationsnivå, processignal eller 

annat mätvillkor.[30] 
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Figur 3.21 Inställning av mätvillkor i AMS Machinery Health Manager. Figuren visar mätvillkor för 

normaldrift, då mätutrustningen mäter när maskinen har ett varvtal mellan 3 och 15 rpm. Boolesk 

logik används för att styra  mätningen. 

 

3.1.4 Mätutrustning 

CSI 2130 är ett ronderingsinstrument från Emerson för mätning av bland annat vibrationer. 

Genom en färgdisplay kan man stega sig genom olika funktioner på ett lättöverskådligt sätt. 

Det går att skapa en rond i analysprogrammet AMS Machinery Manager Client för att sedan 

ladda över ronden till instrumentet när det är dags att mäta. Detta gör det lättare att överskåda 

och ändra inställningar än att göra ändringar direkt i instrumentet. 

 

En annan utrustning från Emerson Process Manager är CSI 4500(XP32) som är ett 

onlinesystem. Med detta kan man övervaka mätningar över tid. Genom att skapa databaser 

med olika driftfall kan flera mätningar göras på samma mätposition samtidigt. Ett driftfall 

innebär en inställning under ett visst driftsförhållande som talar om hur systemet skall mäta på 

maskinen. Filterinställning, frekvensområde, upplösning, mättidsintervall, standard FFT och 

PeakVue är exempel på inställningsmöjligheter som finns i online configuration. 
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3.1.5 Lager 

Vid konstruktion av en maskin är det viktigt att välja rätt lager för gällande förhållanden. 

Lastriktning, laststorlek, smörjning, montering, transport, renlighetsgrad och så vidare är att ta 

hänsyn till. I Tvättpress2 används som nämnts ovan sfäriska rullager.  

 

 
Figur 3.22 Sfäriska rullager med monteringshylsa för tvättpressens valsar[19]. 

 

Lagerlivslängd 

Det finns många faktorer som spelar in beträffande livslängden hos ett lager. Livslängden är 

bland annat starkt kopplat till hur stor belastning lagret utsätts för samt driftsvarvtalet. Dessa 

parametrar bör tas hänsyn till vid konstruktionsfasen av en maskin. 

 

Det är viktigt att välja rätt lager från början, detta med hänsyn till, förutom belastning och 

varvtal även miljöaspekter. I vilken miljö kommer lagret att vistas? Viktiga faktorer att titta 

på som påverkar lagrets verkliga livslängd kan vara till exempel temperatur, föroreningar, 

kemikalier, vatten mm.   

 

De hittills nämnda faktorerna har med omgivning och konstruktion att göra, men ett lager 

skall även monteras och smörjas på rätt sätt för att fungera så bra som möjligt. Nedanstående 

punkter är exempel på faktorer som kan höja lagrets livslängd. 

 

 Rekommendationer från lagertillverkare gällande montering. Exempelvis toleranser hos 

lagerhus och axel samt lagerspel påverkar livslängden. 

 Ingående komponenter bör vara fria från föroreningar. 

 Rätt smörjmedel för maskinens förutsättningar bör användas. 

 Rätt mängd smörjmedel. 

 Optimalt driftförhållande. 

 

Den nominella livslängden för ett lager kan skrivas som antal miljoner varv (L10) eller antal 

driftstimmar(L10h), detta vid ett konstant varvtal. Denna livslängd kan räknas ut genom att ta 

reda på lagerbelastningen och varvtalet som är kopplat till ett specifikt lager. Livslängden som 
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uppskattas stämmer inte alltid överens med verkligheten då beräkningarna inte tar hänsyn till 

alla yttre faktorer som kan på verka den. Den statiska säkerhetsfaktorn(so)anger förhållandet 

mellan det statiska bärighetstalet och den ekvivalenta statiska lagerbelastningen och bör i 

tvättpressens fall vara minst 1,5 för att lagret skall klara av belastningen[21].  

 

 
 

Lagerskador 

10 % - Skadade från fabrik 

20 % - Transportskador 

30 % - Felmontage 

40 % - Smuts och överbelastning[22] 

 

90 % av alla lager skrotas dock friska[23] 

 

Skalning  

Sker till följd av normal utmattning i lagret. Det är emellertid ovanligt att skalning kommer 

till på detta vis, andra orsaker ligger oftast till grund för denna typ av skada. Det kan till 

exempel handla om för kraftig förspänning vid montering, snedställning, intryckningar som 

orsakats av slarvig montering eller föroreningar etc. 

 

Ytutmattning  

Om smörjfilmen i lagret skulle bli för tunn kommer de höga topparna i ytornas ojämnheter i 

kontakt med varandra under kort tid. Topparna blir då kraftigt deformerade och sprickor 

bildas i ytan. Rätt typ av smörjning med lämplig viskositet och mängd förhindrar att detta 

inträffar. 

  

Sprickor  

Den vanligaste anledningen till sprickbildning är på grund av ovarsam hantering vid 

montering och demontering. Det kan till exempel handla om direkta hammarslag mot någon 

av ringarna, för hård uppdrivning på axeln eller felaktiga toleranser vid värmemontering.  

 

Slitage  

Uppkommer till exempel på grund av föroreningar, bristfällig smörjning, även vibrationer i 

stillastående lager. Detta är en primär skada som så småningom kan leda till en sekundär 

skada, såsom skalning eller sprickbildning. 

