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Sammanfattning 

Finita elementmetoden (FEM) utvärderas för att i framtiden kunna undvika mycket av den fysiska 

provning som idag används vid optimering av maskininställningar, både vid införandet av nya maskiner 

men även på befintliga. Fräsmaskinen som granskas grovbearbetar fyrcylindriga vevaxlar under åtta 

bearbetningstempon. Resonansfrekvenser skulle kunna identifieras med hjälp av en FEM-modell och 

sedan undvikas genom att justera skärhastigheten. 

Litteraturstudien innefattar skärande bearbetning, vibrationer, svängningsteori och FEM. Modeller av 

vevaxlar ges av arbetsgivaren och egenfrekvensanalyser utförs i programvaran Abaqus för samtliga 

bearbetningstempon. Egenfrekvenser jämförs med den drivande frekvensen från fräsverktyget.  

Fräsning i vevaxelns egenfrekvens inträffar vid ett tillfälle, bearbetningstempo två. Vibrationerna antas 

inte påverkas i stor utsträckning på grund av fräsverktygets differentialdelade skär som gör att fräsning 

i egenfrekvens endast inträffar var sjätte skär. Vibrationsdata från arbetsgivaren visar även att 

vibrationerna är låga för bearbetningstempot. FEM-modellerna verifieras med fysiska experiment 

(slagimpulsprov) på fritt upphängd vevaxel och jämförs med resultat från FEM-analys för fri axel. 

Skillnaden i egenfrekvens mellan experiment och FEM-simulering är maximalt 5 %, vilket bekräftar 

modellernas tillförlitlighet. Vidare skapas en förenklad modell av fräsverktyget som analyseras 

angående egenfrekvenser i Abaqus. Egenfrekvenserna visar sig vara betydligt högre än högsta 

skärfrekvensen, vilket verifierar att bearbetning inte sker i verktygets egenfrekvens. 

Finita elementmetoden är en mycket lämplig metod för att fastställa egenfrekvenser och därmed 

undvika bearbetningsvibrationer som uppstår p.g.a. resonans. Fräsverktygens differentialdelade skär 

ger dock en ständigt varierande frekvens, vilket tyder på att vibrationerna i fräsmaskinen troligtvis inte 

orsakas av resonansfenomenet.  
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Abstract 

The finite element method (FEM) is evaluated with the purpose of avoiding time consuming physical 

testing which is currently used for optimizing machine settings, both in new and existing machines. 

The studied milling machine machines crankshafts through eight machining steps. Resonance 

frequencies could be identified with a FEM-model and then be avoided by adjusting the cutting speed. 

The literature study includes machining through cutting, vibrations, oscillation theory and FEM. 

Crankshaft models are provided by the employer and eigenfrequency analyses are carried out with the 

software Abaqus, simulating the crankshaft mounted in the milling machine during all machining steps. 

The eigenfrequencies are compared to the cutting frequency from the milling tool.  

Milling with eigenfrequency occurs during machining step two. The influence on the vibrations is 

assumed to be small due to the variable teeth spacing on the tool. The machine will therefore only be 

machining in eigenfrequency every sixth cut. Vibration data created by the employer also indicate that 

vibrations are low during the machining step. Verification of the FEM-models is conducted through 

physical experiments with impact hammer testing. The test is carried out on a freely hinged crankshaft 

and compared to the FEM-results for a constraint-free crankshaft. The difference in eigenfrequency 

between the impact hammer test and the FEM-analysis is a maximum of 5 %, which demonstrates the 

reliability of the model. Furthermore a simplified model of the cutting tool is made and analyzed for 

eigenfrequencies in Abaqus. The eigenfrequencies are shown to be higher than the highest possible 

cutting frequency which confirms that the cutting tool is not machining in its own eigenfrequency. 

FEM is a useful method for determining eigenfrequencies and thereby avoiding machining vibrations 

caused by resonance. However, due to the variable teeth spacing the cutting frequency is constantly 

changing for the operation, which indicates that the vibrations are not caused by the resonance 

phenomena. 
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1. Introduktion 
Volvo Cars vill undersöka möjligheten att analysera kritiska skärhastigheter som ger upphov till stora 

vibrationer med hjälp av finita elementmetoden (FEM). Arbetet inriktar sig på fräsning av fyrcylindriga 

vevaxlar i operation 20 (OP20). Om FEM visar sig vara ett användbart redskap för att hitta kritiska 

skärhastigheter kan det komma till mycket stor användning. Fysisk provning skulle kunna ersättas med 

den numeriska metoden och inställningsstider skulle reduceras avsevärt. Det skulle dessutom ge en 

vetenskaplig grund till varför vissa skärhastigheter är att föredra. 

För att utvärdera finita elementmetoden utförs fysiska experiment där egenfrekvenser erhålls genom 

slagimpulsprov och jämförs med egenfrekvenserna från FEM. 

Denna version av rapporten är censurerad på begäran av Volvo Cars Skövde. 

1.1 Avgränsningar 

Finita elementmetoden utvärderas som maskininställningsmetod för att undvika vibrationer vid 

bearbetning. En fyrcylindrig vevaxel analyseras angående egenfrekvens där påverkan från maskinens 

egna vibrationer inte tas i beaktning, endast inspänningen beaktas. Analysen tar inte hänsyn till 

temperaturökning som leder till längdutvidgning och möjligen förändrade materialegenskaper. 

Programvaran för analysen begränsas till vad som är tillgängligt på högskolan och från arbetsgivaren. 

Tid att utföra arbetet är 20 veckor, 30 högskolepoäng. 

CAD-modeller för vevaxeln finns tillgängliga vilket innebär att modellering av vevaxlar inte 

förekommer. Experimentell vibrationsdata för fräsprocessen behöver inte skapas utan finns tillgänglig 

från arbetsgivaren. Den bearbetningsoperation som undersöks fräser vevaxeln i åtta steg, samtliga 

steg analyseras angående kritisk skärhastighet, mellansteg analyseras inte. Analysen utförs med 

programvaran Abaqus CAE version 6.12. Fysiska experiment i form av slagimpulsprov utförs för att 

verifiera att analyserna ger korrekta resultat. 

1.2 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling beskrivs ofta som ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”. Det är viktigt att sträva efter en hållbar 

utveckling och det brukar talas om tre aspekter, ekonomisk-, social- och ekologisk. De tre aspekterna 

medför tillsammans en hållbar utveckling, se Figur 1.1 (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

Figur 1.1. Hållbar utveckling. 
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I detta projekt utvärderas möjligheten att frångå fysisk provning för att ersätta det med 

datorsimulering (FEM). Ur ett perspektiv med hållbar utveckling i fokus är datorsimulering istället för 

fysiska försök något att eftersträva. Om fysisk provning skulle kunna ersättas med simulering är tid, 

kostnad, materialåtgång, samt arbetskraft exempel på reducerbara faktorer. Något som är positivt ur 

alla tre aspekter. 

Analys med FEM skulle resultera i en mer miljövänlig och ekonomisk process för att undvika oönskade 

vibrationer vid bearbetning. Förhoppningsvis kan ljudnivån, förslitning på skär och antalet defekta 

vevaxlar reduceras. Reducerad ljudnivå vid bearbetning medför bättre arbetsmiljö för Volvos 

operatörer medan minskad förslitning på skären och antalet defekta vevaxlar är positivt både ur miljö 

och socialt perspektiv. Operatörerna behöver exempelvis inte byta verktyg lika ofta och ett mindre 

antal verktyg kommer förbrukas per vevaxel. Kortare inställningsstider innebär även mindre 

arbetsbelastning för operatörerna samt en kostnadseffektivare produktion för företaget. 
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2. Bakgrund 
Ökade krav på ledtider och kostnadsreduceringar driver bilindustrin mot en utveckling som allt mer 

baseras på datorsimuleringar. Nuvarande metoder som kräver fysiska försök är tidskrävande och 

kostsamma för företaget. Möjligheten att övergå till en numerisk analysmetod som FEM ska 

undersökas och utvärderas. 

Studien begränsas till grovbearbetning genom fräsning av fyrcylindriga vevaxlar som i dagsläget ger 

upphov till vibrationer vid särskilda skärhastigheter. Vevaxeln som studeras visas i Figur 2.1. 

Vibrationer reduceras idag genom att manuellt justera spindelvarvtal, matning, skärdjup och 

ingångsvinklar för fräsen tills önskat resultat uppnås, parametrarna förklaras i kapitel 2.1. Processen 

sliter på skären och är tidskrävande, vilket innebär att en analys med FEM skulle vara en mer 

ekonomisk process för att optimera maskinens bearbetningsparametrar. 

 

Figur 2.1. Den fyrcylindriga vevaxel som studeras. 

FEM-simulering har tidigare utvärderats som metod för att optimera HPC (High Performance Cutting) 

fräsoperationer innan produktionsstart, bland annat gällande vibrationer. Brecher, Esser och Witt 

(2009) granskade metoden för att kunna undvika majoriteten av fysiska tester som annars krävs för 

optimering. Simuleringen gav exakta resultat med vissa diskrepanser beroende på förenklingar i 

modellen. Slutsatsen var att fortsatt forskning inom området krävs för att nå den noggrannhet och 

pålitlighet som behövs för att kunna använda metoden på ett effektivt sätt för optimering vid 

produktionsplaneringsstadiet. 

2.1 Vevaxel 

En vevaxel har som syfte att omvandla kolvens translationsrörelse till roterande rörelse i axeln. Kolven 

är fäst i en vevstake som i sin tur förbinds till vevaxeln via ett vevlager, vilket möjliggör omvandlingen. 

Vevlagret fästs på vevaxelns vevtapp och mellan varje vevtapp finns ett ramlager som sitter fast i 

motorblocket och motverkar nedböjning samt tillåter rotation. På vevaxeln fästs ett svänghjul med 

syfte att jämna ut hastigheten hos den roterande rörelsen, svänghjulet kopplas mot bilens växellåda. 

Figur 2.2 visar en (röd) fyrcylindrig vevaxel med fyra kolvar, fyra vevstakar, fyra vevtappar, fem 

ramlager och ett svänghjul. 
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Figur 2.2. Illustration av vevaxeln med dess delar (NASA, 2017). 

För att balansera vevaxeln kring dess rotationsaxel används motvikter. Dessa motvikter finns inte med 

i Figur 2.2 men kan istället ses i Figur 2.3. Där visas även vad som benämns som vevaxelns axialled och 

radialled. 

 

Figur 2.3. Fyrcylindrig vevaxel med motvikter (Gomecsys, 2012). 

Vevaxeln som undersöks är tillverkad av stål. Materialegenskaper kan ses i Tabell 2.1, där 𝜌 är densitet, 

𝐸 elasticitetsmodul och 𝜈 Poissons tal. Värdena är givna av arbetsgivaren Volvo Cars. 

Tabell 2.1. Materialegenskaper för vevaxel, stål. 

Materialbeteckning 𝝆 [kg/m3] E [GPa] 𝝂 

V-2908-95 - - - 

2.2 Fräs vid OP20 

Fräsmomentet som studeras är OP20 i Volvo Skövdes H-fabrik, se Figur 2.4 för fräsmaskinen. Maskinen 

har två fräsverktyg tillverkade av företaget Kennametal. Fräsverktygen är uppdelade som Fräs 1 LH 

(Left Hand) och Fräs 2 RH (Right Hand), detta sett framifrån maskinen, se Figur 2.4. Höger (RH) 

fräsverktyg är något tjockare i axiell riktning och är fäst i maskinens högra sida. Vänster (LH) är något 
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smalare i axialled och sitter i maskinens vänstra sida. Se Bilaga B för detaljerade ritningar av 

fräsverktygen. 

 

Figur 2.4. Fräsmaskinen OP20 med båda fräsverktygen i bild och med vevaxel placerad i maskinen. 

Materialdata för fräsverktygen ges av verktygsleverantören Kennametal och visas i Tabell 2.2 där 𝜌 är 

densiteten, 𝐸 elasticitetsmodulen, och 𝜈 Poissons tal. 

Tabell 2.2. Materialegenskaper för fräsverktygen, stål. 

Stålsort 𝛒 [kg/𝐦𝟑] 𝐄 [GPa] 𝝂 

56NiCrMoV7 - - - 

2.2.1 Inspänning av vevaxel 

Vid bearbetning är vevaxeln fast inspänd i ändarna med kraft i radiell riktning från spännbackar och 

med en dubb på vevaxelns insida. Spännbackarna visas i Figur 2.5 och sitter jämt fördelade med 120° 

vinkel. Hålet för dubbarnas tvärsnitt kan ses i Figur 2.9 vid vevaxelns högra och vänstra ände. 
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Figur 2.5. Spännbackarna som håller fast vevaxeln vid fräsningen. 

Dimensioner för ytan där spännbackarna ligger mot vevaxeln visas i Tabell 2.3 och Tabell 2.4, där 𝑑𝑎 är 

avståndet i axialled och 𝑑𝑝 är avståndet i vevaxelns periferi.  

Tabell 2.3. Dimensioner för spännbackens kontaktyta på vevaxelns högra sida (RH) 

Spännback RH Distans [mm] 

𝒅𝒂𝑹𝑯 - 

𝒅𝒑𝑹𝑯 - 
 

Tabell 2.4. Dimensioner för spännbackens kontaktyta på vevaxelns vänstra sida (LH). 

Spännback LH Distans [mm] 

𝒅𝒂𝑳𝑯 - 

𝒅𝒑𝑳𝑯 - 

 

Positionen för spännbackarnas greppyta visas i Figur 2.6 medan måtten kan ses i Tabell 2.5. Måtten är 

i vevaxelns axialled från svänghjulets vänstra ände för 𝑑𝑣 respektive vevaxelns högra ände för 𝑑ℎ, vilket 

visas i Figur 2.6.  
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Figur 2.6. Spännbackarnas position på vevaxeln. 

Tabell 2.5. Dimensioner för inspänningsposition hos spännbackar. 

Position Avstånd till greppytan [mm] 

𝒅𝒗 - 

𝒅𝒉 - 

2.2.2 Stabilisering med stöd 

För att öka stabiliteten hos vevaxeln under bearbetningen kan ett stöd stödja upp vevaxeln vid en 

bearbetad ramlageryta. Stödet visas i Figur 2.8 med blå pilar vid kontaktytorna, ritning finns i Bilaga C. 

