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Förord 
Det här 15hp stora examensarbetet är utfört på Spinchem AB, ett företag med god anknytning till 
universitetet som utvecklar reaktorer till process- och kemitekniska industrin. Arbetet har 
behandlat teoretiska beräkningar, praktiska tillämpningar och FE-analyser. Ett examensarbete som 
väl speglar utbildningens kurser och moment. Vill passa på att tacka Leif Johansson som har 
kommit med goda insikter när de har behövts som mest. Jag vill även tacka Spinchem för att jag 
fick chansen att göra examensarbetet hos dom och lära mig mer om vilka dom är, hur dom jobbar 
och framförallt om deras produkter. 
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Sammanfattning  
Detta examensarbete avser att beräkna och simulera utböjningen av en axel tillhörande Spinchems 
roterande bäddreaktor S5, RBR S5. Axeln är den del som överför motorns vridmoment till själva 
RBRen och är den delen som kommer att fjädra vid rotation. Denna fjädring måste ses över så att 
Spinchem vid behov kan dimensionera om axeln. Arbetet grundar sig i en önskan att skala upp 
produkterna för att slå sig in på marknaden där större volymer vätska behandlas. 
 
Primärt har arbetet behandlats i Ansys mechanical där en modalanalys har använts för att beräkna 
utböjning och frekvenser av axeln. En praktisk mätning har också gjorts för att se hur det stämmer 
överens med verkligheten. Den praktiska mätningen har gjorts med en kamera med makroobjektiv 
som kan filma upp till 50 FPS.  
 
De huvudsakliga resultaten visar på att den nuvarande 30 mm solida axeln är den bäst 
dimensionerade för att motstå utböjning och självsvängning. De frekvenser som uppstår ger inte 
upphov till för stora svängningsamplituder och har ett acceptabelt frekvensförhållande mellan 
drifthastigheten och axelns egenfrekvens. Det finns sannolikt flera olika profiler som kan användas 
vilket bestäms av axelns egenfrekvens. Förändras styvheten eller massan kan olika axlar passa in 
olika bra beroende på om driften sker över- eller underkritiskt. 
 
Eftersom RBRen fungerar väl vid det varvtal som används finns det inga fördelar med att ändra 
till att köra överkritiskt. Därför rekommenderas inte en förändring av axelprofilen eller 
dimensioneringen av denna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iii 
 

Abstract 
This bachelor’s thesis work completed for Spinchem intend to calculate and simulate the deflection 
of a rotating shaft belonging to the rotating bed reactor S5, RBR S5. The shaft is the part that 
transfers the torsion to the RBR S5 and is the part that will behave as a spring due to the rotational 
velocity. This elasticity needs to be evaluated so that Spinchem can, if needed, re-dimension the 
shaft thickness and profile. The work is needed for Spinchem to make a name for itself in the global 
market where processing large quantities of liquid is essential.  
 
Primarily theoretical calculations and finite element analysis have been utilized, but also a practical 
measurement with a camera equipped with a macro lens, capable of filming in 50 FPS. The finite 
element analysis has been done with Ansys mechanical modal analysis tool to calculate and 
simulate the frequencies and deformation that occurs. 
 
The main results show that the currently used 30 mm solid shaft is in fact the optimal choice for 
the product. The used shaft and the critical speed of the systems does not coincide too much and 
will not cause unnecessarily large vibration amplitudes which in turn will compromise the expected 
life span of the product. There is a possibility that other shaft profiles and dimensions are suitable 
choices for the shaft. These are determined by equ (5) and depends on whether the stiffness or 
the mass is changed. Another criterion for the selection of the new shaft will be whether the 
system runs under- or -overcritically. 
 
The system is working well at the chosen speed, which means that there are no advantages in 
switching the system to running over critically. Therefore, the recommendation of this thesis is 
keeping the solid 30 mm shaft. 
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Nomenklatur 
 

 

Storhet Betydelse Enhet 

F Kraft N 

M Massa kg 

ωn Naturlig vinkelfrekvens Rad/s 

ω0 Resonansfrekvens Rad/s 

I Böjtröghetsmoment mm4 

l Längd m 

δ Axelböjning m 

E Elasticitetsmodul GPa 

K Fjäderkonstanten N/m 

 

Förkortning Betydelse Beskrivning 

CAD Computer aided 

design 

Datorprogram för 

design 

FEM Finita 

elementmetoden 

Datorprogram för 

simulering och 

beräkning av 

mekaniska detaljer. 