 

Korrosion   

Vatten eller frätande ämnen som kommer in i lagret kan ge upphov till korrosion om inte 

smörjmedlet klarar av att skydda ytorna. Korrosion kan delas upp i passningsrost eller 

gravrost. Passningsrost uppkommer vid för lös passning mellan axel och lager eller mellan 

lager och lagerhus och kan ge upphov till sprickor. I lager förekommer gravrost oftast inuti 

lagret vilket tyder på förekomst av vatten, fukt eller frätande ämnen under längre tid. Gravrost 

angriper materialet på djupet och kan ge upphov till allvarliga skador i form av skalning och 

sprickbildning. 
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Smetning  

Uppstår när två ytor glider mot varandra. Material överförs från den ena ytan till den andra. 

En kombination av för hög belastning och otillräcklig smörjning orsakar detta. Detta orsakar 

temperaturhöjningar som kan härda om materialet, vilket skapar lokala 

spänningskoncentrationer som kan leda till sprickbildning eller skalning. Såriga och upprivna 

ytor är ett kännetecken på smetning. 

 

Intryckningar  

Sker bland annat genom felaktig montering då kraftöverföring sker på fel ring. Kraften 

överförs då via rullkropparna vilket kan ge intryckningar. Onormal belastning när lagret står 

stilla och främmande partiklar är också orsaker till intryckningar. Alla dessa orsaker kan leda 

till framtida skalning. 

 

Strömskador  

Uppstår då elektrisk ström transporteras mellan lagerbanorna via rullkropparna. Ett 

kännetecken vid strömgenomgång är räfflad lagerbana alternativt ett band av små kratrar i 

lagerbanan. Skadan kan uppstå vid både likström och växelström och kan vara svår att skilja 

från vibrationsskada. Ett skiljetecken mellan dem är att räfflorna vid strömskada är mörkare i 

botten. Strömskador kan förhindras bland annat genom att leda eventuell ström förbi lagret. 

 

Hållarskador 

Vid hållarskador kan det vara svårt att fastställa orsaken, då även andra delar i lagret oftast är 

skadade. Exempel på orsaker till hållarskador är bland annat vibrationer, för högt varvtal, 

slitage, blockering och utmattningssprickor på grund av felaktig lagergeometri[20]. 

 

Lagerfrekvenser 

Alla rullningslager har sina unika frekvenser som beror av lagrets geometri och varvtal. 

Nedan följer formler för beräkning av lagerfrekvenserna samt ett fragment ur en 

lagerfrekvenstabell för SKF 24034CCK30/W33. Figur 3.24. 

 

 
Figur 3.23 Formler för beräkning av lagerfrekvenser. 
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BPFI = Kulpassagefrekvens, innerring 

BFPO = Kulpassagefrekvens, ytterring 

BSF = Rullkroppsfrekvens 

FTF = Rullhållarfrekvens 

Kd = Kuldiameter 

Dd = Delningsdiameter på lagret 

n = Antal rullelement 

θ = Kontaktvinkel 

[9] 

 

 
Figur 3.24 Lagerfrekvenser SKF24034CCK30/W33, från AMS Machinery Health Manager. 

 

3.1.6 Smörjning med fett 

Att välja rätt smörjmedel till en maskin är av mycket stor betydelse för livslängden. Dålig 

smörjning leder snabbare till haverier och därmed oplanerade stopp, som kostar pengar. 

 

Fettets syfte är att skydda till exempel ett rullningslager mot slitage och förebygga att 

korrosion uppstår. När ett lämpligt smörjmedel skall väljas är det främst driftsförhållanden 

som skall undersökas. Varvtal, temperatur, föroreningar, kemikalier och så vidare är faktorer 

som är mycket viktiga att ta i anspråk.   
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Nedan följer exempel på ytterligare parametrar att ta hänsyn till: 

 

 Basoljeviskositet vid 40˚C och 100˚C är av betydelse för att få en bra smörjfilm vilken 

separerar ytorna från varandra 

 Tvåltyp(Förtjockningsmedel) 

 EP-tillsatser(Extreme Pressure) 

 AW-tillsatser(Anti Wear) 

 Mekanisk stabilitet 

 Temperaturområde 

 

Fettets egenskaper avtar allt eftersom det åldras och förorenas. För att hjälpa fettet att behålla 

sina egenskaper behöver antingen efterfyllningar ske med jämna mellanrum eller eventuellt 

utbyte av allt fett. Vid ifyllnad av fett i ett nymonterat lager är det viktigt att rätt mängd 

appliceras samt att det kommer in i lagret ordentligt, detta för att undvika torra lagerbanor vid 

igångkörning vilket kan initiera en tidig lagerskada. Mängden fett är viktig då för stor volym 

kommer att höja driftstemperaturen, främst vid högre varvtal. 

 

EP tillsatserna hjälper till att skydda mot slitage i lagerbanornas lokala ojämnheter där det kan 

uppstå metall mot metall kontakt. Det bildas en lokalt skyddande hinna vid dessa ojämnheter 

vilket mildrar slitaget. AW tillsatserna liknar EP tillsatserna med den skillnaden att AW 

bygger upp en skyddande hinna i lagerbanorna[21]. 

 

De sfäriska rullagren smörjs som nämnts ovan av ett fett vid namn Molyway LiCa 932. Fettet 

är rekommenderat särskilt för långsamgående maskiner med stora laster och tål att vistas i 

fuktiga miljöer. Molyway LiCa 932 innehåller 3 % av EP-tillsatsen molybdendisulfid. 