Vevaxeln stöds då vid tre lägen runt den bearbetade ramlagerytan med en fördelning på 123° och 114°, 

se Figur 2.7. 

 

Figur 2.7. Position för stödets kontaktpunkter kring ramlagerytan. 

Kontaktytornas position runt ramlagret varierar eftersom vevaxeln roterar under bearbetning 

samtidigt som stödet förblir still. Det nedre stödet ligger alltid an mot ramlagret med en yta parallell 

med marken. De tempon där stödet är aktivt och var det anbringas visas i Tabell 2.6. 
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Figur 2.8. Stöd som kan stödja ett bearbetat ramlager, kontaktytorna mot vevaxeln markerade med blåa pilar. 

2.2.3 Bearbetningstempon 

Fräsverktygen går in och utför grovbearbetning i åtta steg som kallas bearbetningstempon, se Figur 2.9 

och Tabell 2.6. Vevtappar (VT) och ramlager (RL) numreras från höger till vänster, se Figur 2.9. 

Fräsningen sker vid vevaxelns motvikter och ytorna för ramlager och vevlager. Bearbetningen sker 

genom att fräsverktyget går in i vevaxelns radialled samtidigt som vevaxeln matas genom rotation. 

 

Figur 2.9. Operationsbeskrivning med 8 bearbetningstempon. 
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Tabell 2.6 beskriver de olika bearbetningstempona, den visar vilka ytor som bearbetas i respektive 

tempo och med vilket verktyg. Tabellen visar även om stödet är aktivt och vilken ramlageryta som 

stödjs upp vid olika tempon. 

Tabell 2.6. Beskrivning av de tempon fräsen utför. 

Tempo Namn på Sekvens Bearbetning på 
Ramlageryta 

Bearbetning 
på Vevtapp 

Verktyg som 
bearbetar 

Stöd ligger mot 
Ramlager 

1 Gradning RL1 1 - 2 RH - 

2 Fräs RL2 2 - 2 RH 1 

3 Fräs VT1 - 1 1 LH 2 

4 Fräs RL3 3 - 2 RH 2 

5 Fräs RL1 & VT4 1 4 1 LH & 2 RH 3 

6 Fräs VT3 - 3 1 LH 3 

7 Fräs VT2 och Tapp - 2 och tapp 1 LH & 2 RH 3 

8 Fräs RL4 & RL5 4 & 5 - 1 LH & 2 RH 3 

 

Vevaxelns utseende före och efter bearbetning i OP20 visas i Figur 2.10. 

 

Figur 2.10. Vevaxel före och efter OP20. 
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2.2.4 Bearbetningsvinkel för OP20 

Vevaxelns rotation mäts med bearbetningsvinkel 𝜃. Nolläget är då de yttre motvikterna pekar vertikalt 

uppåt i maskinen. Bearbetningsvinkeln visas i Figur 2.11 där 90° vinkel har uppnåtts. Vinkeln är positiv 

i medurs riktning sett från vevaxelns svänghjulssida som visas i Figur 2.11. Det är bland annat denna 

rotation som styr matningen under fräsoperationerna. Bearbetningsvinkelns betydelse förklaras i 

kapitel 2.2.5 och 3.2.2. 

 

Figur 2.11. Bearbetningsvinkel som maskinen använder. 

2.2.5 Materialavverkning 

Mängden material som avverkas vid varje tempo är inte konstant, materialavverkningen varierar med 

bearbetningsvinkeln. Figur 2.12 visar med röd färg det material som avverkas under OP20 vid 

bearbetningsvinkel 0° medan Figur 2.13 visar mängden material som avverkas vid bearbetningsvinkel 

90°. Mängden material som avverkas vid en specifik bearbetningsvinkel kan vara kopplad till 

skärkraften och stora skärkrafter kan leda till stora vibrationer. Analysen utförs delvis för att undersöka 

om det finns ett samband mellan mängden material som avverkas och stora vibrationer. Detta med 

syfte att hitta orsaken till vibrationerna som uppstår vid bearbetning i OP20. 

Mängden material som avverkas vid varje bearbetningsvinkel behöver även fastställas för att 

bestämma avverkningshastigheten samt spåntjockleken under de olika bearbetningstempona. För att 

kunna bestämma parametrarna krävs matningshastigheten vilken inte är tillgänglig under studien. 

Fastställandet av materialavverkning och metoden som används lägger en grund för framtida arbete 

att bestämma dessa.  
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Figur 2.12. Material som avverkas vid bearbetningsvinkel 0° (rödfärgat). 

 

Figur 2.13. Material som avverkas vid bearbetningsvinkel 90° (rödfärgat). 

Analysen utförs i CAD-programmet Creo 2.0 där modell för före (ljusblå) och efter (röd) OP20 läggs i 

varandra och tio snitt vid olika vinklar skapas, se Figur 2.12 och Figur 2.13 för modellerna i varandra. 

Med hjälp av programmet beräknas arean vid varje bearbetningsvinkel för bearbetningstempo 2, 3, 4, 

6 och 8. Mängden material som avverkas under bearbetningstempo 1, 5 och 7 är svårare att fastställa 

och exkluderas eftersom de tempon som analyseras anses vara tillräckliga för att dra slutsatser. För 

mängd avverkat material under olika tempon vid olika bearbetningsvinklar se Bilaga D. Analysen 

behandlar alltså arean avverkat material vid olika bearbetningsvinklar men tar inte hänsyn till 

avverkningshastighet. 

2.2.6 Fräsning 

Skärtänderna som går in och avlägsnar spånor ger upphov till vibrationer. Skären gör intrång i 

arbetsstycket med varierad frekvens. Maskinen justerar skärhastighet och matning efter maximal 

spåntjocklek. Arbetsgivaren Volvo Cars misstänker att vibrationerna uppstår på grund av att 

bearbetningsfrekvensen ligger inom resonansområdet för vevaxeln, vilket förklaras i kapitel 2.4. 

Fräsen är av typen valsfräs. Varje verktyg har 40 skär som arbetar i periferin och 40 skär på varje sida 

som arbetar i axiell riktning, alltså totalt 120 skär per verktyg. Alla skär arbetar med fräsdiameter 𝑑𝑐 

och har en värmebehandlad, nitrokarburerad yta. Skären har en differentialfördelning, vilket innebär 

att fräsens skär sitter med ojämna mellanrum (Sandvik Coromant, 2017). Se Figur 2.14, för bild på 

fräsverktygen. 
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Figur 2.14. Till vänster visas skären på fräsverktyg 1 LH, till höger fräsverktyg 2 RH. 

Skären som arbetar i periferin är fördelade på två sidor, se Figur 2.15. Figuren gäller för båda 

fräsverktygen eftersom de har liknande utformning. Detta ger en varierande vinkel där de övre skären 

i Figur 2.15 har en motsatt vinkel till de undre. Skärkraften varierar därför i riktning mellan varje skär. 

𝑣𝑐 är skärhastigheten med riktning enligt Figur 2.15.  Fullständig ritning av fräsverktygen kan ses i Bilaga 

B.  

 

Figur 2.15. Ett av fräsverktygen sett från ovan (periferin). 

Vid fräsning avskiljs delar av arbetsstycket i form av kommaformade spån. Arbetsstyckets rörelse 

relativt fräsverktyget kallas matningshastighet, 𝑣𝑓 och visas i Figur 2.16. För OP20 sker matningen 

genom rotation av vevaxeln. Fräsning sker i form av medfräsning vilket innebär att skärriktning och 

matning av arbetsstycket är i samma riktning. 

   

a)    b) 

Figur 2.16. Illustration av valsfräs (Gaschnitz, 2006).a) valsfräs, b) förstoring av inringat område. 
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Maskinens programvara justerar matningshastighet och skärhastighet efter en förbestämd maximal 

spåntjocklek. Skärhastigheten är inställd till att kunna variera inom området 210 till 260 m/min. 

Spindelvarvtalet, 𝑛 ligger då i intervallet 92 till 115 rpm, vilket beräknas med ekvation 1 (Sandvik 

Coromant, 2017). 

 𝑛 =
𝑣𝑐

𝜋 𝑑𝑐
  (1) 

Längden varje frässkär går in i arbetsstycket kallas matning per tand och visas i Figur 2.16 b, beteckning 

𝑓𝑧. Antalet skär i ingrepp betecknas 𝑧𝑐. Matningshastighet, 𝑣𝑓 kan beräknas med ekvation 2 (Sandvik 

Coromant, 2017). 

 𝑣𝑓 = 𝑓𝑧 𝑧𝑐  𝑛 (2) 

Fräsning kan ske i både axialled och radialled vilket innebär att olika skär är i arbete vid olika 

bearbetningstempon. Fräsverktygens skär med benämningar visas i Figur 2.17. Skären benämns efter 

vilken sida de bearbetar sett framifrån fräsmaskinen. I figuren är 𝐴𝑉 axialskär vänster (svart), 𝑃𝑉 

periferiskär vänster (blå), 𝑃𝐻 periferiskär höger (röd) och 𝐴𝐻 axialskär höger (grön). 𝑉𝑐 Är 

skärhastigheten och visar bearbetningens riktning. 

                

Figur 2.17. Benämningar av olika skär på fräsverktygen. 

2.2.7 Skärfrekvens 

Skären gör intrång i arbetsstycket med en frekvens, denna kallas skärfrekvens f och beräknas med 

ekvation 3, där 𝑛 är spindelvarvtalet, 𝑑𝑐 fräsdiametern och 𝑑𝑠 avståndet längs periferin mellan två 

efterföljande skär. 

 
𝑓 =

𝑛 𝜋 𝑑𝑐

60 𝑑𝑠
 

(3) 

Den ojämna tanddelningen på fräsverktygen ger upphov till flera olika frekvenser mellan skärens 

ingrepp, ”lokala” frekvenser och ”globala” frekvenser, se Figur 2.18 och Figur 2.19 för distans mellan 

skär, skärriktningen är åt höger. Figurerna är framtagna genom granskning av avståndet mellan skären 

som ges av verktygsritningarna som finns i Bilaga B. Avstånden är inte exakta då måttsättning på 

skärens avstånd saknas i ritningen, vilket medför en osäkerhet hos skärfrekvenserna på ca 6 %. Skärens 

benämning och färg kan även ses i Figur 2.17. 

Global frekvensen är den frekvens som syftar till upprepning av en skärsekvens. Upprepningen sker 

var sjätte skär när alla fräsverktygets skär är aktiva. Då upprepas den globala frekvensen 20 gånger per 
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spindelvarv, vilket ger en global frekvens mellan 31 till 38 Hz, beroende av skärhastigheten som kan 

variera mellan 210 till 260 m/min.  Inom varje global frekvens finns då sex lokala frekvenser. 

 

Figur 2.18. Vänster fräsverktyg distans mellan skär. 

 

Figur 2.19. Höger fräsverktyg distans mellan skär. 

Fräsverktyg 1 LH bearbetar vevaxeln under tempo 3, 5, 6, 7 och 8, se Tabell 2.6 och Figur 2.9 för 

bearbetningsbeskrivning. Bearbetning sker med fräsverktygets alla skär aktiva. I Tabell 2.7 visas de 

lokala frekvensområdena mellan varje skäringrepp i vevaxeln. De är uppskattade genom att mäta på 

skalenlig ritning, värdena ger en indikation på hur skärfrekvenserna varierar mellan skär. Frekvenserna 

beräknas med ekvation 3. Skärfrekvenserna varierar inom ett område på grund av att skärhastigheten 

𝑉𝑐 kan variera. 

Tabell 2.7. Frekvensområde för skäringrepp, fräsverktyg 1 LH, bearbetningstempo 3, 5, 6, 7 & 8. 

Fräsning i Periferi + axiellt (LH + RH) Frekvensområde mellan skäringrepp [Hz] 

𝑨𝑯 → 𝑨𝑽 297 – 368 

𝑨𝑽 → 𝑷𝑯 318 – 394 

𝑷𝑯 → 𝑨𝑽 95 – 117 

𝑨𝑽 → 𝑨𝑯 446 – 552 

𝑨𝑯 → 𝑷𝑽 234 - 290 

𝑷𝑽 → 𝑨𝑯 114 - 141 

 

Fräsverktyg 2 RH arbetar i tempo 1, 2, 4, 5, och 7 med alla skär aktiva, se Tabell 2.6 och Figur 2.9 för 

bearbetningsbeskrivning. Frekvensområdet för skärens ingrepp i vevaxeln under 

bearbetningstempona visas i Tabell 2.8, skärfrekvenserna beräknas med ekvation 3. Skärfrekvenserna 

är uppskattade genom att mäta på skalenlig ritning, värdena ger en indikation om hur skärfrekvenserna 

varierar mellan skär. Frekvenserna varierar inom ett område på grund av att skärhastigheten 𝑉𝑐 kan 

variera. 
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Tabell 2.8. Frekvensområde för skäringrepp, fräsverktyg 2 RH, bearbetningstempo 1, 2, 4, 5 & 7. 

Fräsning Periferi + axiellt (LH + RH) Frekvens mellan skäringrepp [Hz] 

𝑨𝑯 → 𝑨𝑽 495 - 613 

𝑨𝑽 → 𝑷𝑯 234 - 290 

𝑷𝑯 → 𝑨𝑽 111 - 138 

𝑨𝑽 → 𝑨𝑯 297 - 368 

𝑨𝑯 → 𝑷𝑽 319 - 395 

𝑷𝑽 → 𝑨𝑯 95 - 117 

 

I bearbetningstempo 8 bearbetar fräsverktyg 2 RH vevaxeln endast i båda axialriktningarna. 

Frekvensområdena för skärens ingrepp visas i Tabell 2.9. 

Tabell 2.9. Frekvensområde för skäringrepp, fräsverktyg 2 RH, bearbetningstempo 8. 

Fräsning i Axiellt (LH + RH) Frekvens mellan skäringrepp [Hz] 

𝑨𝑯 → 𝑨𝑽 495 - 613 

𝑨𝑽 → 𝑨𝑽 74 - 92 

𝑨𝑽 → 𝑨𝑯 297 - 368 

𝑨𝑯 → 𝑨𝑯 73 - 90 

 

Vid bearbetningstempo 5, 7 och 8 sker bearbetning med båda fräsverktygen samtidigt. De båda 

verktygen arbetar oberoende av varandra. Detta gör att skärfrekvenserna mellan de båda verktygens 

ingrepp inte kan bestämmas. 