RBR S5 Rotating bed reactor Produkten som 

behandlas i denna 

rapport. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Spinchem är ett bolag som är grundat av Dr. Emil Byström. Bolaget utvecklar primärt omblandare 
till kemisk industri och annan industri med tillhörande laboratorier. Spinchem har patenterat sin 
unika roterande bäddreaktor-teknologi i ett flertal länder runt om i världen. Den bäddreaktor som 
primärt behandlas i denna C-uppsats är RBR S5 som har en kapacitet på 20-300 L. RBR S5 står för 
roterande bäddreaktor, där S5 är modellnumret. Den axel som ska beräknas och simuleras sitter 
på RBR S5 och är den delen som överför motorns vridmoment till RBRen. När RBRen är i drift 
kommer axeln at böjas till följd av rotationen och RBRens massa. Vissa frekvenser kommer att 
uppstå vid drift och dessa behöver analyseras för att se om det finns risk för att resonans uppstår. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att se till att Spinchem är i en fortsatt konkurrenskraftig plats på 
marknaden. För att uppnå detta måste deras befintliga produkter utvecklas och skalas upp för att 
öka antalet kunder inom till exempel processindustri eller läkemedelsindustri. I och med detta 
måste axeln bedömas och utvärderas för att minska potentiella vibrationer och utböjning. 
 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att bestämma dimensionerna på den axel som ska motverka utböjning av 
RBR S5 när den är i drift. Om tid finns skall även samma resultat beräknas till en ännu större RBR 
med kapacitet på upp emot 1000 L. Arbetet omfattar teoretiska beräkningar, FEM-analys av 
deformationer i axeln samt praktisk tillämpning och analys. 
 

1.4 Avgränsningar 
I första hand skall analys av RBR S5 utföras. Detta måste göras i Spinchems lokaler där adekvat 
testmiljö finns. Arbetet behandlar i första hand endast axeln, inga övriga maskinelement eller 
produkter. I andra hand kan analys av en annan RBR komma att utföras. Tidsramen för arbetet är 
10 veckor. 
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2. Teori  
Funktioner hos RBR S5 
RBR S5 är en produkt som avser att rena olika vätskor med hjälp av ett granulat. Granulatets 
kemiska sammansättning förändras beroende på vad som avses renas. RBRen består av ett antal 
delar. En yttre och en inre cylinder där den inre cylindern är isatt i den yttre cylindern med hjälp av 
ett lock och en botten, se figur 1. Det finns en axelkoppling som sitter högst upp på RBRen och är 
där axel fästs. Cylindrarna har en sådan precision att vätska tillåts passera genom dessa, utan att 
partiklar större än 100 µm kan passera. Hålrummet mellan cylindrarna fylls med granulat och 
därefter sänks RBRen ned i vätskan som avses att renas och är redo att startas. Drifthastigheten 
för en RBR är 100-500 rpm och det är dess rotation som driver vätskeflödet i tanken. 
 

 
Figur 1. RBR S5 utan tillhörande axel eller lock. 

Vibrationsteori  
En roterande obalans kan uppstå om systemet har en ojämnt fördelad massa eller att motorns 
ingrepp inte sammanfaller med axelns rotationsaxel. Den ojämna fördelningen leder till att 
masscentrum förflyttar sig en sträcka och hamnar utanför sin rotationsaxel, se figur 2. Om 
systemet sätts i rotation kommer vibrationer att uppstå till följd av excentriteten. [2] 
 

 
Figur 2. Exempel på masscentrums förflyttning till följd av en ojämnt fördelad massa. 

Det övre tjockare koordinatsystemet är masscentrum, det nedre tunnare är volymens centrum. 
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Ett system kan även hamna i självsvängning om dess egenfrekvens sammanfaller med 
rotationshastigheten. Detta kallas resonans. Resonansen tillåter alltså att axeln själv börjar svänga 
och utböjningen därmed kommer att öka [6]. Det kritiska varvtalet bör vara mindre än 0,5, eller 
1,5 gånger större än det driftvarvtalet för att säkerställa att resonans ej uppstår, se figur 3. I grafens 
Y-riktning avläses resonansamplituden. Detta är en enhetslös storhet och brukar även kallas 
förstärkningsfaktorn då den visar förstärkningen av utböjningarna på grund av 
frekvensförhållandet. 
 
Vibrationer i maskineri ligger ofta till grund för materiella skador i förtid, oljud och kan även ge 
upphov till obehag och personskador för maskinföraren. För alla typer av maskiner är alltså 
vibrationer viktiga att ta i aktning. 
 

 
Figur 3. Förhållandet mellan frekvenserna och resonansensamplituden. 

 

2.1 teoretiska beräkningar  
Systemet med en axel med en vikt längst ned kan ses som en balk med en punktmassa vinkelrätt 
från axeln. Axeln är fast inspänd i änden och har ett kullager längre ned på axeln. Utböjningen 
och systemets egenfrekvens beräknas genom följande formler. 
 