 

Temperaturmätning på lagren kan utföras för att se så att inte smörjmedlet överskrider sin 

rekommenderade maximala temperatur. Blir smörjmedlet för varmt reduceras dess förmåga 

att smörja lagret vilket kan ledan till skador och även haveri. Smörjanalys är ett sätt att 

undersöka om det har uppstått skador i lagret. Om smörjmedlet innehåller mycket 

metallpartiklar kan det vara en indikation på att lagret börjar bli slitet.  

 
Figur 3.25 Utdrag ur faktablad från Statoil, för mer info se bilaga 3. 
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3.1.7 Komponentdata för Tvättpress2 

 
Figur 3.26 Data över komponenter i tvättpress2.  

 

3.2 Genomförande 

Efter instudering av vibrationsteori samt genomgång av mätutrustning och analysprogram 

diskuterades olika tillvägagångssätt för mätning på Tvättpress 2. För att kunna utreda vilken 

mätmetod och vilka inställningar i mätinstrument som lämpar sig bäst för denna typ av 

maskin testades flera olika sätt. Givare monterades på 10 mätpunkter för onlinemätning. Se 

figur 3.34. Från varje givare drogs en kabel till onlineutrustningen, CSI 4500. Innan 

mätningarna startades gjordes konfigureringar i onlinedatabasen där olika driftfall skapades, 

se tabell 3.3. Även rondering med vibrationsinstrumentet CSI 2130 utfördes. 

 

3.2.1 Mätinställningar  

Med tabell 3.2 som referens och med rekommendationer från Askalon gjordes inställningar 

för online- och offlineinstrumentet. För att undersöka hur inställningar påverkar mätresultatet 

gjordes även ett antal extramätningar. 
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Tabell 3.2 Rekommenderade inställningar för analysgrupp[24] 

 
 

 
Tabell 3.3 Online 

Analysgrupp RPM 
HP-

Filter 
F-max Montering Antal Medelv. Upplösn. 

PeakVue 20Hz 

3200 -500HP 
10 500 20 Fast 1 3200 

PeakVue 25Hz 

1600 -1000HP 
10 1000 25 Fast 1 1600 

STD FFT 30Hz 

3200 
10 - 30 Fast 4 3200 
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Figur 3.27 Exempel på onlinemätning med PeakVue där olika högpassfilter och linjeupplösningar 

användes. Den översta bilden visar1000Hz HP-filter och 1600 linjer medan den undre är inställd 

på500Hz HP-filter med 3200 linjer. 

 
Tabell 3.4 Offline  

Analysgrupp RPM 
HP-

Filter[Hz] 
F-max[Hz] Montering 

Antal 

medelv. 

Upplösn. 

Antal 

linjer 

PeakVue  10 500 500 V-magnet 1 1600 

SST  10 - 
70.5x 

RPM/60 
V-magnet 5 1600 
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Tabell 3.5 Offline extramätningar 

Analysgrupp RPM 
HP-

Filter[Hz] 
F-max[Hz] Montering 

Antal 

medelv. 

Upplösn. 

Antal 

linjer 

PeakVue 10Hz 

800 – 1000HP 
10 1000 10 V-magnet 1 800 

PeakVue 10Hz 

800 – 2000HP 
10 2000 10 V-magnet 1 800 

SST  10 - 10 V-magnet 6 200 

SST 10 - 10 V-magnet 6 800 

 

3.2.2 Mätningar 

Vibrationsgivare 

För att få så tydliga mätningar som möjligt monterades fasta givare på drivsidan där lastzonen 

antogs vara. Se figur 3.28 – 3.30. På frisidan monterades givarna istället utanför lastzon på 

grund av dålig åtkomlighet. Se figur 3.31 – 3.32. Fast monteringen innebär att givarna 

skruvades fast i lagerhuset. Givarna har känsligheten 100mV/g och är kopplade till en 

onlineutrustning som mäter och lagrar vibrationsdata. För att få en jämförelse mellan olika 

givartyper samt givarplacering utfördes även ronder med offlineinstrumentet CSI 2130. Vid 

ronderingen användes dels en givare med känslighet 100mV/g samt en med känslighet 

500mV/g. Båda givarna fästs på lagerhusen med magnet. Se figur 3.35. 

 

Givaren med känsligheten 100mV/g är en standardgivare och mäter vibrationsnivåer ± 50g. 

Den med känsligheten 500mV/g är lämpade för lågvarviga maskiner och mäter 

vibrationsnivåer ±10g. 500mV-givaren mäter i ett lägre frekvensområden än en 

standardgivare. Detta innebär att låga frekvenser nära 0Hz bättre tas upp i en givare med 

känsligheten 500mV/g, se bilaga 9. 
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Figur 3.32 Givarplacering radiellt, frisida rörlig vals 
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Figur 3.33 Bilden visar lagringen för den rörliga valsens drivsida i genomskärning[29]. När givarna 

monteras på lagerhuslocket är de inte i direkt kontakt med lagrets ytterring.   

 

 
Figur 3.34 Givarplacering för onlinemätning, drivsida respektive frisida. Pilarna symboliserar 

radiellt placerade givare och ringarna med kryss symboliserar axiellt placerade givare. 
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Figur 3.35 Givarplacering för offlinemätning, drivsida respektive frisida. Pilarna symboliserar 

radiellt placerade givare och ringarna med kryss symboliserar axiellt placerade givare. 