I OP20 sker medfräsning vilket medför att skärkraften är maximal vid intrång i arbetsstycket där 

spåntjockleken är som störst och går mot noll vid utträdet. Hur en spåna för medfräsning ser ut och 

minskar i spåntjocklek visas i Figur 2.16. Skärfrekvensen beräknas för inträdet i arbetsstycket, där 

skärkraften är som störst och jämförs med egenfrekvensen för vevaxeln. Korrelation mellan frekvenser 

antas vara lämpligast vid mindre skäringrepp som innebär att skärkraften och spåntjockleken avtar 

snabbt. När tiden för skäringreppet är längre antas korrelationen vara sämre mellan skärfrekvensen 

och egenfrekvens p.g.a. att skärkraften kommer verka en längre period och kan då i vissa fall dämpa 

vevaxelns naturliga svängningar. 

2.3 Vibrationer vid fräsning 

”Så tidigt som 1907 beskrev Frederick W. Taylor bearbetningsvibrationer som det mest obskyra och 

delikata av alla problem som maskinisten kommer träffa på, en observation som fortfarande stämmer 

idag och visas av mängden studier inom området” (Goldberg & Harpaz, [u.å.]). 

Skärens in och utträde i arbetsstycket skapar skärkrafter med varierande riktning och storlek. Vid vissa 

förhållanden ger detta upphov till vibrationer som kan leda till sämre kvalité på ytor, större slitage på 

verktyg och förhöjd ljudnivå. Vibrationer vid fräsning kan delas upp i påtvungna och självinducerande 

svängningar. De påtvungna svängningarna äger rum när en bestående, extern periodisk excitation ger 

en respons från arbetsstycket med samma frekvens som den periodiska excitationen (Schmitz & Smith, 

2009). Vid fräsning sägs de påtvungna svängningarna vara verktygsmaskinens reaktion på växlande 
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krafter. Orsaker till påtvungna svängningar inom fräsning är listade nedan (Hågeryd, 2014) (Cheng, 

2009). 

 Skärkraftsvariationer vid skärets in och utgång i arbetsstycket 

 Skärkraftsvariationer p.g.a. den varierande spåntjockleken eller variation i materialhårdhet 

 Stora specifika skärkrafter 

 Störningskrafter från obalanser i maskinen 

 

De påtvungna svängningarna kan minskas genom att öka antalet skär på verktyget, ju fler skär desto 

lägre blir skärkraftsvariatonerna (Hågeryd, 2014).  

Självinducerade svängningar skapas då en jämn exciterande kraft skapar en respons från arbetsstycket 

i en av dess egenfrekvenser. Vid fräsning sägs självinducerade svängningar uppstå då skärets 

begynnelseyta i arbetsstycket ger skärkraftsvariationer till efterföljande skär och om begynnelseytans 

storlek ökas till nästkommande skär. Orsaker till de självinducerade svängningarna vid fräsning listas 

nedan (Hågeryd, 2014) (Schmitz & Smith, 2009). 

 Stora ingreppsbredder 

 Många skär i ingrepp 

 Låga specifika skärkrafter 

 Låg tandmatning 

 Stort skärdjup 

 

För att minska de självinducerade svängningarna behöver skärkrafterna reduceras. Eftersom både 

påtvungna och självinducerade svängningar påverkar varandra är det ofta svårt att isolera vilken som 

är orsaken till vibrationerna och vid minskning av den ena, kan den andra öka (Hågeryd, 2014). 

2.3.1 Mäta vibrationer  

Eftersom minimering och isolation av vibrationer är en viktig parameter för maskindesign är det 

nödvändigt att kunna mäta dessa. Oftast utförs det med hjälp av en accelerometer som då fästs på 

önskat ställe och ger värden på acceleration i förhållande till tid (Bruel och kjær, 2017). 

Accelerometern är en av de vanligaste tröghetssensorerna. Den mäter den fysiska accelerationen den 

utsätts för genom att ha sitt yttre hölje fastförankrat i ett föremål och att ha en massa inuti sig som 

inte är förankrat till föremålet. När föremålet rör sig kommer den inre massans tröghet att ge upphov 

till krafter som uppfattas av det inre höljet. Kraften är enligt Newtons andra lag proportionell mot 

accelerationen och kan därför beräknas (SensorWiki, 2017).  

Den mest universella sensorn för vibrationsmätning är den piezoelektriska accelerometern. 

Piezoelektriska accelerometrar använder den piezoelektriska effekten som innebär att när 

piezoelektriska kristaller utsätts för mekanisk spänning genereras en elektrisk laddning som är 

proportionell mot kraften som ansätts. Materialet är oftast en artificiellt polariserad ferroelektrisk 

keram (Bruel och kjær, 2017). I en piezoelektrisk accelerometer komprimerar den inre massan 

kristallerna i accelerometern vid acceleration. Kristallerna ger då ifrån sig en laddning som beror på 

hur komprimerade de är. Laddningen översätts och förstärks till en utgående spänning eller ström som 

konverteras till accelerationsvärden (SensorWiki, 2017). 
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En accelerometer ska fästas så att den sökta vibrationsriktningen stämmer överens med 

accelerometerns mest känsliga riktning.  Att fästa accelerometern på rätt sätt är en av de mest kritiska 

faktorerna för att få noggranna resultat vid vibrationsmätning. En löst fäst accelerometer kan leda till 

en reduktion av resonansfrekvens i mätobjektet och felaktiga mätresultat. Fästning kan bland annat 

ske med skruv, lim eller magnet. Infästningen av accelerometern påverkar också hur höga frekvenser 

som kan mätas upp. Där skruvfästning kan mäta frekvenser upp till omkring 31 kHz, limning omkring 

29 kHz och magneter runt 7 kHz (Bruel och kjær, 2017). 

Det frekvensspektrum som registreras innehåller egenfrekvenser som kan sorteras ut, se Figur 2.20 

där accelerometerns data visas till vänster och utsorterade frekvenser till höger. Erhållen data måste 

omvandlas till acceleration över frekvens för att egenfrekvenserna ska kunna identifieras. M.h.a. en 

algoritm som kallas Fast Fourier Transform (FFT) omvandlas en tidsfunktion till en frekvensfunktion, 

vilket är möjligt på grund av egenskaperna hos sinus och cosinus funktionerna (Inman, 1994). 

 

Figur 2.20. Kombination av olika periodiska svängningar (Haslwanter, 2012). 

För att förklara metoden kan ett enkelt exempel betraktas där tidsfunktionen är känd. Data som erhålls 

genom experiment innehåller ett antal olika frekvenser och beskrivs i detta fall med ekvation 4, där 

f(t) är acceleration som funktion av tid. Figur 2.21 är ett exempel på hur registrerad data skulle kunna 

se ut och består i detta fall av två olika frekvenser. 

 f(t) = 5 𝑠𝑖𝑛(100𝑡) + 𝑐𝑜𝑠(20𝑡) (4) 
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Figur 2.21. Exempel på vibrationsdata som erhålls genom experiment. 

Figur 2.22 är samma data omvandlad m.h.a. FFT och bekräftar att det finns två olika frekvenser med 

olika amplitud. En frekvens på 15,9 Hz (100 rad/s) med amplitud 5 m/s2 och en annan frekvens på 

ungefär 3,2 Hz (20 rad/s) med amplitud 1 m/s2. 

 

Figur 2.22. Exempel på experimentell data transformerad till ett FFT-diagram. 

2.3.2 Slagimpulsprov 

Den vanligaste metoden för att mäta egenfrekvenser är slagimpulsprov. Metoden har använts ända 

sedan tidigt 1970-tal då den digitala FFT-spektrum-analysatorn lanserades. Slagimpulsprovet går ut på 

att ett slag anbringas ett föremål som får det att svänga i sina naturliga frekvenser, vilka mäts upp 

m.h.a. en accelerometer kopplad till en FFT-analysator. Analysatorn transformerar accelerometerns 
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acceleration-tid-värden till acceleration-frekvens-värden vilket ger tydliga värden för föremålets 

egenfrekvenser (Schwarz & Richardson, 1999). Denna transformation visas i Figur 2.21 till Figur 2.22. 

Enligt Schwarz & Richardson (1999) krävs följande utrustning för att utföra ett slagimpulsprov: 

1. Slaghammare med inbyggd lastcell som mäter slagkraften 

2. Accelerometer för att mäta svängningarna 

3. FFT-analysator som beräknar frekvensresponsfunktionen (FRF) 

4. Programvara för efterbehandling 

Slagimpulsprovet är mycket använt p.g.a. att det krävs relativt lite utrustning och tid för att utföra. 

Eftersom ett föremåls egenfrekvenser är starkt beroende av föremålets material och form används 

slagimpulsprov som metod för att verifiera CAD-modeller (Modalshop, 2017). 

2.3.3 Vibrationer vid OP20 

Arbetsgivaren Volvo Cars har tagit fram vibrationsdata genom fysiska mätningar. Vibrationer har 

uppmäts med accelerometer under alla olika bearbetningstempon och bearbetningsvinklar hos 

vevaxeln, se Figur 2.23 för testuppsättning. Vibrationsmätaren är placerad bakom höger spännbacks 

infästning och är även markerad i blått i figuren. Vibrationsmätningen sker genom att filma 

vibrationsvärdet och maskinens bearbetningsvinkel, vilka står på displayerna till höger i Figur 2.23. 

Datan överförs sedan manuellt till Excel genom analys av filmen. 

 

Figur 2.23. Testuppsättning vid vibrationsmätning. 

Figur 2.24 visar den största vibrationen som fastställts vid varje bearbetningstempo och vid vilken 

bearbetningsvinkel den inträffar. Enligt figuren ger bearbetningstempo 8 upphov till störst vibrationer 

när bearbetningsvinkeln är 106°. Tempo 8 är bearbetning av ramlageryta 4 och 5, se Figur 2.9. 
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Figur 2.24. Maxvibration vid varje bearbetningstempo. 

Erhållna mätvärden anges som RMS- värden (Root Mean Square) vilket är tidsmedelvärdet av 

vibrationsvärdena under ett intervall, se ekvation 5. a är uppmätta värden och v är antalet värden inom 

tidsintervallet (Statens naturvårdsverk, 1993). 

 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑣
(𝑎1

2 + 𝑎2
2 + ⋯ + 𝑎𝑣

2) 

(5) 

I Bilaga E finns grafer för vibrationernas variation under varje bearbetningstempo. 

2.4 Svängningsteori 

Vid fräsning av vevaxlar vid OP20 hos Volvo Cars Skövde är resonans misstänkt orsak till vibrationerna 

som uppstår under bearbetningen. Resonans är ett fenomen som kan uppträda i svängande system 

där samverkan mellan massor och fjädrar råder, exempelvis vid fräsning. Då en yttre drivande kraft 

(eller impuls) med frekvens som motsvarar systemets egenfrekvens anbringas kan 

svängningsamplituden öka kraftigt. Det kan enkelt beskrivas som en förstärkning av 

svängningsamplituden vid en specifik frekvens. I maskinsammanhang kan resonans ha stor betydelse 

och det är därför viktigt att förstå och arbeta med fenomenet. I en vevaxel blir massfjädersystemet 

mycket komplicerat men för att förstå den grundläggande principen hos ett svängande system kan ett 

endimensionellt enmassystem betraktas, se Figur 2.25 (Lindholm, 1997). 

 

Figur 2.25. Endimensionellt enmassystem med dämpning. 
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En differentialekvation kan tas fram för systemet genom att utnyttja Newtons andra lag. I det statiska 

tillståndet (då accelerationen är noll) erhålls ekvation 6 för jämvikt i vertikalled där 𝛥 är 

fjäderförlängningen, 𝑘 är fjäderkonstaten, 𝑚 är massan och 𝑔 är gravitationskonstanten (Thomson, 

1993). 

 ∆𝑘 = 𝑚𝑔 (6) 

När systemet inte befinner sig i jämvikt och massans position har förflyttat sig 𝑥 nedåt i vertikalled kan 

systemet beskrivas med ekvation 7, där 𝑐 är dämpningskonstanten. Massan har då både hastighet �̇� 

och acceleration �̈� (Thomson, 1993). 

 𝑚�̈� = 𝑚𝑔 − 𝑘(∆ + 𝑥) − 𝑐�̇� =  −𝑘𝑥 − 𝑐�̇� (7) 

Denna ekvation skrivs om till den homogena differentialekvationen 8 nedan. 

 
�̈� +

𝑐

𝑚
�̇� + 

𝑘

𝑚
𝑥 = 0 

(8) 

Ekvationen är en andra ordningens linjär differentialekvation där den naturliga egenvinkelfrekvensen 

𝜔𝑛 ges av ekvation 9 (Thomson, 1993). 

 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
 

(9) 

För dämpningstermen gäller samband enligt ekvation 10 (Thomson, 1993). 

 2ξωn =  
c

m
 (10) 

Differentialekvationen kan därför omformuleras till ekvation 11 (Thomson, 1993). 

 ẍ + 2ξωnẋ + ωn
2x = 0 (11) 

Det finns tre olika typer av standardlösningar till ekvationen och lösningen beror på om systemet är 

underdämpat (ξ < 1), kritiskt dämpat (ξ = 1) eller överdämpat (ξ > 1). Se Figur 2.26 nedan (Thomson, 

1993). 

 

Figur 2.26, illustrering av lösningar för olika dämpningsvarianter vid fri svängning. 
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Den generella homogena lösningen xh för ett underdämpat system (ξ < 1) ges av ekvation 12, där t är 

tiden. Konstanterna C1 och C2 fastställs genom kännedom om systemets begynnelsevillkor (Thomson, 

1993). 

 xh = e−ξωnt(C1 cos(ωdt) + C2 sin(ωdt)) (12) 

Den dämpade egenvinkelfrekvensen ωd bestäms med ekvation 13 (Thomson, 1993). 

 ωd = ωn√1 − ξ2 (13) 

Den generella homogena lösningen xh för ett kritiskt dämpat system (ξ = 1) ges av ekvation 14, där 

konstanterna C1 och C2 bestäms med begynnelsevillkor (Thomson, 1993). 

 xh = e−ξωnt(C1 + C2t) (14) 

Överdämpade system (ξ > 1) har homogen lösning xh enligt ekvation 15 (Thomson, 1993). 

 xh = e−ξωnt(C1eβt + C2e−βt) (15) 

Där β ges av ekvation 16 och konstanterna C1 och C2 bestäms med begynnelsevillkor (Thomson, 1993). 