Kraften (F) på balken från cylinderns tyngd beräknas enligt 
 
 𝐹 = 𝑚𝑔 (1) 

m = cylinderns massa. 
g = jordens tyngdacceleration; 9,8 [m/s2] 
 
Böjtröghetsmomentet (I) för en solid rund balk beräknas enligt 
 
 

𝐼 =
𝜋𝑑4

64
 

(2) 

 
d = axeldiametern [m] 
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Sträckan (δ) en rak balk med fast inspänning och en överkragande balkdel böjs räknas ut enligt 
[1] 
 
 

δ =
𝐹𝑎2(4𝑎 + 3𝐿)

12𝐸𝐼
 

(3) 

 
F = kraften som påverkar balken vinkelrätt mot balkens X-axel. 
a = avståndet från kullagret till cylinderns masscentrum 
L = längden på axeln mellan kullagret och infästningen 
E = Elasticitetsmodulen [GPa] 
I = Böjtröghetsmomentet [mm4] 
 
Balkens fjäderkonstant (K) beräknas enligt 
 
 

𝐾 =
𝐹

δ
 

(4) 

 
F = kraften cylinderns massa tillför vinkelrätt mot axeln [N] 
δ = balkens nedböjning [m] 
 
Balkens egenfrekvens (ωn) beräknas med 
 
 

ω𝑛 = √
𝐾

𝑚
 

(5) 

 
K = fjäderkonstanten 
m = cylinderns massa [kg] 
 
Förhållandet mellan systemets egenfrekvens och rotationshastighetens egenfrekvens fås ur 
 
 ω0

ω𝑛
 (6) 

 
ω0 = rotationshastighetens frekvens [rad/s] 
ωn = egenfrekvensen [rad/s], kritiskt varvtal. 
 

2.2 Finita elementmetoden  
Den finita elementmetoden, FEM, är en metod för analys av konstruerade strukturmekaniska 
detaljer. FEM bygger på att den detalj som ingenjören avser analysera delas upp i ett ändligt antal 
mindre delar, så kallade element. För att använda FEM måste detaljen ha fullständigt definierade 
mått, materialegenskaper och randvillkor i programmet. Geometrierna är grundstenen för 
analysen, därefter ansätts element, noder, randvillkor och lastfall. 
 
En nod inom FEM är en punkt på ett element eller definierad på en särskilt intressant punkt, som 
har förmågan att förskjutas enligt programmets matematiska premiss. Noder finns även 
applicerade på elementen. De matematiska beräkningarna som ligger till grund för finita 
elementmetoden är flera matrisbaserade beräkningsmetoder och ansatser. Det finns en kraft- och 
förskjutningsansats, en elementstyvhetsmatris, samt en global styvhetsmatris. 
 

Kraft och förskjutningsansatsen 
Kraft och förskjutningsansatsen ser olika ut beroende på vilken och hur elementtyperna är 
definierade. Till exempel finns det stångelement, skalelement, kubiska brickelement, samt 
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tetraederelement. Dessa olika elementtyper besitter olika egenskaper och bör ingående 
analyseras vid FE-analys. Förskjutningsansatsen för ett ledat stångelement kan till exempel endast 
uppta drag- och tryckkrafter. I sin tur ger detta en styvhet i axeln vilket godtyckligt kan bestämmas 
med en kraftjämviktsberäkning samt genom ekvation 
 

k = EA 
k = Axiell styvhet för en rak stång 
E = elasticitetsmodulen [GPa] 
A = arean [m2] 
 
Vid simulering av exemplet ovan skulle noderna förskjutas på grund av den i en knutpunkt pålagda 
lasten, vilket benämns med förskjutningsansatsen. 
 

Elementstyvhetsmatrisen 
Elementstyvhetsmatrisen kan ibland benämnas som FEM-ekvationen och bygger på lokala 
elementstyvhetsmatriser som adderas till en större global elementstyvhetsmatris. 
 
Elementstyvhetsmatrisen [ke] gäller lokalt i detaljen kring ett definierat element och dess noder. 
Vid kombination av flera element behöver programmet beräkna hur de olika 
elementstyvhetsmatriserna påverkar varandra. Den första noden kan inte förskjutas utan att den 
bredvid förskjuts. Genom att summera samtliga lokala elementstyvhetsmatriserna fås en global 
elementstyvhetsmatris. 

∑ [Ke] = [Kg] 
 
Den globala styvhetsmatrisen [Kg] multipliceras därefter med vektorn d som definierar nodernas 
förskjutning. Detta resulterar i f, vilket är en vektor där nodernas inre och yttre krafter är 
inräknade. 

[K] d = f 
För att programmet ska kunna använda beräkningarna måste de göras om, transformeras, för att 
passa in i koordinatsystemet. Den globala elementstyvhetsmatrisen definieras för att sedan lägga 
ihop dessa fall med flera noder och element. 
 

[T]T [ke] [T] = [Kg]. 
[T] = transformationsmatrisen  
[ke] = elementstyvhetsmatrisen 
[Kg] = globala styvhetsmatrisen. 
 

2.3 De olika elementtyperna 
Inom FEM finns det som tidigare nämnt ett antal olika elementtyper. De olika elementen kan 
besitta varierande egenskaper på grund av dess form eller nodantal. 
 