 

Mätningar på tvättpress 2 

 
Figur 3.36 Offline, 100mV standardgivare, Offlinegivare är fäst med magnet, 1600linjer. 

 

Figur 3.36 visar rondmätning av tvättpressen. Instrumentet mäter här med SST och 

upplösningen 1600 linjer. Onlinemätningen i figur 3.37 ger en bild av hur det kan se ut med 

FFT med 3200 linjers upplösning. 
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Figur 3.37 Onlinemätning med fastskruvad vibrationsgivare, 100mV standardgivare, STD FFT 3200 

linjer. 

 

3.2.3 Analys 

För att få en förståelse för hur tvättpressen fungerar och hur olika parametrar påverkar 

mätsignalen undersöktes tvättpressens konstruktion och driftparametrar. Med hjälp av 

Gruvöns övervakningssystem kunde olika driftförhållanden kartläggas. Vad gäller 

avnändning av felfrekvenser för att lokalisera eventuella fel prioriterades felfrekvenser för 

rullningslagren. Andra felfrekvenser från till exempel tappväxeln kan vara till nytta för 

uteslutning av toppar i spektrum.  

 

Vibrationsmätning innan lagerbyte 

Enligt Gruvön har inga indikationer på lagerskador upptäckts innan lagerbytet 15/4 2010 trots 

att ett lager var skadat. För att undersöka varför mätningarna inte gett utslag genomfördes en 

noggrann analys av spektrum från vibrationsmätningar utförda under perioden 2007 fram till 

idag. För resultat se figur 4.1 – 4.2. 

 

Driftparametrars påverkan 

För att undersöka hur tvättpressens olika driftparametrar påverkar vibrationsmätningar 

loggades olika parametrar från Gruvöns övervakningssystem. Se figur 3.38.   

Genom att jämföra AC signalen från vibrationsmätningarna i onlinedatabasen med 

driftparametrarna kan förändringar i signalen kopplas till förändringar i driften, se resultat i 

kapitel 4. Genom att vara medveten om hur driftparametrar påverkar vibrationsanalysen kan 

misstankar om fel vid dessa förändringar uteslutas. 
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Figur 3.38 tvättpressens driftparametrar som loggats varje sekund i 10 dagar.   

 

 

Driftparametrar 

 Massakoncentration [%] 

 Massaflöde [m3/h]  

 Produktion [t90/h] 

 Varvtal [rpm]  

 Moment [Mpa] 

 Trågtryck1, rörlig vals[kPa]  

 Trågtryck2, fast vals [kPa] 

 Tvättvattenflöde [m3/h] 

 Spädvattenflöde [m3/h] 

 Spolventil [0/1] 
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Figur 3.39 Frekvenstopparna från matarskruven döljer andra frekvenser. 

 

Figur 3.39 visar en serie av icke synkrona harmoniska frekvenstoppar som har varvtalet hos 

matarskruven som grundfrekvens. Dessa frekvenstoppar kan lätt tolkas som lagerfel om inte 

kännedom finns om maskinens komponenter.  

 

3.2.4 Beräkningar 

Lastzon 

Antagande har gjorts att kraften på kugghjulsparet vid tvättpressens frisida är näst intill 

obefintlig då bägge valsarna har en egen hydraulmotordrift. Detta förutsätter naturligtvis att 

de har lika varvtal. Meningen med denna beräkning är att uppskatta var det sfäriska lagrets 

lastzon befinner sig. Detta kommer att beräknas med hjälp av trågtryck, pressnyp och valsens 

totala vikt, vilket inkluderar hydraulmotor och kugghjul. 

Komponentfrekvenser 

För att kunna identifiera komponenter vid analys av spektrum behöver frekvenser för dessa 

beräknas. Detta har genomförts med hjälp av analysprogrammet AMS machinery health 

manager. Nödvändiga data kan utläsas i figur 3.26. 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

4. Resultat 
 

4.1 Mätningar 

4.1.1 Resultat av mätningar innan lagerbyte 

Efter noggrann analys av de mätningar som utförts innan lagerbyte den 15/4-2010 kunde 

indikationer på lagerskada påvisas. Analysprogammet letar efter harmonier i spektrum vilka i 

vissa av mätningarna har matchat lagerfrekvenser. Enligt figur 4.1 – 4.2 finns harmonier som 

stämmer väl överens med frekvensen från ytterringen. Flera av rondmätningarna från 

tvättpressen har blivit utförda under spolning av valsarna. Detta gör att lagerfrekvenserna 

döljs av det brus som spolningen ger upphov till. 

 
Figur 4.1 Rondmätning på rörliga valsens frisida 2009-09-30, kl. 12:53:02, visar harmoniska toppar 

som träffar frekvenser för ytterring. Mätningen är utförd på Tvättpress 2 med PeakVue, 500Hz 

högpassfilter och 1600 linjers upplösning. Under mätningen sker ingen spolning.  
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Figur 4.2 Autokorrelation av tidsfunktion på den fasta valsens drivsida. PeakVue-mätningen 2010-03-

11, kl. 08:34:08 är utförd genom rondering på Tvättpress 2. Autokorrelation letar efter toppar som 

har ett samband med varandra. Bilden visar harmoniska toppar som matchar frekvenser för ytterring.   

 

4.2 Felfrekvenser 

Figur 4.3 visar hur tvättpressens komponenter ger utslag genom toppar i FFT spektrumet. 