 β =  ωn√ξ2 − 1 (16) 

Om systemet har en yttre drivande kraft med acceleration enligt ekvation 17, där Ω är den drivande 

frekvensen och γ är accelerationsamplituden skulle partikulärlösningen xp till ekvationen vara enligt 

ekvation 18. Svängningsamplituden C ges av ekvation 19 och fasvinkeln ϕ bestäms med ekvation 20 

(Thomson, 1993). 

 �̈� + 2𝜉𝜔𝑛�̇� + 𝜔𝑛
2𝑥 = 𝛾𝑠𝑖𝑛 (𝛺𝑡)                                                                                                       (17) 

 

 𝑥𝑝 = 𝐶𝑠𝑖𝑛(𝛺𝑡 − 𝜙) (18) 

 

 

𝐶 =  

𝛾
𝜔𝑛

2⁄

{[1 − (𝛺
𝜔𝑛

⁄ )
2

]
2

+ [
2𝜉𝛺

𝜔𝑛
⁄ ]

2

}1 2⁄

 

(19) 

  

 
𝑡𝑎𝑛 𝜙 =

2𝜉𝛺 𝜔𝑛⁄

[1 − (𝛺 𝜔𝑛)⁄ 2
]
 

(20) 

Ekvation 19 kan studeras närmare. Om systemet är odämpat innebär det att 𝜉 är lika med noll enligt 

ekvation 10. Detta betyder att nämnaren i ekvation 19 blir noll då den drivande frekvensen 

överensstämmer med egenfrekvensen för systemet. Amplituden C går alltså mot oändligheten då 𝛺 

närmar sig 𝜔𝑛, vilket innebär resonans, se Figur 2.27. 
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Figur 2.27. Illustration av möjligt utseende hos ett resonansområde. 

Fasvinkeln mellan impuls och utslag är enligt Lindholm (1997) alltid 90 grader vid resonans. Detta kan 

demonstreras med ekvation 20. Tangens för fasvinkeln går mot oändligheten då den drivande 

frekvensen stämmer överens med egenfrekvensen, vilket antyder om en fasförskjutning på 90 grader. 

Systemets egenfrekvens 𝑓𝑛 kan bestämmas med ekvation 21 (Thomson, 1993). 

 
𝑓𝑛 =  

1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
  

(21) 

Ekvation 21 ger en bestämd resonansfrekvens för en specifik massa och fjäderstyvhet, men i 

verkligheten uppstår resonans inom ett visst frekvensområde, se Figur 2.27. Resonansfrekvensen 

påverkas av systemets dämpning, ökad dämpning innebär minskad resonansfrekvens. Samma 

vetenskapliga regler gäller om massan befinner sig ovanpå fjädrarna, vilket är av stor betydelse vid 

uppställning av maskiner, se Figur 2.28 (Lindholm, 1997). 

 

Figur 2.28. Fjädermassystem som kan liknas vid uppställning av maskin. 

Om ett system saknar dämpning kommer svängningsrörelsen vara oändlig. Enmassystemet i Figur 2.28 

har mycket liten dämpning, endast fjäderfriktionen och luftmotståndet motverkar rörelsen och kan 

ofta försummas. Dämpningen avgör tiden det tar för en svängning att förklinga. Mer komplicerade 

system kan ses som kombinerade enmassystem och får då ett ökat antal resonansfrekvenser 

(Lindholm, 1997). Matematiska termer som relateras till dessa är egenvärden och egenvektorer, vilka 

kan fastställas med ekvationer som tillsammans beskriver systemets rörelse. Numeriska lösningar kan 

relativt enkelt tas fram för tvådimensionella system men för system med högre frihetsgrader är det 

nödvändigt att använda datorer (Thomson, 1993). 
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En fast inspänd vevaxel under bearbetning är helt klart ett system av högre frihetsgrad. För att förklara 

hur ett system av större omfattning fungerar kan ett system med två frihetsgrader betraktas, se Figur 

2.29. 

 

Figur 2.29. Mass-fjädersystem med 2 frihetsgrader. 

Med Newtons andra lag kan ekvation 22 och 23 tas fram för systemet (Thomson, 1993). 

 𝑚�̈�1 =  −𝑘𝑥1 + 𝑘(𝑥2 − 𝑥1) (22) 

 

 2𝑚�̈�2 =  −𝑘(𝑥2 −  𝑥1) − 𝑘𝑥2 (23) 

Standardlösningar enligt ekvation 24 och 25 ansätts och implementeras i ekvation 22 och 23, vilket 

medför ekvation 26 och 27 (Thomson, 1993). 

 𝑥1 = 𝐴1 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) (24) 

 

 𝑥2 = 𝐴2 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) (25) 

 

 (2𝑘 −  𝜔2𝑚)𝐴1 − 𝑘𝐴2 = 0 (26) 

 

  −𝑘𝐴1 + (2𝑘 − 2𝜔2𝑚)𝐴2 = 0 (27) 

Ekvation 26 och 27 kan skrivas i matrisform, se ekvation 28 (Thomson, 1993). 

 
[2𝑘 − 𝜔2𝑚 −𝑘

−𝑘 2𝑘 − 2𝜔2𝑚
] [

𝐴1

𝐴2
] = [

0
0

]   
(28) 

Determinanten för den kvadratiska matrisen lika med noll ger egenvärden för systemet, se ekvation 

29 (Thomson, 1993). 

 |2𝑘 − 𝜔2𝑚 −𝑘
−𝑘 2𝑘 − 2𝜔2𝑚

| = 0 (29) 

Den karaktäristiska ekvationen tas fram, se ekvation 30 (Thomson, 1993). 
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 (2𝑘 − 𝜔2𝑚)(2𝑘 − 2𝜔2𝑚) − (−𝑘)(−𝑘) = 0 (30) 

𝜆 = 𝜔2  ansätts och ekvation 31 erhålls (Thomson, 1993). 

 
𝜆2 −

3𝜆𝑘

𝑚
+

3

2
(

𝑘

𝑚
)

2

= 0 
(31) 

De två rötterna till ekvationen (𝜆1och 𝜆2) beräknas, se ekvation 32 och 33 (Thomson, 1993). 

 
𝜆1 =  (

3 − 1√3

2
)

𝑘

𝑚
 

(32) 

 

 
𝜆2 =  (

3 + 1√3

2
)

𝑘

𝑚
 

(33) 

Med ekvation 34 och 35 kan egenvinkelfrekvenserna för systemet tas fram (Thomson, 1993). 

 

𝜔1 =  √𝜆1 = √(
3 − √3

2
)

𝑘

𝑚
 

(34) 

 

𝜔2 =  √𝜆2 = √(
3 + √3

2
)

𝑘

𝑚
 

(35) 

Egenvektorn till systemet består av komponenterna 𝐴1 och 𝐴2, se ekvation 28. För att hitta 

egenvektorn undersöks förhållandet mellan 𝐴1 och 𝐴2 för de båda egenvärdena, se ekvation 36 och 

37 (Thomson, 1993). 

 
(

𝐴1

𝐴2
)

(1)

=
𝑘

2𝑘 − 𝜔1
2𝑚

 
(36) 

 

 

  (
𝐴1

𝐴2
)

(2)

=
𝑘

2𝑘 − 𝜔2
2𝑚

 
(37) 

Storleken hos egenvektorerna är godtycklig och normaliseras. Då 𝐴2 = 1 erhålls egenvektorerna {𝜗1} 

och {𝜗2}, se ekvation 38 och 39 (Thomson, 1993). 

 

{𝜗1} =  [

𝑘

2𝑘 − 𝜔1
2𝑚

1

] 

(38) 

 

 

{𝜗2} =  [

𝑘

2𝑘 − 𝜔2
2𝑚

1

] 

(39) 
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Svängningsrörelser kan anta olika former vid olika frekvenser, dessa kallas vibrationsmoder. Varje 

vibrationsmod representerar en egenvektor och ett egenvärde. En mod hos ett oscillerande system 

har ett bestämt utseende där alla delar av systemet kan beskrivas med en sinuskurva. Moder uppträder 

vid specifika frekvenser, systemets resonansfrekvenser.  Figur 2.30 nedan demonstrerar olika moder 

för ett tvådimensionellt system. Moderna numreras efter antalet halva svängningar som uppstår, vid 

varje halv svängning befinner sig en nod. Den översta svängningsformen i Figur 2.30 är exempelvis den 

första moden (Inman, 1994). 

 

Figur 2.30. Vibrationsmoder för 2D-system (Richards, 2008). 

Enligt Yun Yang (2016) leder avlägsnandet av material till förändringar i egenfrekvens och moder, vilket 

beror på att massan och styvheten hos arbetsstycket förändras vid bearbetning. Yun Yang (2016) visar 

även att svängningsamplituden hos arbetsstycket är beroende av verktygets position. Då bearbetning 

sker i vibrationsmodens nod blir deformationen liten. 

Modanalyser på vevaxlar har utförts av bland annat Peng, Yingyun och Guidong (2010). En analys 

genomfördes då på en tolvcylindrig, 500 kg tung vevaxel genom datorsimulering med FEM och 

jämfördes sedan med experimentella resultat från slagimpulsprov. Mod 8-13 kunde uppskattas med 

mindre än tre procent felmarginal, detta trots förenklingar i modellen. Studien visar att en väl 

genomförd FEM-modell ger pålitliga resultat. 

Meng, Liu och Liu (2010) och (2011) fann för en fyrcylindrig diesel vevaxel de sex första 

modfrekvenserna inom området 117-356 Hz med FEM-analys. Vevaxeln simulerades med fixerade 

randvillkor på ramlagerytorna. Analyserna utfördes för att ge teoretisk grund för optimering och 

förbättring av motordesignen. 

2.5 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden (FEM) är troligtvis den approximeringsmetod som haft störts påverkan på teori 

och praktik under 1900-talet. Den används nu inom alla ingenjörsämnen där verkligheten kan beskrivas 

med hjälp av partiella differentialekvationer (Nash, 1990). Det är en numerisk metod som bland annat 

kan användas för att lösa komplicerade mekaniska vibrationsproblem. Ett system delas då in i element 

som är länkade via noder, se Figur 2.31. Eftersom det kan vara mycket problematiskt att hitta en exakt 

lösning för en belastad struktur kan istället en approximativ lösning tas fram för varje element. Om 

elementstorleken i strukturen minskas och elementantalet då ökar kan den numeriska lösningen 

konvergera med den exakta lösningen. Kraftjämvikt upprättas i varje nod och kompabiliteten mellan 

elementen bibehålls, vilket medför en struktur som beter sig som en enhet. För att finna en lösning tas 
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styvhets-, dämpnings- och mass-matris fram för systemet (Singeresu, 1995). En komplicerad solid 

struktur kan alltså ses som ett enormt, sammankopplat system beståendes av massor och fjädrar. 

 

Figur 2.31. Vevaxel som kan ses som ett system av massor och fjädrar (Fischer, 2009). 

Egenvärdesproblem som tas fram med finita elementmetoden innehåller vanligtvis stora matriser men 

kräver oftast bara ett litet antal egenvärdespar. Egenvärdesproblemet som erhålls med hjälp av finita 

elementmetoden beskrivs i matrisform med ekvation 40. Där [M] är massmatrisen, [C] är 

dämpningsmatrisen och [K] är styvhetsmatrisen medan 𝜆 är egenvärdet och {𝜗} är egenvektorn som 

beskriver vibrationsmoden (Abaqus, 2017). 

 (𝜆2[𝑀] +  𝜆[𝐶] + [𝐾]) {𝜗} = 0 (40) 

2.5.1 Beräkningsuppföljning 

Ingen beräkning av resonansfrekvens ska godtas som riktig innan en kontroll av verkligheten har 

genomförts. Detta oavsett hur avancerade datorprogram som används. Vid beräkning måste alltid 

vissa antaganden göras, vilket kan leda till att felaktigheter uppstår. Beräkningsmodeller innehåller 

förenklingar och det är alltid svårt att avgöra hur stora förenklingar som kan tillåtas. Uppföljning av 

beräkningar genom fysiska tester är därför nödvändigt (Lindholm, 1997). Exempelvis har studier med 

hjälp av FEM-programvara visat att fixerade randvillkor kan ge felaktiga modfrekvenser för fräsverktyg 

i specifika fall (Jamil, Yosoff, & Mansor, 2014). Beaktas inte spindelkullagrets effekt på 

modfrekvenserna hos ett fräsverktyg kan frekvenser som inte stämmer vid de högre moderna erhållas 

(Hung, Lai, & Luo, 2013).  Det är även känt att de högre modfrekvenserna är dåligt eller inte alls 

uppskattade i en FEM-analys (Hughes, Evans, & Reali, 2014). 

För att uttrycka skillnaden mellan simulering och experiment kan enligt Ebrahimi, Esfahanian, & Ziaei-

Rad (2013) Natural Frequency Difference (NFD) användas. Det matematiska uttrycket beskrivs med 

ekvation 41, där 𝜔𝑖 är egenvinkelfrekvensen som erhålls genom finita elementmetoden och 𝜔𝑗 är 

egenvinkelfrekvensen som fastställts genom fysiska experiment (Ebrahimi, Esfahanian, & Ziaei-Rad, 

2013). 

 
𝑁𝐹𝐷𝑖,𝑗 =  

|𝜔𝑖 − 𝜔𝑗|

𝑚𝑖𝑛( 𝜔𝑖, 𝜔𝑗)
 

(41) 

För strukturer med täta intervall av resonansfrekvenser rekommenderar Reza Ebrahimi (2013) att 

jämföra graden av överenstämmelse mellan frekvenser och moder mellan de uppmätta och 
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förutspådda resultaten. Skillnaden mellan de olika kombinationerna kan sedan plottas i ett så kallat 

NFD-diagram (Ebrahimi, Esfahanian, & Ziaei-Rad, 2013). 