Plattelement 
Stångelement – Kan endast uppta axiella drag- och tryckkrafter. En frihetsgrad per nod. 
Skalelement – Kan uppta skjuvningar, drag- och tryckbelastningar i planet, det vill säga 
tvådimensionellt. Två frihetsgrader per nod. 
Triangelelement – Triangulära 3- eller 6-nodiga. De 3-nodiga elementen representerar endast 
konstant töjning och är därför alldeles för styva för normal användning. De 6-nodiga varianterna 
baserar sig på kvadratiska rektangulära element och anses ge nog bra resultat och kan därför 
användas vid normala tillämpningar så som spännings- eller modalanalyser. 
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Tredimensionella solidelement 
Brickelement – Från engelskans brick, vilket betyder tegelsten och är även den formen elementet 
antar. Kubiskt utseende. 
Tetraederelement – Pyramidformade element. Lätta att passa in i även avancerade geometrier 
men anses vara styva likt sin något mindre avancerade föregångare - triangelelementen. 
 

Distorsion i elementindelningen 
Distorsion sker när programmet får problem med elementindelningen. Exempelvis kan det betyda 
att det är för få eller för många element, det kan vara fel elementtyp eller att nodantalet är 
felaktigt. Distorsionen brukar delas in i fyra huvudpunkter. 

- Nodförskjutning 
- Vinkeln mellan sidorna i fyrkantselement är ej 90 ° och för triangelement är vinkeln ej 60°. 
- Sidoförhållandet är ej 1. 
- Avvikelser av sidolinjer. 

 
Till exempel kan elementskevhet ses som en vanlig typ av distorsion. Skevheten påverkar resultatet 
och dess konvergens negativt. Elementskevheten bör vara så nära noll som möjligt, och är det FEM-
användaren strävar efter. Detta kommer öka konvergensen då svaret närmar sig underifrån och 
blir mer och mer exakt. 
 

2.4 Tre felkällor inom FEM 
1. Användaren gör ett misstag. Till exempel felaktiga materialegenskaper eller orimliga 

randvillkor [3]. 
2. Felaktigt modellerat. Det förenklade antagandet om detaljen representerar inte 

verkligheten. FEM bygger på att bygga upp en korrekt matematisk bild av en fysikalisk 
detalj [4]. 

3. Diskretiseringen av modellen är felaktig eller inte nog precis för att tillåta korrekta 
simuleringar av fallet. Till exempel är elementindelningen inte nog bra, alternativt att 
dåliga element har nyttjats [7]. 

 
 
Finita elementmetoden har funnits sedan 60-talet och är således inget nytt påfund. [8] Däremot 
har metoden använts allt mer i senare tid då metoden har utvecklats och flera olika företag har 
släppt sina respektive programvaror. Dessa företag kan ha lite olika funktioner inlagda och lämpa 
sig olika väl i olika branscher. I detta projekt används Ansys Mechanical, vilket är ett program 
skapat av Ansys och grundar sig i kärnkraftssektorn. Numer skapar de programvara till flertalet 
olika tekniska branscher som lämpar sig väl till fysikalisk analys.  
 
Finita elementmetodens beräkningar tas här upp för en grundläggande förståelse för läsaren om 
hur programmet fungerar. Vid teoretisk beräkning av detta skulle det sluta med flera omfattande 
matriser och beräkningar, och är för den gemene FEM-analytikern tämligen ointressant och 
tidskrävande. 
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3. Metod  
3.1 teoretiska beräkningar  
För de teoretiska beräkningarna krävs dels materialkonstanter och övriga, för uppgiften, givna 
värden. Dessa kan utläsas i tabellen nedan. Eftersom cylindern är symmetrisk kan masscentrum 
antas vara centrerad i cylindern 
 
Tabell 1. Material- och uppgiftsdata. Gäller för både 30 mm solid axel och 25 mm solid axel. 

Namn Storhet / enhet Värde 

Elasticitetsmodul E 193 GPA 

Poissons tal ν 0,3 

Drifthastighet ω 300 rpm = 31,41 rad/s 

Massa RBR S5 m 15 kg 

 

30 mm solid axel 
Först mäts samtliga mått upp på RBR S5. Dessa är avstånden mellan den fasta inspänningen i 
motorn och kullagret, och från kullagret till cylinderns mittpunkt. Därefter beräknas ekv (1), ekv 
(2) och ekv (3). Dessa ekvationer ger den vinkelräta kraften som cylindern påverkar axeln med. 
Kraften ses som en punktlast och behövs för att beräkna fram fjäderkonstanten. Ekvationerna ger 
även böjtröghetsmomentet och längden som axeln deformeras. Böjtröghetsmomentet uppger 
axelns förmåga att motstå böjande deformation. 
 