Komponenterna bidrar även till störningar som uppträder som en brusmatta i botten av 

spektrumet. Bruset och komponenttopparna döljer lätt lagerfrekvenser då dessa i lågvarviga 

maskiner har en låg nivå. Figur 4.4 visar de uträknade komponentfrekvenserna från AMS 

Machinery Health Manager. 
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Figur 4.3 Toppar i spektrumet motsvarar grundfrekvenser från olika komponenter. Vissa av 

frekvenserna är beroende av valsvarvtalet. Varvtalet vid visat mättillfället är 11,17RPM. 

Frekvenserna presenteras i figur 4.4. 

 
Figur 4.4 Frekvenser från några av tvättpressens olika komponenter vid 11,17RPM. 

Komponentfrekvenserna är uträknade i AMS Machinery Health Manager.   

 

4.3 Driftparametrars påverkan 

Efter jämförelser mellan vibrationsmätningar och tvättpressens driftparametrar kunde tydliga 

samband utläsas. Figur 4.5 visar en mätning där ingen spolning sker. Spektrumet blir under 

detta förhållande tydligare än ett spektrum under pågående spolning. Se figur 4.6. Under 

spolning bildas en skidbacke i spektrumet vilket gör det svårt att urskilja toppar från 

lagerfrekvenser. 
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Figur 4.5 Vibrationsmätning med PeakVue, 500Hz högpassfilter och 3200 linjers upplösning. Överst 

visas ett spektrum över en mätning 2011-04-11, kl 04:41:08. I den undre bilden visas motsvarande 

tidsfunktion under samma tidpunkt. Mätningen sker under ett intervall där ingen spolning 

förekommer. 
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Figur 4.6 Vibrationsmätning med PeakVue, 500Hz högpassfilter och 3200 linjers upplösning. Överst 

visas ett spektrum över en mätning 2011-04-18, kl 07:22:21. I den undre bilden visas motsvarande 

tidsfunktion under samma tidpunkt. Mätningen är gjord under spolning vilket visas av den 1 minut 

långa avvikelsen i tidsfunktionen samt av ”skidbacken” i början av spektrumet. 

 

 

Spolning av valsarna kan utläsas ur både AC-signal och tidsfunktion om jämförelse med 

tvättpressens driftparametrar görs. AC-signalen i figur 4.7 visar toppar med 8 minuters 

mellanrum vilket motsvarar tiden från en spolning till nästa. Figur 4.8 visar tidsfunktionen där 

spolningen tydligt kan ses i form av en avvikelse som varar en minut. 
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Figur 4.7 Bilden visar AC-signalen från en mätning gjord på den fasta valsens drivsida. Tiden mellan 

de utsatta markeringarna är 8 minuter vilket motsvarar tiden från en spolning till nästa. Se figur 4.9 

 

 
Figur 4.8 Tidsfunktionen av en mätning gjord på den fasta valsens frisida 2011-04-18, kl. 

07:22:21visar en avvikelse som pågår i 1 minut. Avvikelsen beror på spolning av valsarna. Se figur 

4.9. 
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Driftparametrarna som loggats från Tvättpress 2 i figur 4.9, ger en bild av hur de olika 

driftparametrarna varierar under tid. Det markerade tidsintervallet visar tiden mellan spolning 

vilket stämmer väl överens med vibrationsspektrumen för motsvarande tidpunkt.    

 

 
Figur 4.9 Några av tvättpressens driftparametrar från visningsprogrammet Easy Viewer. 

Markeringen visar tiden mellan avvikelserna i driftparametern längst ner i bilden. Denna står för 

spolning av valsarna och pågår i 7 minuter. 

 

Ett annat exempel på att driften påverkar vibrationsmätningar är figur 4.10 – 4.11 där 

intervallet mellan markeringarna i AC-signalen och minskning av nivån hos driftparametrarna 

tyder på att tvättpressen haft ett stopp. 
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Figur 4.10 Bilden visar AC-signalen från en mätning gjord på den rörliga valsens frisida. Tiden 

mellan de utsatta markeringarna är 41 minuter vilket motsvarar ett troligt stopp av tvättpressen. Se 

figur 4.11. 
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Figur 4.11 Bilden visar att samtliga driftparametrar förutom massakoncentrationen sjunker kraftigt 

under en period som pågår i ca 40 minuter. Troligtvis är tvättpressen stoppad under denna tid. 

 

Vågformen i figur 4.12 tycks ha ett samband med figur 4.13 där varvtalet, produktionen och 

massaflödet minskar under motsvarande tidsperiod. 

 



 

 

49 

 

 
Figur 4.12  Sekvens av AC-signalen från mätning under perioden 2011-04-10 – 2011-04-11. Bilden 

visar en vågform som beror av minskat varvtal och minskad produktion. Tidsintervallet mellan 

markeringarna är 3 timmar och 45 minuter. Se figur 4.13. 

 

 
Figur 4.13 Enligt visning av tvättpressens driftparametrar minskat varvtal, massaflöde och 

produktion med ett intervall på ca 3h 45 min. 
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4.4 AC-nivå 

4.4.1 Fast vals 

Efter jämförelse mellan AC-nivåerna på samtliga mätpunkter upptäcktes att lagret på den 

fasta valsens frisida har en högre nivå än resterande lager. Se figur 4.14 – 4.15. Lagret på den 

fasta valsens frisida är cirka tre till fyra gånger högre än på drivsidan. 