Tidigare studier inom liknande områden indikerar att finita elementmetoden är en tillförlitlig metod 

när det kommer till fastställandet av resonansfrekvenser (Bolsunovskiy, Vermel, Gubanov, & 

Kacharava, 2013). En studie utförd på aerodynamiska kompressorblad med syfte att hitta de naturliga 

frekvenserna och undvika bearbetning med resonansfrekvens talar för metoden. Studien utnyttjar 

FEM för att fastställa vibrationsmoder och egenfrekvenser hos rotorbladet som substitut till den fysiska 

”trial and error” metoden. Eftersom arbetsstycket (rotorbladet) ändrar egenskaper under 

bearbetningen (massa och styvhet) delas den upp i steg. Varje steg utvärderas gällande egenfrekvens 

och vibrationsmod. Enligt Bolsunovskiy, Vermel, Gubanov, & Kacharava (2013) uppstår vanligtvis 

vibrationer på grund av resonans mellan den naturliga frekvensen hos arbetsstycket och den drivande 

frekvensen från verktyget. Resultat erhållna genom finita elementmetoden jämfördes med fysiska 

mätningar utförda med slagimpulsprov. Vid jämförelser mellan det fysiska experimentet och 

simuleringarna kan endast avvikelser upp till 5,3 % ses. Varken det fysiska experimentet eller 

simuleringen tar hänsyn till den övriga maskinens inverkan. Studien resulterade i att 

vibrationsamplituderna vid fräsning kunde reduceras med upp till tio gånger (Bolsunovskiy, Vermel, 

Gubanov, & Kacharava, 2013). Detta indikerar att bearbetning med den naturliga frekvensen hos 

arbetsstycket faktiskt ger upphov till vibrationer. 

Studien garanterar inte att metoden alltid är applicerbar, det är många faktorer som påverkar 

egenfrekvensen, exempelvis massan och fjäderstyvheten hos den övriga maskinen och verktyget. För 

att kunna utföra en analys enbart på arbetsstycket måste övriga faktorers inverkan vara försumbara 

om ett pålitligt resultat ska erhållas. 

En ytterligare studie där vibrationsmätning jämförs med simulering genom FEM visar god 

överenstämmelse. En skördemaskin utvärderas då gällande vibrationer och studien resulterade i att 

ett resonansområde upptäcktes inom maskinens driftområde (Ebrahimi, Esfahanian, & Ziaei-Rad, 

2013). 

2.6 Översikt (av rapporten) 

Tillvägagångssättet och provningsmetoder beskrivs under kapitel 3. Där presenteras och förklaras de 

inställningar som används och vilka antaganden som gjorts. Flera olika former av FEM-analyser utförs 

på vevaxeln för att fastställa egenfrekvenserna. Analytiska beräkningar utförs för att verifiera 

egenfrekvensernas storleksordning. Även fräsverktygen modelleras och analyseras gällande 

egenfrekvens. Fysisk provning av vevaxeln genomförs med hjälp av arbetsgivaren, detta för att 

säkerställa att de numeriskt erhållna egenfrekvenserna överensstämmer med verkligheten. 

Provningsresultat presenteras i kapitel 4 och diskuteras sedan i kapitel 5. 
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3. Metod  
Egenfrekvensen hos vevaxeln fastställs med FEM-programvaran Abaqus CAE version 6.12. Samtliga 

bearbetningstempon analyseras och olika typer av randvillkor utvärderas. Studien begränsas till att 

endast undersöka modeller av vevaxeln före och efter OP20, inga analyser utförs med modeller för 

vevaxeln mellan olika bearbetningstempon. Vid bearbetningstempo 1 används modellen före OP20 

och för tempo 2-8 används modellen efter OP20. Vevaxelns egenfrekvens jämförs med de drivande 

frekvenserna hos verktyget, vilka beräknas manuellt, se Tabell 2.7, 2.8 och 2.9. En analytisk beräkning 

av vevaxelns egenfrekvens utförs genom att göra förenklingar, detta för att verifiera storleksordningen 

av simuleringsresultatet. Slagimpulsprov utförs för att hitta vevaxelns verkliga egenfrekvenser, dessa 

används för att verifiera resultaten från FEM-analyserna. 

En frekvensanalys utförs även på en förenklad modell av fräsverktygen. Detta för att utesluta att 

vibrationerna uppstår p.g.a. att den drivande frekvensen hos verktyget stämmer överens med dess 

egenfrekvens. 

3.1 Analytisk beräkning 

För att säkerställa att egenfrekvenser som erhålls med hjälp av FEM-programvaran är korrekta utförs 

en analytisk beräkning som sedan jämförs med en FEM-modell. Beräkning och simulering utförs på en 

cylindrisk balk som betraktas som en mycket förenklad modell av vevaxeln. Balken analyseras som fast 

inspänd i båda ändar, se Figur 3.1. Cylinderns radie r antas vara lika med den hos ramlagren (27,5 mm) 

och länden L är samma som längden hos vevaxeln (cirka 490 mm). 

 

Figur 3.1. Förenklad modell av vevaxel för jämförelse med analytisk beräkning. 

Egenfrekvensen 𝜔 beräknas med hjälp av ekvation 42, en formel för beräkning av egenfrekvens för 

böjsvängning av rak balk (Alfredsson, 2014). 𝜇𝐿 beror på de randvillkor som ansätts balken och vilken 

egenfrekvens som ska beräknas, den tas från tabell och för fast inspänning i båda ändar är 𝜇𝐿 = 4,73. 

Balken har en längd 𝐿 på 490 mm, radie på 27,5 mm, densitet 𝜌 på 7800 kg/m3, elasticitetsmodul 𝐸 på 

210 GPa och yttröghetsmoment 𝐼 som beräknas med Ekvation 43 (Alfredsson, 2014). 

 

𝜔 = (𝜇𝐿)2√
𝐸𝐼

𝜌 𝜋 𝑟2𝐿4
 

(42) 

   

 
𝐼 =

𝜋𝑟4

4
 

(43) 
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3.2 Analys av vevaxel 

CAD-modeller erhållna från Volvo Cars konverteras till STEP-filer och importeras i Abaqus CAE. Därefter 

används verktyget Virtual topology för att skapa ett godtagbart beräkningsnät eller så kallad mesh.  

Eftersom strukturen är komplicerad används kvadratiska (C3D10) tetraedriska element, se Figur 3.2. 

Detta eftersom elementtypen var minst tidskrävande att använda och gav en tillförlitlig 

elementindelning. Elementnamnet anger egenskaper hos elementen. C står för kontinuumelement 

och 3D anger att elementen är tredimensionella medan siffran tio anger antalet noder per element 

(Abaqus CAE, 2017). Vevaxelns elementindelning kan ses i Figur 3.3. 

 

Figur 3.2. Tetraediskt element C3D10 (Cdang, 2012). 

 

 

Figur 3.3. Vevaxel indelad i tetraediska element i Abaqus. 

Analysen utförs med steget Linear Perturbation - Frequency som tar fram vibrationsmodernas 

utseende och motsvarande resonansfrekvens. Det som behöver tilldelas modellen är randvillkor och 

materialegenskaper. Analyser utförs för stöd i ingrepp på RL1, RL2, RL3 och ytterligare en analys där 

stödet inte är i ingrepp. 

De spännbackar som håller vevaxeln i position under bearbetningen har granskats både i maskinen och 

genom dess ritningar, se Figur 3.4. De taggar som finns hos spännbackarna för att förbättra greppet 

beaktas inte i analysen. 



2017-07-02   Vibrationsanalys av vevaxel  
vid fräsoperation 

31 
 

  

Figur 3.4. Taggar hos spännbackarna. 

Spännbackarnas area beräknas m.h.a. de dimensioner som är angivna på ritningarna, se Bilaga C. 

Positionen har fastställts genom att mäta avståndet till tändernas avtryck på en bearbetad vevaxel 

med skjutmått, se Figur 3.5 och Tabell 2.5. Dessa ytor ansätts som randvillkor hos vevaxeln i Abaqus, 

se Figur 3.6 och Figur 3.7. 

    

Figur 3.5. Uppmätning av inspänningens position, svänghjul till vänster och vevaxelns högra ände till höger. 

Randvillkor ansätts för att efterlikna vevaxelns infästning i maskinen, se Figur 3.6 och Figur 3.7 där 

randvillkorens ytor är rödmarkerade. Rörelse hos spännbackarna och dubbarnas kontaktytor 

förhindras i alla riktningar. 
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Figur 3.6. Randvillkor (rödmarkerade) på svänghjulet. 

 

Figur 3.7. Randvillkor (rödmarkerade) hos vevaxelns högra ände. 

Materialdata som tilldelas modellen är densitet, elasticitetsmodul och Poissons tal från Tabell 2.1. 

Plastiska egenskaper är inte nödvändiga då plastiska deformationer inte förekommer. Mod ett till tio 

analyseras i samtliga modeller och egenfrekvenserna jämförs med skärfrekvenserna för 

bearbetningstempot.  

3.2.1 Analys utan stöd (tempo 1) 

Under bearbetningstempo 1 bearbetas vevaxeln utan stöd. Detta innebär randvillkor endast av 

spännbackar och dubbar i FEM-analysen. 

3.2.2 Analys med stöd (tempo 2-8) 

Vid bearbetning går ett stöd in och stabiliserar en redan bearbetad ramlageryta. Stödet har tre 

kontaktytor vid ramlagerytan och är aktivt under bearbetningstempo 2-8, se Tabell 2.6. På grund av 

vevaxelns rotation vid bearbetning är stödets inverkan problematiskt att beskriva i Abaqus. 

Angreppsytan är mycket liten eftersom kontakten uppstår mellan ett plan och en cylinder. Kontaktytan 

är fem millimeter bred och antas vara en millimeter längs periferin, se Figur 3.8, 3.9 och 3.10 där ytorna 

är rödmarkerade. Endast den yta där stödet är i kontakt med ramlagret tilldelas randvillkor och 

eftersom vevaxeln roterar förändras ytans position ständigt under bearbetning, därför utförs analyser 
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vid olika bearbetningsvinklar. Randvillkoren förhindrar endast ytans rörelse radiellt, se Figur 2.1. Mod 

ett analyseras vid tio olika bearbetningsvinklar där stödet är aktivt (RL1-RL3). Då bearbetningsvinkelns 

inverkan på egenfrekvensen visar sig vara liten analyseras mod 2-10 endast vid en vinkel på 0°. 

 

Figur 3.8. Randvillkor från stöd (rödmarkerade) vid ramlageryta 1, tempo 2. 

 

Figur 3.9. Randvillkor från stöd (rödmarkerade) vid ramlageryta 2, tempo 3 och 4. 

 

Figur 3.10. Randvillkor från stöd (rödmarkerade) vid ramlageryta 3, tempo 5, 6, 7 och 8. 

3.2.3 Slagimpulsprov 

För att verifiera FEM-simuleringarna utförs ett slagimpulsprov. Vevaxeln hängs upp i elastiska linor vid 

vevtapp ett och fyra, detta för att efterlikna ett randvillkorslöst tillstånd, se Figur 3.11. Det 

randvillkorslösa tillståndet används då det är lättast att åstadkomma experimentellt. En accelerometer 

fästs på vevaxeln med magnet och därefter anbringas en impuls med plastklubba. Vevaxelns 

vibrationer över tid registreras med en Microlog som är kopplad till accelerometern. Vibrationerna 

som uppstår är av typen fria vibrationer, vilka är periodiska och avtagande (Cheng, 2009). De sparas i 

FFT-diagram med Microloggen, vibrationsmätning och FFT-diagram förklaras i kapitel 2.3.1. 
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Figur 3.11. Experimentell utrustning för slagimpulsprov. 

Position för slag och infästning av accelerometer bestäms m.h.a. egenfrekvens-FEM-resultat för fri 

vevaxel. I Figur 3.12 visas fästpunkter för accelerometern med bokstäver och slagpunkter med siffror. 

Positionerna anses lämpliga för att fånga upp vibrationer som uppstår inom spannet 1-2000 Hz. 

Accelerometern mäter accelerationen lika känsligt i alla riktningar vilket gör att den inte behöver 

orienteras efter sökt vibrationsriktning. 

 

Figur 3.12. Positioner för accelerometer och slag. 

De valda fästpunkterna för accelerometern förväntas ge relativt stora accelerationsamplituder. 

Förväntad svängningsriktning för vevaxel efter OP20 vid respektive egenfrekvens visas i Tabell 3.1 och 

tas fram för att enkelt kunna jämföra de experimentella resultaten vid slagimpulsprovets utförande. 

Detta för att verifiera att provet utförs på ett korrekt sätt. De valda fästpunkterna antas även vara 

korrekta för vevaxel före OP20.  



2017-07-02   Vibrationsanalys av vevaxel  
vid fräsoperation 

35 
 

Tabell 3.1. Förväntade svängningsrörelser vid förväntade egenfrekvenser för vevaxel efter OP20. 

Position Egenfrekvens [Hz] Riktning 

1 

365 y-led 

493 x-led 

840 y-led 

1384 x-led 

1954 x-led 

2 

840 z-led 

889 z-led 

986 x-led 

3 
1269 z-led 

1614 x-led 

4 1954 z-led 

 

För alla fästpunkter anbringas slag med plasthammare i X, Y och Z riktning vid respektive slagpunkt. 15 

mätningar utförs vid varje mätpunkt, fem i varje slagriktning. Eftersom slagkraften varierar och inte 

kan registreras varierar accelerationsamplituderna mellan mätningarna. För att kompensera för detta 

normaliseras alla mätningar med en faktor som gör att den maximala accelerationsamplituden är lika 

med 1 g i varje mätning. Medelvärdet för varje frekvens beräknas för all normaliserad data i alla 

punkter och en graf skapas för att visa vid vilka frekvenser stora vibrationer uppstår. 

Accelerometern som används för att mäta vibrationerna är SKF CMSS 2200 med magnetfästning SKF 

CMSS 908-MD. Accelerometern har ett mätområde på 1-5000 Hz med ± 10 % felmarginal, den väger 

145 g och är gjord för allmänna vibrationsmätningar i lägre frekvenser. Den är kopplad till en Microlog 

(SKF CMXA 75) som är inställd på att ge mätdata i FFT-diagram i mätområdet 1-2500 Hz med 

upplösning 3,125 Hz. Impulsen anbringas vevaxeln med en mjukare modell av plastklubba. Se Figur 

3.11 för experimentell utrustning. 

Vevaxeln hängs upp i elastiska linor som justeras efter vattenpass för att uppnå ett horisontellt läge, 

detta visas i Figur 3.13. Slagimpulsprov utförs även med fästning i ramlager två och fyra med vevaxeln 

roterad 90° (jämfört med positionen i Figur 3.13) utförs, detta för att kontrollera upphängningens 

inverkan på vibrationerna. 
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Figur 3.13. Upphängningen justeras för att nå horisontellt läge. 