När utböjningen har beräknats användes det värdet till att beräkna axelns fjäderkonstant med ekv 
(4). Här används kraften från ekv (1). Fjäderkonstanten är även känd som Hookes lag och är en av 
grundstenarna inom mekanik och hållfasthetslära, och den beskriver hur stor deformation en viss 
kraft ger. När fjäderkonstanten är känd kan systemets egenfrekvens beräknas med ekv (5), och 
med ekv (6) kan egenfrekvensen och rotationsfrekvensen divideras med varandra för att ge 
förhållandet mellan dessa. Egenfrekvensen är också känd som resonansfrekvensen eller som 
självsvängningsfrekvensen. 
 

25 mm solid axel 
För validering av den använda axeln beräknades samma ekvationer som för den använda axeln, 
fast nu för en 25 mm solid axel. Detta för att undersöka ifall materialkostnaderna går att minska, 
samt kontrollera om en mindre axel är lämpligare att använda sig av. 
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3.2 praktisk tillämpning 
Den praktiska tillämpningen går ut på att med hjälp av en systemkamera med tillhörande objektiv 

för makrofotografering, fotografera axeln när RBR S5 är i drift. Först monterades motorn på en 

balk liggandes på en Intermediate Bulk Container, en så kallad IBC-tank. Tanken har ett hål på 

ovansidan och en metallställning runtomkring. Genom hålet, ned i tanken fästes axeln fast i motorn 

och kullagret monteras på plats. 

 

 
Figur 4. RBR S5 med tillhörande motor och balk är konfigurerad för experimentet. En annan IBC-tank än den på bilden 
användes till experimentet. 

 

Strax bakom axeln läggs ett mätdon upp på en låda och kamerans fokus ställs in på mätdonet och 

axeln. Därefter gjordes två olika försök. Det första var att fotografera för att försöka få ut bra och 

skarpa bilder. Det andra försöket var att filma axeln och mätdonet. Kameran kunde filma i 120 FPS. 

 

De bilderna som togs visade sig bli defekta då det uppvisade axeldeformation som inte var verklig 

eller rimlig. Deformationen uppstod förmodligen till följd av kamerans bildbehandlingsfunktioner. 

På grund av de felaktiga bilderna användes filmen istället. Analys av filmen gjorde med Windows 

media player där mer avancerad uppspelningsalternativ användes. Till exempel analyserades den 

frame-for-frame för att säkerställa ett säkert resultat. 
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3.3 FEM-analys 
Vid utförandet av projektet har primärt Ansys workbench använts. Detta är ett program som 
fungerar som en kontrollpanel för Ansys övriga program och programtillägg, till exempel Ansys 
Mechanical som är huvudverktyget för FEM-analys av statiska strukturer och modalanalyser. 
 
Det första som gjordes var att starta en modalanalys. Eftersom rbr’en är fast inspänd men 
roterande kan problemet ses som dels statiskt dels ett modalproblem. När en analys påbörjas i 
Workbench är det första som görs att konfigurera material och importera geometrier. I detta fall 
importerades en färdig ritning försedd av Spinchem. Denna geometri kan därefter konfigureras 
genom att Workbench öppnar ett program som heter SpaceClaim. Spaceclaim är ett CAD-program 
som besitter stora likheter med exempelvis Solidworks eller Autocad. 
 
Ansys erbjuder endast gratisversioner med begränsningar (50 kroppar, 300 ytor eller 32 000 noder) 
och därför måste geometrin förenklas. Detta görs genom att designa om rbr’en med färre skarvar, 
små ytor och vinklar. Vissa hål tas bort. Exempel på hål som tas bort är hålen för infästning av axel 
till axelkoppling och axelkopplingen till själva rbr’en. Andra ytor som förenklas är yttercylinderns 
geometri genom att vissa skarvar tas bort. Detta är nödvändigt för att underlätta vid 
elementindelningen. Massan påverkas endast marginellt och kan ses som försumbart.  
 
När geometrin är anpassad efter programmets krav kan material och detaljer paras ihop. I detta 
fall är hela rbr’en, inklusive axeln och axelfästet av samma material vilket gör att det med enkelhet 
går att applicera materialegenskaperna till detaljen. Materialet som används är SS EN 316L, vilket 
är ett rostfritt stål som är väl använt inom läkemedels-, mat- och flygindustrin tack vare dess goda 
korrosionsmotstånd. 
 

Skapa kontakter 
Kontakter, eller connections, som verktyget i Ansys heter, avser att konfigurera hur varje detalj i 
rbr’en sitter ihop med varandra. Utan definierade kontakter måste programmet gissa hur alla 
detaljerna förhåller sig till varandra vilket oftast resulterar i felaktiga resultat med dålig 
noggrannhet. Exempel på felaktigheter som kan uppstå är att vissa delar ter sig elastiskt istället för 
styvt, eller att penetration eller glapp av detaljer tillåts. 
 