 

De mätpositioner på den fasta valsen som visar högst nivå enligt figur 4.14 är: 

 

 F8V, frisida  

 F4H, drivsida 

 
Figur 4.14 Visning av Gross Scan AC på den fasta valsens lagringar.Referenstid för drivsidan är 

2011-04-10 kl.20:19 och för frisidan 2011-04-10 kl.18:50. 
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4.4.2 Rörlig vals 

För den rörliga valsen är AC-nivåerna på drivsidan ungefär samma som på frisidan. Till 

skillnad från den fasta valsen där frisidans AC-nivå är betydligt högre. 

 

De mätpositioner på den rörliga valsen som visar högst nivå enligt figur 4.15 är: 

 

 R9H, frisida  

 R2V, drivsida 

 
Figur 4.15 Visning av Gross Scan AC på den rörliga valsens lagringar. Referenstid för drivsidan är 

2011-04-10 kl.20:35 och för frisidan 2011-04-10 kl.19:47. 
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4.5 Felträffar 

Under analys av mätningarna som under projektets gång utförts på Tvättpress 2 hittades ett 

antal mätningar där indikationer på lagerfel uppträder. Analysprogrammet letar fram 

harmoniska toppar som kan jämföras och matchas med de olika lagerfrekvenserna. 

 

Mätningar på lagret på den fasta valsens frisida visar till exempel frekvenstoppar som matchar 

frekvensen för ytterring. Nivåerna på dessa toppar är låga och tyder inte på någon stor skada. 

Se figur 4.16.  

 

 
Figur 4.16 Spektrum och tidsfunktion visar toppar som kan tänkas vara frekvenser från ytterring. 

  



 

 

53 

 

I figur 4.17 visas att de harmoniska topparna stämmer överens med 2 x rullfrekvensen. Även 

dessa toppar har låg nivå. 

På den fasta valsens frisida uppträder även ett flertal multiplar av varvtalet. Se figur 4.18. 

 

 
Figur 4.17 Harmoni stämmer överens med 2xBSF. 

 

 

 
Figur 4.18 Varvtalsmultiplar i PeakVue – spektrum 
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4.6 Lagerlivslängd  

Efter kontakt med SKF tekniker kunde konstateras att en beräkning av lagerlivslängd på 

lagren var onödig på grund av det låga varvtalet, då belastningen räknas som statisk. 

 

Vad gäller lagerlivslängden i denna typ av applikation är det mer intressant att fokusera på 

faktorer som montering, smörjning och vibration. Det viktigaste beträffande smörjning i 

tvättpressens lagringar är EP-tillsatserna. När varvtalet är lågt och belastningarna är höga 

krävs högre grad av EP-tillsatser för att åstadkomma en bärande smörjfilm. Om inte 

tillsatserna finns i tillräcklig grad kommer metall mot metall kontakt att inträffa i lagret. 

Viskositeten på smörjmedlet är av mindre betydelse. Med hjälp av det statiska bärighetstalet 

för aktuellt lager samt angiven belastning från Metso beräknas den statiska säkerhetsfaktorn. 

 

C0= 1460kN 

P0 = 161kN 

S0 = 9,1 

 

4.7 Beräkning av lastzon 

Efter genomförda beräkningar på lagerbelastningen så blev resultatet enligt nedanstående 

tabell 4.1. Vid maximala belastningar i tvättpressen verkar en kraft på cirka 316kN i 28 

graders riktning ovanför horisontell position i lagret. Varje sfäriskt rullager utsätts därmed för 

en belastning på 158kN.  

 
Tabell 4.1 Kraftresultant för lager. Beräkningen  

utgår från den fasta valsen och från ett trågtryck  

på 1 bar. För beräkning se bilaga 7. 

Fy fast vals(N) -150374 

Fx fast vals(N) -278200 

Fres fast vals(N) 316240 

grader) 28,39 

 

 

 
Figur 4.19 Lastzonen på den rörliga valsens frisida och den fasta valsens drivsida är markerat med 

rött. Den resulterande kraften och vinkeln(α) är beräknade efter tvättpressens maximalt 

tillåtna belastning. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Innan lagerbyte 

På grund av bristfällig dokumentation i samband med lagerbyte på Tvättpress2 kan inte 

orsaken till det skadade lagret fastställas. Utan information är det svårt att säga om skadan är 

slumpmässig eller om liknande skada uppstått på tidigare lager. Information om var i 

maskinen det skadade lagret suttit hade även underlättat övervakningen där utseende och 

mönster kunde kopplats till vibrationsspektrumet. Det är därför viktigt med god 

kommunikation mellan montörer och FU-avdelningen.  

 

5.2 Övervakning av tvättpress 2 

Att arbeta enligt ett förhållningssätt där skadade lager byts ut var tredje år oavsett skick lever 

inte upp till filosofin om ett tillståndsbaserat underhåll, där maskinen bedöms efter dess 

aktuella hälsotillstånd. Genom att kunna planera lagerbyten efter kondition kan de bytas mer 

sällan. Byte av ett frisk lager kan leda till att ett sämre lager monteras. Detta på grund av att 

ett nytt lager kan bli skadat i samband med transport, montering, tillverkning samt att det 

föreligger risk för fel under inkörningsperioden.  

 

5.3 Driftparametrars påverkan 

Ett frekvensspektrum kan lätt tolkas på fel sätt då t.ex. inverkan av driftparametrar kan ge 

vilseledande information från ett mättillfälle till nästa. Att tolka ett spektrum och så 

småningom komma fram till vad som är den felande länken kräver viss erfarenhet och 

kännedom om en maskin. Igenkänning av mönster och trendning av mätningar byggd på 

dokumentation och god samverkan mellan medverkande personal anser vi är en förutsättning 

för att komma åt fel i en maskin.  