Att variera linornas position och vevaxelns rotation visar sig ha liten effekt på vibrationerna. Den 

experimentella datan samlas därför in för upphängning på vevtapp ett och fyra enligt Figur 3.11. 

3.3 Frekvensanalys av fräsverktyg 

De båda fräsverktygen analyseras angående egenfrekvens för att utesluta att det är bearbetning med 

verktygens egenfrekvens som ger upphov till vibrationerna. Eftersom tillgång till CAD-modeller av 

verktygen saknas skapas en enkel modell av varje verktyg i Abaqus m.h.a. verktygsritningarna som 

finns i Bilaga B. Materialdata för fräsverktygen tas från Tabell 2.2. 

Randvillkor ansätts till kontaktytan mellan verktygen och naven, rörelse hos ytorna förhindras i alla 

riktningar, se Figur 3.14. Verktygen delas in i kvadratiska (C3D10) tetraediska element och meshen kan 

ses i Figur 3.15. Analyserna utförs med steget Linear Perturbation – Frequency vilket hittar 

egenfrekvenserna för modellerna. 

 

Figur 3.14. Randvillkor som ansätts fräsverktygen. 
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Figur 3.15. Fräsverktygens mesh med tetraediska element. 

3.4 Meshkonvergens 

För att säkerställa att modellerna delas in i tillräckligt många element skapas konvergenskurvor för att 

verifiera att resultaten har konvergerat, se Bilaga F. Simuleringar utförs där elementstorleken minskas 

manuellt mellan varje analys. Antalet element plottas sedan mot erhållen resonansfrekvens för mod 

1, 2 och 3. De två sista analyserna med flest element jämförs med varandra och den procentuella 

skillnaden blir ett mått på konvergensen. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat i samma följd som metodkapitlet. Indelningen som följer är 

analytisk beräkning, egenfrekvens och modutseenden för vevaxel, egenfrekvenser och modutseende 

för fräsverktygen. 

4.1 Analytisk beräkning 

Den analytiska beräkning som utförs för en förenklad modell av vevaxeln ger med ekvation 42 en 

egenfrekvens på 1058 Hz. Detta jämförs med FEM-modellen som ger en egenfrekvens på 1001 Hz, 

vilket medför en skillnad på cirka 5 %. Skillnaden beräknas som simulerad frekvens genom beräknad 

frekvens. Ekvation 42 gäller specifikt för balkar, vilket innebär att strukturen bör vara mycket längre än 

dess tvärsnitt. Fördubblas längden hos cylindern reduceras skillnaden till 2 %, se Tabell 4.1 där 

beräknade och simulerade egenfrekvenser jämförs för olika balklängder. Beräkningar utförs för att 

verifiera simuleringsresultat. Storleksordningen för beräknad egenfrekvens stämmer relativt bra 

överens med de egenfrekvenser som erhålls genom simulering för vevaxeln utan förenklingar.  

Tabell 4.1 Beräknade och simulerade egenfrekvenser. 

Balklängd [mm] Beräknad frekvens [Hz] Simulerad frekvens [Hz] Procentuell skillnad [%] 

490 1058 1001 5 

980 265 260 2 

4.2 Egenfrekvens och modutseenden för vevaxel 

Egenfrekvenser erhållna genom FEM-analyser för vevaxel monterad i maskinen under alla 

bearbetningstempon redovisas nedan. De jämförs med skärfrekvenser från fräsverktyget för att 

kontrollera om bearbetning sker i egenfrekvensen. 

4.2.1 Tempo 1 

Vevaxelns egenfrekvenser och modformer för mod 1-10 under tempo 1 visas i Tabell 4.2. Den första 

svängningsmoden uppträder vid en frekvens på 449 Hz medan mod 10 uppträder vid en frekvens på 

2446 Hz. Resultatet har konvergerat med 0,4 % vid ca 100 000 element, se bilaga F för 

konvergenskurva. 

Svängningsmoderna visas med hjälp av illustrationer av svängningen där rörelsens storlek hos de olika 

elementen beskrivs med en färgskala enligt Figur 4.1. Blå färg representerar liten förflyttning medan 

röd färg representerar en stor förflyttning.  

 

Figur 4.1. Färgskala som beskriver förflyttningen. 
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Tabell 4.2 Egenfrekvenser och modutseende, tempo 1 (utan stöd). 

 

För jämförelse mellan skärfrekvenser och egenfrekvenser se Figur 4.2. Under tempo 1 är det 

fräsverktyg 2 RH som är aktivt. Eftersom skärfrekvensen maximalt är 613 Hz och det som söks är 

tillfällen då skärfrekvensen stämmer överens med egenfrekvensen visas området 0 – 1000 Hz i figuren. 

Vevaxelns två första egenfrekvenser på 449 och 462 Hz ligger nära skärfrekvensen mellan axialskär 

höger (𝐴𝐻) och axialskär vänster (𝐴𝑉) som arbetar inom intervallet 495 – 613 Hz. Även skärfrekvensen 
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mellan axialskär höger och periferiskär vänster (𝑃𝑉) som arbetar inom intervallet 319 - 395 Hz ligger i 

närheten av vevaxelns två första egenfrekvenser. Ingen av dessa stämmer dock överens med vevaxelns 

egenfrekvenser. Skärbenämningar kan ses i Figur 2.17.  

 

Figur 4.2. Jämförelse mellan egenfrekvenser och skärfrekvenser för tempo 1. 

4.2.2 Tempo 2-8 

Tabell 4.3 visar egenfrekvenser för tempo 2 hos mod 1 för olika bearbetningsvinklar hos vevaxeln. 

Medelegenfrekvensen för mod 1 vid tempot är ca 559 Hz. Resultatet har konvergerat med 1,2 % vid ca 

100 000 element, se bilaga F för konvergenskurva. Vid analys av de olika bearbetningsvinklarna 

granskas endast mod 1 och eftersom egenfrekvensen inte varierar mer än ca 1,1 % (tempo 2) antas 

stödets position vara försumbar. Övriga moder för tempo 2 analyseras därför endast vid en 

bearbetningsvinkel på 0°, se Tabell 4.6.  

Svängningsmoden visas med hjälp av figurer där rörelsens storlek hos de olika elementen beskrivs med 

en färgskala enligt Figur 4.3. Blå färg representerar liten förflyttning medan röd färg representerar en 

stor förflyttning.  

 

Figur 4.3. Färgskala som beskriver förflyttningen. 

Tabell 4.3. Egenfrekvenser och modutseende, tempo 2 (mod 1, stöd vid RL1). 

 

Tabell 4.4 visar egenfrekvenser för tempo 3 och 4 hos mod 1 för olika bearbetningsvinklar hos vevaxeln. 

Medelegenfrekvensen för mod 1 vid tempo 3 och 4 är ca 798 Hz. Resultatet har konvergerat med 0,8 
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% vid ca 100 000 element, se bilaga F för konvergenskurva. Vid analys av de olika bearbetningsvinklarna 

granskas endast mod 1 och eftersom egenfrekvensen inte varierar mer än ca 0,4 % (tempo 3 & 4) antas 

stödets position vara försumbar. Övriga moder för tempo 3 och 4 analyseras därför endast vid en 

bearbetningsvinkel på 0°, se Tabell 4.6. 

Tabell 4.4. Egenfrekvenser och modutseende, tempo 3 & 4 (mod 1, stöd vid RL2). 

 

Tabell 4.5 visar egenfrekvenser för tempo 5-8 hos mod 1 för olika bearbetningsvinklar hos vevaxeln. 

Medelegenfrekvensen för mod 1 vid tempo 5-8 är ca 856 Hz. Resultatet har konvergerat med ca 1,0 % 

vid ca 100 000 element, se bilaga F för konvergenskurva. Vid analys av de olika bearbetningsvinklarna 

granskas endast mod 1 och eftersom egenfrekvensen inte varierar mer än ca 0,1 % (tempo 5-8) antas 

stödets position vara försumbar. Övriga moder för tempo 5-8 analyseras därför endast vid en 

bearbetningsvinkel på 0°, se Tabell 4.6. 

Tabell 4.5. Egenfrekvenser och modutseende, tempo 5-8 (mod 1, RL3). 

 

Tabell 4.6 visar egenfrekvenser för bearbetningsvinkel 0° med stöd på RL1-RL3 (tempo 2-8) hos mod 

1-10. Det är tydligt att egenfrekvensen ökar med moderna. Den lägsta egenfrekvensen som ges under 

tempo 2-8 ligger på 559 Hz och uppträder för mod 1 under tempo 2. Därefter kan en egenfrekvens på 

672 Hz identifieras för mod två under tempo 2. Egenfrekvenserna för tempo 3-8 är något högre. 
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Tabell 4.6. Egenfrekvenser hos mod 1-10, tempo 2-8. 

Mod 

Egenfrekvens [Hz] 

Stöd vid RL1  
(Tempo 2) 

Stöd vid RL2 
(Tempo 3 & 4) 

Stöd vid RL3 
(Tempo 5-8) 

1 559 797 856 

2 672 872 977 

3 878 922 1098 

4 1030 1182 1098 

5 1401 1674 1614 

6 1493 1922 1680 

7 1718 2002 1816 

8 2197 2134 2281 

9 2469 2317 2666 

10 2753 2814 2783 

 

För jämförelse mellan arbetsstyckets egenfrekvenser och verktygets skärfrekvens under tempo 2, se 

Figur 4.4. Figuren visar simulerade egenfrekvenser samt möjliga skärfrekvenser mellan olika skär, se 

Figur 2.17 för benämningar. Under tempo 2 är det fräsverktyg 2 RH som är aktivt. Eftersom 

skärfrekvensen maximalt är 613 Hz och det som söks är tillfällen då skärfrekvensen stämmer överens 

med egenfrekvensen visas området 0 – 1000 Hz i figuren. Skärfrekvensen mellan axialskär höger (𝐴𝐻) 

och axialskär vänster (𝐴𝑉) kan variera mellan 495 och 613 Hz. Den första egenfrekvensen på 559 Hz 

ligger inom frekvensområdet vilket skulle kunna innebära resonans. 

 

Figur 4.4. Jämförelse mellan egenfrekvenser och skärfrekvenser för tempo 2. 

För jämförelse mellan arbetsstyckets egenfrekvenser och verktygets skärfrekvens under tempo 3 se 

Figur 4.5. Figuren visar simulerade egenfrekvenser samt möjliga skärfrekvenser mellan olika skär, se 

Figur 2.17 för benämningar. Under tempo 3 är det fräsverktyg 1 LH som är aktivt. Eftersom 

skärfrekvensen maximalt är 552 Hz och det som söks är tillfällen då skärfrekvensen stämmer överens 

med egenfrekvensen visas området 0 – 1000 Hz.  Samtliga egenfrekvenser under tempo 3 är högre än 

skärfrekvenserna. Den högsta skärfrekvensen som kan identifieras är mellan axialskär vänster (𝐴𝑉) och 

axialskär höger (𝐴𝐻) och har ett frekvensområde på 446 – 552 Hz medan den lägsta egenfrekvensen 

är 797 Hz.  
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Figur 4.5. Jämförelse mellan egenfrekvenser och skärfrekvenser för tempo 3. 

Se Figur 4.6 för jämförelse mellan arbetsstyckets egenfrekvenser och verktygets skärfrekvens under 

tempo 4. Figuren visar simulerade egenfrekvenser samt möjliga skärfrekvenser mellan olika skär, se 

Figur 2.17 för benämningar. Under tempo 4 är det fräsverktyg 2 RH som är aktivt. Eftersom 

skärfrekvensen maximalt är 613 Hz och det som söks är tillfällen då skärfrekvensen stämmer överens 

med egenfrekvensen visas endast området 0 – 1000 Hz. Den största skärfrekvensen uppträder mellan 

axialskär höger (𝐴𝐻) och axialskär vänster (𝐴𝑉) och kan variera mellan 495 och 613 Hz. Den första 

egenfrekvensen på 797 Hz är betydligt högre. 

 

Figur 4.6. Jämförelse mellan egenfrekvenser och skärfrekvenser för tempo 4. 

Se Figur 4.7 för jämförelse mellan arbetsstyckets egenfrekvenser och verktygets skärfrekvens under 

tempo sex. Figuren visar simulerade egenfrekvenser samt möjliga skärfrekvenser mellan olika skär, se 

Figur 2.17 för benämningar. Under tempo 6 är det fräsverktyg 1 LH som är aktivt. Eftersom 

skärfrekvensen maximalt är 552 Hz och det som söks är tillfällen då skärfrekvensen stämmer överens 

med egenfrekvensen visas området 0 – 1000 Hz.  Samtliga egenfrekvenser under tempo 6 är högre än 

skärfrekvenserna. Den högsta skärfrekvensen som kan identifieras är mellan axialskär vänster (𝐴𝑉) och 

axialskär höger (𝐴𝐻) och har ett frekvensområde på 446 – 552 Hz medan den lägsta egenfrekvensen 

är 856 Hz. 

 

Figur 4.7. Jämförelse mellan egenfrekvenser och skärfrekvenser för tempo 6. 
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Under bearbetningstempo 5, 7 och 8 är det inte möjligt att fastställa skärfrekvenserna eftersom båda 

fräsverktygen är i arbete samtidigt oberoende av varandra. 

4.2.3 Slagimpulsprov 

Data som erhålls genom slagimpulsprov normaliseras och sammanställs för vevaxel före och efter 

OP20 i Figur 4.8 respektive Figur 4.9. Figurerna visar den normaliserade svängningsamplitudens 

medelvärde vid varje frekvens. Det finns tydliga amplitudspikar som motsvarar egenfrekvenser och 

egenmoder hos vevaxeln. Egenfrekvenser erhållna genom simulering av fri vevaxel finns även 

markerade i figurerna. Det är tydligt att de första simulerade egenfrekvenserna på 419, 556, 944 Hz 

respektive 366, 493, 840 Hz stämmer väl överens med de experimentella egenfrekvenserna (blå 

amplitudspikar). 

 

Figur 4.8. Normaliserade medelvärden för experimentell data samt egenfrekvenser från FEM. 
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Figur 4.9. Normaliserade medelvärden för experimentell data samt egenfrekvenser från FEM. 