De kontakter som skapas är mellan alla fasta delar som inte kan röra sig. Dessa blir bundna till 
varandra utan förmågan att penetrera varandra, ungefär som när två ytor limmas mot varandra 
eller skruvas ihop. Kontakter konfigureras mellan varje detalj som har kontakt med någon annan. 
 

Elementindelning och randvillkor 
Elementindelningen av rbr’en görs med fördel av programmets automatiska funktioner. För att få 
så få olika elementtyper som möjligt har "body sizing" använts. Body sizing används genom att en 
eller flera kroppar väljs och därefter delas de in i olika elementtyper. Genom att minska 
elementstorleken kan konvergensen förbättras. 
 
Först applicerades "body sizing" enbart på axeln, därefter har verktyget använts på nytt och 
konfigurerats på resten av systemet. Infästningen har även förfinats med en elementindelning på 
kantytan för att förhindra att det endast är ett element genom detaljen. På axeln har 18 mm 
elementstorlek använts och på resten av systemet har 21,5 mm använts. 
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Tabell 2. Genererade elementtyper [5] 

Element Beskrivning 

Tet10 Tetraediska 10-nodiga element. Kvadratiskt beteende. 

Hex20 Hexagonala 20-nodiga element. Kvadratiskt beteende. 

Wed15 Kilformade 15-nodiga element. Kvadratiskt beteende. 

 
Innan lösningen kan ges av programmet måste vad som ska lösas och hur det ska lösas definieras. 
Till att börja med ansätts rotationshastigheten för objektet. 300 rpm konfigureras i toppen på axeln 
eftersom det är den som driver resten av det mekaniska systemet. Därefter appliceras de 
begränsande frihetsgraderna. Eftersom stelkroppsrörelse ej tillåts låses samtliga frihetsgrader i 
toppen på axeln. Däremot måste rotation kring Z-axeln tillåtas då denne sammanfaller med 
systemets rotationsaxel. Detta tillåts med genom att ett cylindervillkor appliceras. Det villkoret 
låser alla frihetsgrader förutom den tangentiella vilket då tillåter rotation. Detta appliceras 0,12m 
ned på axeln från toppen. 
 
Det cylindriska randvillkoret kan approximeras till ett kullager. Ansys kullagerfunktion används ej 
eftersom det ej finns materialdata för vilket kullager som kommer att användas av Spinchem. Det 
går alltså inte att beräkna dess fjädring. 
 
Vid lösning av FEM-analysen är deformationen storlek och vibrationernas frekvenser mest 
intressanta. För deformationens storlek väljs det verktyget. De frekvenserna som uppstår i 
systemet syns automatiskt i programmet. För att köra en modalanalys måste Corioliseffekten och 
full dämpning användas för att säkerställa sanningsenliga svar. Detta påpekar Ansys om de inte 
används. 
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4. Resultat 
4.1 teoretiska resultat 
 

30 mm solid axel 
Det huvudsakliga resultatet för den teoretiska beräkningen på en solid 30 mm axel gav ωn = 82,72 
rad/s vilket ger frekvensen 13,165 Hz och frekvensförhållandet mellan drifthastigheten och axelns 
självsvängningsfrekvens är 0,419. Resultaten för ekvationerna kan utläsas ur tabell 3 nedan. 
 
Tabell 3. Resultaten för de teoretiska beräkningarna för en 30 mm solid axel. 

Ekvation Storhet Resultat 

Ekv (1) Kraft [F] 147 N 

Ekv (2) Böjtröghetsmoment [I] 3,976 *10-8 mm4 

Ekv (3) Utböjning [δ] 0,00143 m i ena riktningen. 

Ekv (4) Fjäderkonstant [K] 102,65 kN/m 

Ekv (5) Egenfrekvens [ωn] 82,72 rad/s = 13,1653 Hz 

Ekv (6) Frekvensförhållande 
[ω𝑜 ω𝑛⁄ ] 

0,419 

 
 

25 mm solid axel 
Det huvudsakliga resultatet för den teoretiska beräkningen på den 25 mm solida axeln gav att ωn 

beräknades till 57,447 rad/s, motsvarande 9,14 Hz vilket ger ett frekvensförhållande på 0,547. 
Övriga svar på uträkningarna hittas i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Resultaten för de teoretiska beräkningarna för en 25 mm solid axel. 

Ekvation Storhet Resultat 

Ekv (1) Kraft [F] 147 N 

Ekv (2) Böjtröghetsmoment [I] 1,917 *10-8 mm4 

Ekv (3) Utböjning [δ] 0,0029 m i ena riktningen. 

Ekv (4) Fjäderkonstant [K] 50 kN/m 

Ekv (5) Egenfrekvens [ωn] 57,447 rad/s = 9,14 Hz 

Ekv (6) Frekvensförhållande 
[ω𝑜 ω𝑛⁄ ] 

0,547 
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4.2 FEM-beräknade resultat 
30 mm axel 
Frekvensen uppmättes till 11,352 Hz, vilket ger 0,44 i frekvensförhållandet. Se figur 5. Figur 5 visar 
resultatet på simuleringen av den 30 mm solida axeln där rött markerar största utböjningen och 
mörkblått markerar minsta utböjningen. Frekvensen kan avläsas uppe till vänster. 
 