 

Att utföra mätningar på en maskin utan att titta på hur maskinens produktion ser ut, kan ge en 

vilseledande bild av trendningen, då exempelvis renspolning av valsarna påverkar synligheten 

av eventuella fel som finns. Under vissa driftförhållanden då maskinen är högt belastad kan 

lagerfel framtyda tydligare. Det är därför mycket viktigt att koppla samman driftsparametrar 

med mätningar på maskinen och att mäta vid tillfällen då så få störningar som möjligt 

inverkar. 

 

5.4 AC – Nivåer 

En högre AC-nivå har påträffats på den fasta valsens frisida under tiden vi har utfört 

mätningar med onlineutrustning. Möjliga orsaker till nivåskillnaden på denna position kan 

vara att en lagerskada har utvecklats sedan föregående revisionsstopp, glapp eller komponent 

i tvättpressen som ger upphov till en högre energi. Båda valsarna har de högsta nivåerna på de 

givarpositioner närmast valsnypet. Se figur 4.14 och 4.15. Detta kan tänkas ha samband med 

att valsarna pressar mot varandra vilket betyder att det inre glappet i lagret hamnar in mot 

valsnypet där rullarna får mer rörelsefrihet. I och med att den högsta AC-nivån befinner sig på 

den fasta valsens frisida är det möjligt att glappet i just detta lager är större. Figur 4.18 visar 

ett antal multiplar av varvtalet i en mätning utförd på den fasta valsens frisida vilket också 

tyder på glapp, se bilaga 8. 
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5.5 Givare 

För att optimera en mätning kan en hel del olika inställningar göras i mätutrustningen, men 

egenskaperna hos de fysiska komponenterna är minst lika viktiga. När beslut tas om att 

installera ett onlineövervakningssystem på en maskin, är det första och viktigaste steget att 

välja rätt givare med tillhörande kablage. De givaregenskaper som är mest avgörande är 

känsligheten och frekvensområdet. Vad gäller givarkänsligheten vid montering med magnet 

kan det vara nödvändigt att använda en 500mV givare för att försäkra sig om att intressanta 

vibrationer registreras. Vid fast montering med gänga får givaren en bättre 

signalupptagningsförmåga i och med bättre kontakt med lagerhuset. Detta gör att det i detta 

fall verkar räcka med en 100mV givare. De lagerfrekvenser som upptäckts med 100mV 

givaren kan möjligtvis bli tydligare med fast montering av en 500mV givare vilket skulle 

kunna testas på en av mätpositionerna. 

 

5.5.1 Givarplacering och mätinställningar 

En del i arbetet har varit att undersöka givarplacering för tvättpressen och hur utrustningen 

skall ställas in för att mäta så bra som möjligt. Vad gäller givarplaceringen för de fasta 

givarna så valde vi i början av detta examensarbete att montera dem där vi uppskattade att 

lastzon borde vara. Efter att beräkningar hade gjorts såg vi att lastzonen för tvättpressens lager 

vid maximala belastningar hamnade ungefär 28º ovanför horisontellt läge. Se figur 4.19. 

Under verklig drift uppstår inte maximalt trågtryck vilket innebär att lastzonen förflyttar sig 

mot tyngdkraftens riktning. Efter att ha testat olika trågtryck i beräkningarna skulle lastzonen 

istället hamna runt hotisontallinjen. Kraften från pressnypet verkar vara den som påverkar den 

resulterande kraftens riktning mest. 

 

 
Figur 5.1 Bilden visar lagrets uppskattade lastzon under normaldrift. 

 

För offlinemätning där givare med magnet användes hade vi möjlighet att variera placeringen 

av givare, men för att få en bra jämförelse med onlinemätning valdes att placera givaren så 

nära den fast monterade givaren som möjligt.  

 

Det föreligger en viss säkerhetsrisk vid placering av givaren vid rondering då det finns 

roterande delar som kan ge upphov till kroppsskada och detta gör att givare inte kunde 

placeras på vissa mätpunkter. Arbetsmiljön är en av faktorerna som talar för att 



 

 

57 

 

onlineövervakning är att föredra, då personen som mäter inte behöver vistas i närheten av 

maskinen. En annan fördel med onlinemätning är att mätningarna görs kontinuerligt och 

därmed kan en säkrare trendning skapas. Vid rondering har man inte lika stor kontroll över 

maskinens driftparametrar vilket innebär att det kan det bli svårare att utföra mätningar under 

samma förhållanden. 

 

5.6 Felträffar 

De felträffar som har hittats har varit tydligast vid lagret på den fasta valsens frisida. Detta i 

kombination med den högre AC-nivån väcker misstankar om att lagret avviker något från 

resterande och bör övervakas extra noga. 

 

5.7 Trendning och felutveckling 

För att få en säker tillståndskontroll krävs det att en trend byggs upp med anpassade 

larmgränser. Mätningar bör då göras på samma placering och under liknande driftförhållande 

för att kunna följa maskinens utveckling. Då våra mätningar endast pågått under en kort tid 

har inte lämpliga larmgränser uppskattats. Larmgränser kan ställas in från början men för att 

få så tillförlitliga värden som möjligt krävs erfarenhet, dokumentation samt övervakning 

under en längre tid. Det bästa är att ha en referenspunkt i trendningen där man vet att lagren är 

friska.  