Eftersom det är svårt att identifiera vilka moder som uppträder vid slagimpulsprovet jämförs samtliga 
egenfrekvenser från experiment med de som erhålls genom simulering. Nollskilda simulerade 
egenfrekvenser för fri axel är mod 7-15, därför identifieras den första nollskilda moden vid 
slagimpulsprovet som mod 7. Figur 4.10 och Figur 4.11 visar NFD (Natural Frequency Difference) 
mellan varje identifierad mod, se ekvation 41. Den diagonala raden med låga staplar visar skillnaden 
mellan motsvarande egenfrekvensmoder. Färger i figurerna förtydligar enbart vilken rad staplarna 
tillhör. Vid jämförelse mellan experimentell egenfrekvens för mod 7 och simulerad egenfrekvens för 
mod 7 är NFD mycket liten. Jämförs istället den experimentella egenfrekvensen för mod 15 med 
simulerad egenfrekvens för mod 7 uppgår NFD till ca 4. NFD beräknas med Ekvation 41. 

 

Figur 4.10. NFD mellan samtliga moder (experimentellt och simulering), vevaxel före OP20. 
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Figur 4.11. NFD mellan samtliga moder (experimentellt och simulering), vevaxel efter OP20. 

Den procentuella skillnaden mellan de simulerade och de experimentella egenfrekvenserna visas i 

Tabell 4.7 och Tabell 4.8. Där återfinns den största procentuella skillnaden på 5 %. Skillnaderna 

beräknas som simulerad egenfrekvens genom experimentell egenfrekvens. 
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Tabell 4.7. Procentuell skillnad mellan FEM och experiment för vevaxel före OP20. 

Mod 
Simulerade 

egenfrekvenser [Hz] 
Experimentella egenfrekvenser 

(medelvärden) [Hz] 
Skillnad [%] 

7 419 421 0,5 

8 556 562 1,1 

9 944 924 -2,2 

10 1010 992 -1,9 

11 1053 1056 0,3 

12 1433 1372 -4,5 

13 1531 1542 0,7 

14 1702 1726 1,4 

15 2133 2124 -0,4 

 

Tabell 4.8. Procentuell skillnad mellan FEM och experiment för vevaxel efter OP20. 

Mod 
Simulerade 

egenfrekvenser [Hz] 
Experimentella egenfrekvenser 

(medelvärden) [Hz] 
Skillnad [%] 

7 366 359 -1,8 

8 493 491 -0,5 

9 840 820 -2,4 

10 889 866 -2,6 

11 986 982 -0,4 

12 1269 1219 -4,0 

13 1384 1315 -5,0 

14 1614 1595 -1,2 

15 1954 1942 -0,6 

4.3 Egenfrekvens och modutseende hos fräsverktygen 

Egenfrekvenserna hos LH-verktyget mod 1-10 visas i Tabell 4.9. Den första svängningsmoden 

uppträder vid en frekvens på 825 Hz medan svängningsmod 10 uppstår vid 1876 Hz. Se bilaga F för 

konvergenskurva.  

Svängningsmoderna visas med hjälp av illustrationer av svängningen där rörelsens storlek hos de olika 

elementen beskrivs med en färgskala enligt Figur 4.12. Blå färg representerar liten förflyttning medan 

röd färg representerar en stor förflyttning.  

 

Figur 4.12. Färgskala som beskriver förflyttningen. 
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Tabell 4.9. Egenfrekvenser hos fräsverktyg 1 LH. 
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Egenfrekvenserna hos RH-verktyget mod 1-10 visas i Tabell 4.10. Den första svängningsmoden 

uppträder vid en frekvens på 934 Hz medan svängningsmod 10 uppstår vid 2152 Hz. Resultatet har 

konvergerat med ca 0,5 % vid ca 100 000 element, se bilaga F för konvergenskurva. Samtliga 

egenfrekvenser hos RH-verktyget är högre än skärfrekvensen.  

Tabell 4.10 Egenfrekvenser hos fräsverktyg 2 RH. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras metod och resultat. Indelningen som följer är analys av vevaxel och 

bearbetning, fräsverktyg, materialavverkning och finita elementmetoden. 

5.1 Analys av vevaxel och bearbetning 

Fräsverktygen har differentialdelade skär vilket leder till att ingen jämn skärfrekvens förekommer. 

Differentialdelningen är troligtvis till för att undvika bearbetning i resonansfrekvenser och då också 

stora vibrationer. 

Vid jämförelse mellan drivande skärfrekvenser och simulerade egenfrekvenser är det endast en lokal 

frekvens i bearbetningstempo 2 som ligger inom vevaxelns egenfrekvensområde. Där är 

egenfrekvensen omkring 559 Hz medan den lokala frekvensen mellan axialskär höger och axialskär 

vänster varierar mellan 495-613 Hz. Eftersom denna frekvens först upprepar sig var sjätte skär antas 

effekten på vevaxeln bli minimal. Detta styrks även med vibrationsmätningen utförd av Volvo som 

under bearbetningstempo 2 är förhållandevis liten i jämförelse med de andra bearbetningstempona. 

Vid bearbetningstempo 1 sker bearbetning i närheten av vevaxelns egenfrekvens. Den lokala 

frekvensen mellan axialskär höger och axialskär vänster är 495 Hz för maskinens lägsta skärhastighet. 

Egenfrekvensen från FEM-analysen är vid detta tempo 449 Hz för mod 1 och 462 Hz för mod 2. Vilket 

innebär en skillnad på 46 respektive 33 Hz mellan den lokala frekvensen och vevaxelns egenfrekvens. 

Detta skulle kunna innebära stora vibrationer men eftersom skärfrekvensen först upprepar sig var 

sjätte skär antas effekten på vevaxeln bli liten. Vilket också styrks av vibrationsmätningen utförd av 

Volvo som under bearbetningstempo 1 är förhållandevis liten.  

Värt att notera är att vibrationsdatan från Volvo är framtagen genom endast en mätning. 

Skärhastigheten kan variera inom intervallet 210 till 260 m/min under samtliga bearbetningstempon. 

Det är därför möjligt att datan är från ett maskinprogram då bearbetning i resonansfrekvens inte 

förekommer. Det kan alltså finnas tillfällen då fräsen bearbetar i resonansfrekvenser som 

vibrationsmätningen missat. 

Efter bearbetningstempo 1 och 2 ligger stödet mot vid RL2 och RL3 vilket är mer centralt på vevaxeln. 

Detta gör systemet betydligt styvare och leder till att egenfrekvenserna ökar så pass mycket att 

bearbetning inte sker i närheten av vevaxelns egenfrekvens. 

Inga jämförelser mellan skärfrekvenser och egenfrekvenser från FEM kan genomföras för tempo 5, 7 

och 8. Detta p.g.a. att båda fräsmaskinens verktyg arbetar samtidigt och oberoende av varandra vilket 

gör att skärfrekvensen inte kan beräknas. Det är därför inte möjligt att avgöra om bearbetning sker i 

egenfrekvensen under dessa tempon. 

Orsaken till de stora vibrationerna som uppstår vid OP20 antas alltså inte bero på bearbetning i 

vevaxelns egenfrekvens. Orsaken till vibrationerna kan exempelvis vara varierande skärkrafter och 

skärkraftsriktningar eller eventuellt glapp i maskinen. 

Skillnad i egenfrekvens (för fri axel) mellan modellerna för mod 1 är 53 Hz vilket motsvarar ca 16 %. 

Analyserna har alltså troligtvis större noggrannhet i bearbetningstempo 1 och 8. 
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5.1.1 Randvillkor 

Randvillkoren som ansätts vevaxeln för spännbackarna är helt fasta och förhindrar rörelse i alla 

riktningar. Detta stämmer inte helt med verkligheten där spännbackarna och resten av maskinen är i 

rörelse och vibrerar. Rörelsen har försummats i denna analys då maskinens inverkan antas vara liten. 

Glapp i vevaxelns inspänning skulle medföra att de ansatta randvillkoren blir felaktiga. Randvillkoren 

för stödet som förhindrar rörelse hos ramlagerytans tangentialriktningar är också en förenkling av 

verkligheten där stöden kan både glappa, fjädra och vibrera med vevaxeln.  

För att granska effekten av lösare randvillkor jämförs fast inspänd vevaxel utan stöd med en helt fri 

vevaxel. Egenfrekvensanalysen för tempo 1 jämförs alltså med den analys som utförs för fritt upphängd 

vevaxel vilket endast visar en skillnad på 6,7 % i egenfrekvenser. Effekten av något lösare randvillkor 

för spännbackarna antas därför vara relativt liten. Det bör inte påverka resultatet av jämförelsen 

mellan egenfrekvenser och skärfrekvenser. Däremot kan det vara så att randvillkoren från stödet är 

betydligt styvare än i verkligheten vilket medför att de simulerade egenfrekvenserna blir något höga 

för tempo 2 till 8. 

Under bearbetningen är stödets angreppsyta i konstant rörelse, något som inte är möjligt att beskriva 

i Abaqus. Eftersom egenfrekvensen visade sig vara relativt konstant vid olika bearbetningsvinklar kan 

randvillkoret ändå antas vara en tillräckligt korrekt beskrivning av verkligheten. 

5.1.2 Skärkrafter och skärfrekvens 

Om flera skär är i ingrepp samtidigt blir det problematiskt att korrelera skärfrekvenserna med 

egenfrekvenserna. Detta eftersom vevaxeln inte kommer svänga fritt mellan varje skär utan istället 

dämpas av ytterligare skärkrafter. 

Skärfrekvensen fastställs genom att mäta på skalenliga ritningar där osäkerheten uppskattas vara ca 6 

%. Osäkerheten medför en eventuell risk för bearbetning i resonansfrekvens för bearbetningstempo 

1. 

En trolig förklaring till de stora vibrationerna är stora skärkrafter. Det kan dock vara så att de stora 

skärkrafterna beror på att stora vibrationer redan har uppstått, något som gör orsaken till problemet 

mer komplicerat. 

5.1.3 Slagimpulsprov 

Det slagimpulsprov som utförs visar att FEM-modellerna stämmer väl med verkligheten, skillnad 

mellan egenfrekvenser (FEM och experiment) är maximalt 5 %. Den procentuella avvikelsen kan antas 

bero på accelerometerns felmarginal på ± 10 %, accelerometerns upplösning på 3,125 Hz, variation i 

kvalitét på slagen, glapp i magnetfästningen och att ett fullkomligt randvillkorslöst tillstånd är svårt att 

uppnå.  

Den största procentuella skillnaden i egenfrekvenser från experiment och simulering uppstår vid de 

högre moderna. För att få mer exakta värden på de högre egenfrekvenserna kan plastklubba ersättas 

med en metallhammare. En mjuk hammare som plastklubban leder till att kraften appliceras under en 

längre tid, vilket kan hindra högfrekventa svängningar. Detta uppmärksammades först efter analysen 

utförts. Enligt Crystal Instruments (2017) ska en mjuk hammare användas för att mäta lägre frekvenser 

medan en hårdare hammare ska användas för de högre. 
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Vid jämförelse mellan simulerade och experimentellt erhållna egenfrekvenser kan mod 7-15 tydligt 

urskiljas, se Bilaga G. Samtliga moder framträder dock inte i varje slag, detta antas bero på att modens 

svängning inte stämmer med slagriktningen. Det kan därför vara svårt att identifiera somliga 

egenfrekvenser i Figur 4.8 och Figur 4.9. 

Slagimpulsprovet utförs med en hammare som saknar kraftmätare. Den erhållna vibrationsdatan 

normaliseras därför, vilket kan leda till felaktigheter vid sammanställning av medelvärden. 

Egenfrekvenserna för varje enskild mätning påverkas dock inte av att kraften inte kan fastställas. Det 

som är intressant är förhållandet mellan svängningsamplituderna och vid vilken frekvens de största 

amplituderna uppträder. Vid optimala förutsättningar skulle slaghammare med lastcell använts för att 

få högre noggrannhet hos medelvärdena, då skulle även systemets dämpning kunna bestämmas. 

5.2 Fräsverktyg 

De simplifierade modellerna av fräsverktygen ger egenfrekvenser som ligger högre än 

skärfrekvenserna. Modellerna visar endast att själva verktygen inte har egenfrekvenser i 

bearbetningsområdet men tar inte hänsyn till hur resten av maskinen ser ut. För att få 

egenfrekvenserna för det större systemet bör troligtvis verktygets nav, axel och lager tas i beaktning. 

En modell med allt detta skulle eventuellt kunna visa på att fräsverktygen fräser i sina egenfrekvenser 

som då skapar stora vibrationer och skärkrafter. 

Moder med samma utformning och egenfrekvenser kan uppstå flera gånger men roterade på grund 

av symmetrin i modellen. Symmetrin gör att det finns oändligt med modformer vid alla 

egenfrekvenser, simuleringen visar i vissa fall två av dessa.  

Fräsverktygen rör sig i axialled för att nå de olika lagerpositionerna. Detta gör att fräsverktygets hävarm 

varierar då avståndet mellan fräsverktyget och axeln för fräsverktygets infästning varierar. Hävarmen 

är som störst i bearbetningstempo 8 där fräsverktyg 2 RH bearbetar ramlager 4. En stor hävarm ger ett 

instabilare verktyg vilket leder till en instabilare fräsning med större variation i spåntjocklek och då 

också skärkrafter. Vibrationsdatan från arbetsgivaren visar att vibrationerna är störst för detta tempo 

vilket skulle kunna bero på verktygets ökade instabilitet.  

5.3 Materialavverkning 

Vid jämförande av materialavverkning vid olika bearbetningsvinklar och uppmätta vibrationer kan inga 

tydliga samband identifieras. För vibrationsdata se Figur 2.24. Eventuellt skulle det kunna finnas ett 

samband mellan mängd material som avverkas under en specifik tid (s.k. avverkningshastighet) och 

vibrationer. 

Granskning av materialavverkning är grunden för att undersöka sambandet mellan spåntjocklek och 

vibrationer. Stora skärkrafter kan ge upphov till stora vibrationer och skärkraftens storlek är starkt 

kopplad till spåntjockleken. Om fräsningens matningshastighet varit tillgänglig under projektets gång 

hade det varit möjligt att ta fram spåntjocklekens variation i de olika tempona. Därefter hade samband 

mellan spåntjocklek och vibrationer eventuellt kunnat identifieras.  