 
Figur 5. FEM-beräknade resultat, 30 mm solid axel. 

 

25 mm solid axel 
Frekvensen uppmättes till 7,8131 Hz vilket ses i övre vänstra hörnet. Detta medför ett 
frekvensförhållande på 0,64. I figur 6 syns även axelns böjning på grund av rotationen. Rött 
markerar största utböjningen och mörkblått den minsta utböjningen. 
 

 
Figur 6. FEM-beräknade resultat, 25 mm solid axel. 
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4.3 praktiska resultat 
Det filmade resultatet fokuserades på den del av axeln som är cirka 10 cm upp från kopplingen. 
Här syns det att axeln svänger med lite mer än 1 mm. I figurerna 7 och 8 här nedan syns utböjningen 
vid två olika tidpunkter. Den nedre bilden, figur 8, är drygt 4 mm ifrån det längre sträcket i 
högerkant på bilden. Den övre bilden, figur 7, är endast 3 mm ifrån det större strecket i högerkant 
på bilden. 
 

 

 
Figur 7. Filmad axelutböjning åt höger. 

 
 

 
Figur 8. Filmad axelutböjning åt vänster. 
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5. Diskussion 
 

Ansys begränsningar 
Ansys begränsningar gjorde att geometrin behövde förändras och har därmed inte kunnat ge ett 
exakt resultat. Det har dock kunnat ge ett nog bra resultat för att ändå kunna användas av 
Spinchem. Antagligen är modellen lite tyngre än i verkligheten då exempelvis yttercylindern är 
gjord av små trianglar för att ha en filtrerande effekt, vilket FE-modellen inte har. Detta medför ju 
större massa hos FEM-modellen och därmed också en potentiellt lägre egenfrekvens än den 
verkliga. Massan kommer även att bli större då rbr’en fylls med granulatet vilket istället kommer 
att sänka egenfrekvensen. 
 
Den största begränsningen har varit att det inte har gått att förfina elementindelningen nog mycket 
så att svaret kan konvergera bättre. 32 000 noder kan låta mycket men för en detalj som innehåller 
skarvar, hål och radier är det inte speciellt mycket. Vid modalanalyser är inte elementtätheten lika 
viktig som vid till exempel spänningsanalyser, men konvergensen kommer ändå att påverkas. 
 

Elementindelning 
Vid en optimal elementindelning bör skevheten vara så nära noll som möjligt. Vid indelning av 
rbr’en har på grund av dess begränsningar inte kunnat elementindelas optimalt. Till exempel har 
den 25 mm solida axeln varierande elementstorlekar från 0,05 till 0,75. De flesta av axelns element 
har dock en skevhet på 0,38. 
 
För resten av systemet ser det värre ut. Tet10-elementen är ganska skeva och har ett medelvärde 
på cirka 0,75. Skulle elementstorleken minskas skulle även skevheten minskas och svaret skulle 
konvergera bättre och ge ett mer sanningsenligt svar. Skevheten på elementen har varit ungefär 
likadan för samtliga axlar som har prövats. 
 
Tet10-elementen dominerar själva kroppen på rbr’en och är använda där för dess förmåga att 
anpassa sig efter krångliga geometrier. Eftersom det är axeln som är den fjädrande delen är det 
dock viktigast att det är den som har mest optimerad elementindelning, vilket den har. 

 
Figur 9. skevheten på elementen hos rbr’en med 25 mm axel. 
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Kullager eller cylindriskt randvillkor? 
Mellan själva rbr’en och motorn, i tankens lock, kommer det att finnas ett kullager för att motverka 
nötning på både tanken och axeln. Det kullager som finns har inga specificerade 
materialegenskaper, fjäderkonstanter eller annan information. Detta gör det dels omöjligt att 
beräkna livslängd på maskinelementet, samt att efter en tids nötning kommer kullagret inte sitta 
an mot axeln och då tillåta större vibrationer. 
 
Vid modellering av just det här kullagret användes istället ett cylindriskt randvillkor. Randvillkoret 
tillåter rotation i tangentiell riktning, men all rörelse i axiell och radiell riktning är låst. Det kan ses 
som ett idealt kullager som inte fjädrar. 
 

Idealisering 
Det tål även att tänka på att den teoretiska beräkningen är kraftigt idealiserad där bland annat 
konstant varvtal och exakt rätt ingrepp i axeln från motorn antas. Detta är inte fallet i verkligheten. 
Även eventuell friktion utesluts från maskinkomponenterna och en ideal verkningsgrad utan 
bortfall förutsätts. Detta kommer resultera i något som är större än det verkliga, men kan användas 
som en fingervisning för ett nominellt maxvärde. 
 