De felträffar som upptäckts hos Tvättpress 2 kan nu följas upp för att se om 

vibrationsnivåerna stiger med tiden.   
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6. Slutsats och rekommendationer 
 

Att skaffa sig bredare kunskap om maskinen samtidigt som mätinställningar optimeras är en 

framgångsfaktor för ett bättre övervakningsarbete. 

 

För att få så stark signal som möjlig från vibrationsgivarna är det viktigt att noga välja 

givarplacering. Störst energier uppkommer i lagrets lastzon varför denna bör identifieras.  

 

Analys av smörjfettet i kombination med temperaturmätning skulle kunna vara ytterligare en 

övervakningsmetod som komplement till vibrationsmätning och tydlig dokumentation. 

Genom att arbeta kontinuerligt med dessa övervakningsmetoder byggs ytterligare erfarenhet 

och kunskap upp i arbetet med Tvättpress2.  

 

Om montörer och FU samarbetar och utför tydlig dokumentation tror vi att chanserna att 

upptäcka och avhjälpa fel i tvättpressen kommer att stiga. 

 

 

Rekommendationer 

Efter vad arbetet resulterat i kommer följande arbetssätt för Tvättpress 2 att rekommenderas. 

 

Onlineövervakning 

För att kunna mäta då så få störningar som möjligt inverkar är onlineövervakning att föredra 

då optimering av mätvillkor kan göras. Genom att använda reläfunktionen i onlinedatabasen 

kan ett mätvillkor skapas där mätning endast tillåts när spolventilen är stängd. Parallellt med 

analysprogrammet bör ett visningsprogram där driftparametrar loggas, till exempel 

EasyViewer finnas tillgängligt. Detta för att vibrationsmätningen skall kunna kopplas till 

driftförhållandet under motsvarande tidpunkt.  

 

För att underlätta övervakningen av lagerfel kan analysband som trendar lagerfrekvenser 

användas.  

 

Vid trendning bör en referensmätning göras, detta då lagret är friskt. Genom att ha en referens 

är det lättare att uppskatta hur mycket vibrationsnivån har ökat från att det nya lagret 

monterades. Finns dessutom uppgifter om hur hög nivån var innan bytet av ett skadat lager 

kan detta hjälpa i arbetet att sätta larmgränser. Förutsättningen för att få trovärdiga 

vibrationsnivåer är att dessa mätningarna görs under så lika driftförhållanden som möjligt. 

 

Dokumentation  

Skapa god kommunikation med montörer som utför lagerbyte. Ytterring i nya lager som 

monteras bör märkas upp i förhållande till lagerhus för att senare kunna se om lagret förflyttat 

sig. Vi byte av lagret bör det märkas upp igen om det flyttat på sig sen montering. 

Märkningen är också till hjälp för att se var skadan sitter och därmed kunna förbättra 

givarplacering inför fortsatta mätningar. Viktigt är också att dokumenter var i tvättpressen 

lagren har suttit så att man kan följa upp eventuella senare lagerproblem. För en god 

dokumentation bör alla lager som byts ut tas isär och fotograferas och föras in i elektronisk 

dokumentation om tvättpressens historia. Fotograferade lagerskador kan kopplas till utseendet 

på vibrationsmätningar innan lagerbyte för att i framtiden lättare kunna få en uppskattning om 

skadegrad under övervakning. 
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Antal kugg för ingående axel: 21 

Antal kugg för utgående axel: 93 
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Bilaga 6 Principen för en accelerometer 
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Bilaga 7 Beräkning av lastzon 

 
Härledning av formel för beräkning av trågkraften 

 

 
Bild som visar trågtryckets inverkan på valsens. 
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Krafter som verkar på lagren 

Fnyp= LLvals QL *  

Ftrågtryck = valsvalstråg LDp **  

Fmg=( mvals+ mmotor) * g 

 

Kraftkomposanter y & x 

Fy= Fmg – Ftråg 

Fx= Fnyp 

 

Storlek och läge för den resulterande kraften 

Fres= (Fx
2
 + Fy

2
)
1/2 

 = arctan(Fy /Fx) 

 

Valsdata 
Fast vals inkl. kugghjul(kg) 3700 

Rörlig vals inkl. kugghjul(kg) 3800 

Hydraulmotor inkl momentarm(kg) 600 

Valsdiameter(mm) 900 

Valslängd(mm) 2140 

 

Krafter på vals 
QLL max linjelast i pressnyp(N/mm) 130 

Fnyp(N) 278200 

Ftrågtryck, max(N) 192600 

Ftrågtryck,normal min(N) 19260 

Ftrågtryck,normal max(N) 57780 

Fmg fast vals(N) 42226 

Fmg rörlig vals(N) 43208 

max trågtryck(Pa) 100000 

loggat trågtryck, min(Pa) 10000 

loggat trågtryck, max(Pa) 30000 

 

Fast vals med trågtryck = 1bar 

Fy fast vals(N) -150374 

Fx fast vals(N) -278200 

Fres fast vals(N) 316240 

grader 28,39 
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Friläggning av den resulterande kraften som resulterar till  

följd av trågkraft, presskraft och valsens totala vikt. 

  

Förenklad bild av krafter som verkar på valsen. 

XII 



 

 

13 

 

Bilaga 8 Exempel på fel i rullningslager 
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