5.4 Finita elementmetoden 

Tidigare studier inom området har visat på metodens användbarhet. I andra typer av fräsoperationer 

har exempelvis vibrationer kunnat reduceras med tio gånger genom egenfrekvensanalyser med FEM. 
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Eftersom resonans förmodligen inte är den bakomliggande orsaken till de stora vibrationer som 

uppstår vid OP20 kan inga förbättringar göras i den specifika maskinen. Arbetsmiljön för operatörerna 

förändras inte och den fysiska ”trial and error” metoden förblir tillvägagångssättet att undvika 

vibrationer. Vibrationerna i OP20 reduceras inte mer än vad som redan gjorts, vilket medför att varken 

slitage på verktyg eller ljudnivå reduceras. 

5.4.1 Utförande och hållbar utveckling 

Individer direkt berörda av resultatet har inte haft stor inverkan på utförandet, utan fokus har legat på 

FEM och optimering av OP20. Projektet i sig är en strävan efter hållbar utveckling eftersom finita 

elementmetoden medför förbättringar både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
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6. Slutsats 
Finita elementmetoden är ett mycket användbart verktyg för att identifiera egenfrekvenser och kan 

vara mycket tillämpbart vid optimering av fräsprocesser där differentialdelade skär inte förekommer. 

Liknande metoder har i tidigare utförda studier visat sig mycket användbart för att optimera 

fräsmaskiner. 

Egenfrekvenser erhållna genom FEM för fri vevaxel stämmer överens med de verkliga 

resonansfrekvenserna enligt slagimpulsprov. Modellerna givna från arbetsgivaren och FEM-

programmet visar sig vara pålitliga enligt slagimpulsprov, med en maximal skillnad på 5 %. Även 

tidigare studier visar på en osäkerhet lägre än 5 % vid de lägre vibrationsmoderna. 

Resonans mellan den drivande frekvensen hos ett fräsverktyg och vevaxeln är inte orsaken till 

vibrationerna vid OP20. Den drivande frekvensen är mycket oregelbunden och ligger mycket sällan 

inom vevaxelns egenfrekvensområde. Egenfrekvensanalys med finita elementmetoden anses därför 

inte vara ett fungerande alternativ för att undvika vibrationer vid fräsning i OP20, eftersom 

vibrationerna troligtvis inte uppstår p.g.a. resonans. 

Egenfrekvensanalys med FEM rekommenderas dock för optimering av maskininställningar, både vid 

införandet av nya maskiner men även på befintliga. Det ger bevisat pålitliga värden för 

resonansfrekvenser och är därför ett mycket användbart verktyg för att undvika resonansvibrationer.  

Bearbetning med ett fräsverktygs egenfrekvens är inte orsak till vibrationerna, då verktygets 

egenfrekvens är betydligt högre än skärfrekvensen.  
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7. Framtida arbete 
Ursprungsfrågan gällande användning av egenfrekvensanalys i FEM för att minska vibrationer är 

besvarad och kräver inte vidare arbete. Metoden kan vara mycket användbar vid optimering av 

fräsoperationer där vibrationer uppstår p.g.a. resonans, dock kan ingen optimering ske vid OP20. 

Däremot bör de stora vibrationerna som uppstår i där kunna minskas på andra sätt, vilket diskuteras 

nedan. 

Glapp i olika delar av maskinen medför en mer instabil bearbetningsprocess. Glapp i ett av 

spindelaxelns lager kan orsaka ett spel för hela fräsverktyget. Med detta i åtanke kan det vara bra att 

undersöka om det finns kritiska glapp. 

Bearbetningens tempoföljd kan experimenteras med. Det kan exempelvis vara fördelaktigt att dela 

upp bearbetningstempo 8, där de största vibrationerna förekommer. Alltså bearbeta RL4 och RL5 för 

sig och inte samtidigt. För att kompensera för tidsförlusten detta skulle medföra kan exempelvis tempo 

3 och 4 utföras samtidigt med stödet på RL2. Det är även möjligt att experimentera med stödets 

position för olika bearbetningar vilket skulle kunna leda till en stabilare bearbetning. 

Vid optimering av inställningarna hos OP20 kan det vara intressant att analysera sambandet mellan 

avverkningshastighet, spåntjocklek och vibrationsstorlek. När avverkningshastigheten är som störst 

skulle stora vibrationer kunna uppstå p.g.a. den stora energi som tillsätts vevaxeln under kort tid i form 

av skärkrafter. En konstant avverkningshastighet bör vara fördelaktigt för fräsprocessen. T.ex. skulle 

verktygskären få en jämnare arbetstemperatur som leder till att de utsätts för mindre termisk 

utmattning vilket bör leda till längre livslängd. 

Där spåntjockleken är som störst är i regel skärkraften störst, vilket medför större vibrationer. Därför 

bör spåntjocklekens variation i olika bearbetningstempon undersökas. De största vibrationerna skulle 

kunna hittas där spåntjockleken är som störst. 

Det kan även vara intressant att skapa ett stabilitetsdiagram för bearbetningsprocessen. Ett 

stabilitetsdiagram visar ett stabilt och instabilt område m.h.a. så kallade lober i en graf med 

spåntjocklek på vertikalaxeln och spindelhastighet på den horisontella axeln. Det ger en tydlig bild för 

vilka spindelhastigheter som ska undvikas vid olika spåntjocklekar (van Ballegooijen, 2008). 
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Bilagor 

Bilaga A: Tidsplanering 

Ett Gant-schema för projektet skapades för att ge en tydlig bild av vad som ska utföras. Projektet pågår 

i 20 veckor. Arbetet genomförs som ett heltidsjobb med 40 timmars veckor. Utvärdering och planering 

sker fredag varje vecka. Bilaga A 1 visar projektets viktigaste milstolpar medan Bilaga A 2 och Bilaga A 

3 är mer detaljerade tidsplaner. Möten med högskolans handledare hålls approximativt vid ett tillfälle 

på 20 minuter per vecka. 

 

Bilaga A 1. Initial övergripande tidsplan. 

 

Bilaga A 2. Initial detaljerad tidsplan för litteraturstudien. 

Tasks v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 v.24

Lecture: Course goals and 

planning

Lecture 

16 Jan

Specification and planning

Informationskompetens
Wednesday 

Feb 1

Presentation 1: Specification 

and time plan

Friday       

Feb 3

Lecture: Literature search
Monday 

Feb 6

Literature and 1st part of thesis 

(background, literature review 

and method)

Peer review 1

Finalisation

Presentation 2: Introduction, 

literature review and method

Wednesday 

Mar 3

Analysis, design etc

Results and discussion

Peer review 2

Finalisation of presentation

Presentation 3: Final 

presentation of complete 

project and opposition

Tuesday 

May 23

Finalisation of report

Report to supervisor
Friday 

June 2

Supervisor reviews report

Correction of report

Submission of report to 

examiner

Monday 

June 12

Examiners report rewiev
Friday 

June 16

Re. Submission of failed thesis
Monday 

Aug 28

Vecka

Uppgifter M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F

Fräsning, hitta samband mellan olika 

bearbetningshastigheter. Hur påverkar fräsen vår vevaxel 

med kraft? 

Befintlig lösning, hur undviks vibrationer idag? Finns det 

ett systematiskt tillvägagånssätt?

OP20, Hur ser det ut i vårt specifika fall? Skärhastighet? 

Skärvinkel? Skärtätheten?

Resonans och vibrationer, vad är det?

Liknande studier undersöks

Abaqus (FEM), Importera modell, hur gör vi en passande 

mesh? Hur ansätter vi lämpliga ranvillkor? Olika 

simuleringsinställningar? 

Sammanställning

Rättning

Peer review

v.10

Rättning av retur

v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9
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Bilaga A 3. Initial detaljerad tidsplan för utförandet. 

Projektets utförande var inte helt enligt den ursprungliga tidsplanen. Kursansvarig flyttade fram peer-

review 1 två veckor. Eftersom rapporten var redo för peer-review vid det initiala datumet påbörjades 

istället projektets analysdel. Importering och anpassning av CAD-modeller samt applicering av 

materialdata tog mindre tid än väntat, vilket gav utrymme för ytterligare analyser.  

Den ursprungliga frågeställningen besvarades relativt tidigt i projektet vilket medförde att vissa 

avgränsningar togs bort, exempelvis analys av fräsverktygen. Eftersom resonans inte antas vara orsak 

till vibrationerna söktes istället andra orsaker. 

Alla deadlines har varit oproblematiska att klara. För uppdaterade tidsplaner se Bilaga A 4, Bilaga A 5 

och Bilaga A 6. 

 

Bilaga A 4. Övergripande beskrivning av projektets utförande. 

Vecka

Uppgifter M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F

Importera cad-modeller i Abaqus

Anpassa Cad-modeller till problemet (förenklingar)

Materialdata appliceras

Analysera olika elementtyper (mesh)

Randvillkor

Simulering och resultat analys

Jämförelse med verkligheten

Sammanställning i rapport

v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16
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Bilaga A 5. Mer detaljerad beskrivning av projektets utförande. 

 

Bilaga A 6. Mer detaljerad beskrivning av utförandet av projektets litteraturstudie. 

 

 



2017-07-02   Vibrationsanalys av vevaxel  
vid fräsoperation 

62 
 

Bilaga B: Verktygsritningar 

 

Bilaga B 1. Ritning för vänster fräsverktyg (fräsverktyg 1 LH) som bearbetar vevtappar. 
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Bilaga B 2. Ritning för höger fräsverktyg (fräsverktyg 2 RH) som bearbetar ramlager. 
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Bilaga C: Ritningar på spännbackar och stöd 

 

Bilaga C 1. Ritning av stödet. 
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Bilaga C 2. Ritning av höger spännback. 
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Bilaga C 3. Ritning av vänster spännback. 
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Bilaga C 4. Ritning av stödets kontaktyta. 
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Bilaga D: Materialavverkning 

Materialavverkning innebär arean på tvärsnittet som avverkas hos vevaxeln vid en specifik 

bearbetningsvinkel.  

Materialavverkningen på RL2 under bearbetningstempo 2 visas i Bilaga D 1. 

 

Bilaga D 1. Mängd materialavverkning under bearbetningstempo 2. 

Materialavverkningen på VT1 under bearbetningstempo 3 visas i Bilaga D 2. 

 

Bilaga D 2. Materialavverkning under bearbetningstempo 3. 

Materialavverkningen på RL3 under bearbetningstempo 4 visas Bilaga D 3. 
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Bilaga D 3. Materialavverkning under bearbetningstempo 4. 

Materialavverkningen på VT3 under bearbetningstempo 6 visas i Bilaga D 4. 

 

Bilaga D 4. Materialavverkning under bearbetningstempo 6. 

Materialavverkningen på RL4 och RL5 under bearbetningstempo 8 visas i Bilaga D 5. 

 

Bilaga D 5. Materialavverkning under bearbetningstempo 8. 
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Bilaga E: Vibrationsdata under olika bearbetningstempon 

 

Bilaga E 1. Vibrationsdata tempo 1. 

 

Bilaga E 2. Vibrationsdata tempo 2. 
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Bilaga E 3. Vibrationsdata tempo 3. 

 

Bilaga E 4. Vibrationsdata tempo 4. 

 

Bilaga E 5. Vibrationsdata tempo 5. 
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Bilaga E 6. Vibrationsdata tempo 6. 

 

Bilaga E 7. Vibrationsdata tempo 7. 

 

Bilaga E 8. Vibrationsdata tempo 8. 
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Bilaga F: Konvergenskurvor 

 

Bilaga F 1. Konvergenskurva för tempo 1. 

 

Bilaga F 2. Konvergenskurva för tempo 2. 
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Bilaga F 3. Konvergenskurva för tempo 3 och 4. 

 

Bilaga F 4. Konvergenskurva för tempo 5-8. 

 

Bilaga F 5. Konvergenskurva för fräsverktygen. 
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Bilaga G: Egenfrekvenser hos vevaxeln (slagimpulsprov) 
Bilaga G 1. Egenfrekvenser erhållna genom slagimpulsprov jämförs med FEM-simulerade egenfrekvenser, mod 7-15 före 

OP20. 

 

Bilaga G 2. Egenfrekvenser erhållna genom slagimpulsprov jämförs med FEM-simulerade egenfrekvenser, mod 7-15 efter 

OP20. 

*Osäkert om det är en egenfrekvens, se grafer i Figur 4.8 och Figur 4.9  

 
Egenfrekvens före OP20 [Hz] 

Mod 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Abaqus 419 556 944 1010 1053 1433 1531 1702 2133 

1-X-led 413 563 944 984 1012 - 1553 1691 - 

1-Y-led 419 563* 841 950 1015 1263 1684 1793 2109 

1-Z-led 413 566 944 1009 - 1444 1547 - - 

2-X-led 422 563 909 984 1084 1428 1572 1722 2163 

2-Y-led 422 563 913 981 1056 1419 - 1725 - 

2-Z-led 422 563 925 981 - 1419 - 1728 - 

3-X-led 425 559 934 981 1075 1119 1366 1731 2163 

3-Y-led 425 559 938 1019 1075 1353 - 1703 2119 

3-Z-led 425 559 941 1019 1078 1356 1513 1709 2069 

4-X-led 422 563 931 1000 1056 1431 1547 1722 2134 

4-Y-led 422 563 934 1000 - 1431 1563 1731 2128 

4-Z-led 422 563 931 - - 1428 1534 - 2109 

Medelvärde 421 562 924 992 1056 1372 1542 1726 2124 

Skillnad [%] -0,5 -1,1 2,1 1,8 - 0,3 4,3 -0,7 -1,4 0,4 

 
Egenfrekvens efter OP20 [Hz] 

Mod 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Abaqus 366 493 840 889 986 1269 1384 1614 1954 

1-X-led 350 494 825 875 988 - 1381 1481 1938 

1-Y-led 365 719* 822 872 - - - - - 

1-Z-led 353 494 828 872 - 1253 1381 1706* 1944* 

2-X-led 360 491 806 856 994 - - 1613* - 

2-Y-led 359 491 800 856 - 1234 - 1613 - 

2-Z-led 359 491 797 856 - 1234 - 1609 - 

3-X-led 360* 488 825 878 972 1194 1381* 1609 1947 

3-Y-led 363 722* 822 878 1081* 1184 - - - 

3-Z-led 356 488 825 - 975 1181 1203* - - 

4-X-led 363 491 856 - - 1250 - 1619 - 

4-Y-led 363 491 - 856 969* 1084* 1250 1619 - 

4-Z-led 363 491 819 859 - - 1247 1616 1719* 

Medelvärde 359 491 820 866 982 1219 1315 1595 1942 

Skillnad [%] 1,8 0,5 2,4 2,6 0,4 4,0 5,0 1,2 0,6 