Resultatet 
Om frekvensförhållandena jämförs för de teoretiska och FEM-beräknade syns det att axeln på 30 
mm med solid profil konvergerar hyfsat. Det visar klart och tydligt att svaren stämmer överens, 
men med en felmarginal på 4,7%. Detta anser jag vara okej med tanke på begränsningarna i 
programmet. För den solida 25 mm tjocka axeln konvergerade svaren sämre. 15,4 % fel. Vad det 
beror på kan vara flera olika saker men mest troligt är att diskretiseringen av modellen är 
problematisk. [3] 
 
Exempel på diskretiseringsproblem för 25 mm solida axeln är att det inte gick att ha samma 
elementindelning. För den 30 mm tjocka axeln gick det enkelt att dela in den i olika element som 
fick ett fint nät runt axeln. För den gamla axeln blev det inte alls likadant, utan den fick en 
tetraederdominerad indelning. 
 
De praktiska mätningarna tillförde inte så mycket som det jag först hade tänkt. Egentligen skulle 
de utföras med en vibrationsscanner, men det blev aldrig av på grund av bristande funktioner i 
scannern. Istället användes en kamera vilket fungerade bra men då bilderna togs lite högt upp går 
det inte att enkelt jämföra på ett bra vis med mina teoretiska resultat. Mätningarna gjordes på en 
IBC-tank, vilket är en stor kubisk plasttank med en metallställning runtomkring. Metallställningen 
var ganska mjuk och fast än det fanns stag som skulle stabilisera så märktes det tydligt att den 
svängde. 
 

Över- eller underkritiskt arbete 
Roterande maskineri kan dimensioneras för arbete både över och under det kritiska varvtalet. Vid 
arbete överkritiskt är det viktigt att det går fort för maskinen att ta sig upp till sin tänkta 
arbetshastighet så inte självsvängningar uppstår och leder till haveri. Arbetshastigheten går alltså 
förbi resonansvarvtalet. 
 
För underkritiskt arbete är det tvärt om. Arbetshastigheten ligger under resonansvarvtalet. För 
Spinchems del så arbetar deras rbr S5 underkritiskt. Varvtalet är 31,42 rad/s medan det kritiska 
varvtalet för en 30 mm axel är 82,72 rad/s. Det skulle gå att argumentera för att öka 
frekvensförhållandet till över 1,5, men det skulle medföra en kraftig ökning av drifthastigheten 
vilken kan störa rbr’ens förmåga att blanda vätskan på ett effektivt vis. Utöver att äventyra rbr’ens 
förmågor skulle motorn behöva dimensioneras för att kunna passera resonansvarvtalet på ett 
säkert sätt. Något annat som talar mot den idén är att den gyroverkan som finns kan komma att 
bli ännu större. En tjockare axel som arbetar underkritiskt kommer istället att minska gyroeffekten. 
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Rekommendation 
Mitt slutgiltiga resultat blir alltså att den använda 30 mm axeln är kompatibel med systemet i 
övrigt. Axeln kommer inte att generera avsevärd utböjning, särskilt inte när vätskan appliceras i 
systemet. De frekvenser som uppstår i systemet kommer inte att leda till självsvängning. Det skulle 
gå att förändra axeln för att hamna ännu längre ifrån resonansen ( = 1), men det är inte egentligen 
nödvändigt. Den 25 mm tjocka solida axeln som beräknades och analyserades uppfyller inte kraven 
som den 30 mm tjocka solida axeln gör. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

Referenser 
 
[1] Björk, Karl (2016) Björks förlag, Spånga, (sjunde upplagan). Formler och tabeller för mekanisk 
konstruktion. s 24-31. 
 
[2] Lundh, Hans (2016) Studentlitteratur AB, Lund. Grundläggande hållfasthetslära, s 348-378. 
 
[3] Shah, Chandresh (2002) Mesh discretization error and criteria for accuracy of finite element 
solutions. Cummins inc. https://www.ansys.com/-
/media/ansys/corporate/resourcelibrary/conference-paper/2002-int-ansys-conf-9.pdf (hämtad 
2019-05-07) 
 
[4] Pointer, Jon (2004) Understanding Accuracy and discretization error in an FEA model. 
Woodward Governor Company.  
https://support.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/confpaper/2004-Int-
ANSYS-Conf-54.PDF (hämtad 2019-04-22) 
 
[5] https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-
us/help/ans_elem/Hlp_E_SOLID186.html (hämtad 2019-04-24) 
 
[6] Inman, Daniel (2007, tredje upplagan) Engineering vibrations, s 141. 
 
[7] The Shared Hierarchical Academic Research Computing Network, Ontario, (2016) (upplaga 17) 
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/wb_msh/msh_skewness.html 
(hämtad 2019-05-15) 
 
[8] Actis, Ricardo, St louis, (2018) https://www.esrd.com/simulation-technology/brief-history-of-
fea (hämtad 2019-06-05) 


