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Sammanfattning
För att järnvägen ska fungera normalt så krävs det att den underhålls ständigt med
jämna mellanrum och den traditionella järnvägsslipern har alltid tillverkats i
virkesmaterial. I och med att tekniken på senaste tiden har utvecklats markant och att
forskningen ständigt går framåt så har slipers av betong numera ersatt det traditionella
virkesmaterialet. Armerad betong kan motstå höga belastningar och på grund av sin vikt
får man en ökad stabilitet till skillnad från virkesmaterial, vilket är en fördel för
exempelvis höghastighetståg.
Vid tillverkning av betongsslipers är det viktigt att förspänningen av armeringslinorna
sker korrekt. Denna del av processen äger rum innan cementet gjuts in i formarna på
produktionslinan. Armeringslinorna förspänns på produktionslinans aktiva sida där en
hydraulstång förflyttar en draglåda bakåt i sin axiella riktning. På motstående sida, den
passiva sidan, hålls armeringslinorna på plats av en näst intill liknande konstruktion.
Draglådan är en av de delar som utsätts för höga belastningar under processen. Den
består av en svetsad konstruktion med separat ankarplatta. I ankarplattan låses
armeringslinorna fast med hjälp av killås vars uppgift är att hålla linorna på plats.
Problemet som uppstod i detta arbete var att konstruktionen brast och att linorna samt
delar av draglådan slungades 50 meter bort i produktionshallen. Detta ledde till att den
befintliga konstruktionen kom att ifrågasättas. Detta är grunden till projektet som
omfattar en hållfasthetsanalys av draglådan.
Hållfasthetanalysen består först av en nulägesanalys där konstruktionens svaga delar
undersöks för att se hur mycket belastning de utsätts för. Därefter utförs en
förbättringsanalys av draglådan där olika koncept tas fram genom
produktutvecklingsprocessen för att reducera de högsta spänningarna som uppstår i
konstruktionens mest kritiska delar. Av den anledningen blir syftet med arbetet att
kartlägga draglådans hållfastegenskaper för att få fram en beräknad analys för att se vart
de högsta spänningarna uppkommer och därmed utreda vilka delar som är mest kritiska.
Målet med arbetet är att göra en hållfasthetsanalys genom att undersöka vilka delar som
är svagast i konstruktionen på den aktiva sidan med hjälp av FEM samt beräkningar.
Resultatet av arbetet framställs genom hållfasthetsberäkningar av gängorna i draglådan,
samt en FEM-analys för att få en klar bild av hur förloppet av spänningsflödet ser ut i
den svetsade konstruktionen. Spänningarna som uppkommer i gängorna var acceptabla
med tanke på draglådans livslängd på 20 år där den utsätts för 4400 lastcyklar. För att
ytterligare öka konstruktionens säkerhet krävs det att säkerhetsfaktorn för den mindre
M64x3 gängan höjs då beräkningarna visade att den var för låg.
FEM-analysen visar att svetsförbandet runt M100x3 gängan är den mest kritiska delen
på konstruktionen och därför tas produktutvecklingen i hänsyn för att stärka denna del.
Olika koncept togs fram för att minska på spänningen runt svetsförbandet men det
förekommer även koncept som kan reducera belastningarna på de övriga delarna i
konstruktionen. Ett koncept som bestod av en förstoring av svetsförbandet togs vidare
till FEM där resultatet visade sig vara mer än godkänt för att försäkra sig om att
draglådans konstruktion kommer att hålla.
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Summary
For the railroad to function normally, it is required that it is maintained at regular
intervals and the traditional railroad sleeper has since the beginning been made of
wooden material. As technology has recently been developed significantly and the
research is constantly advancing, concrete sleepers have now replaced the traditional
wooden material.
When manufacturing railroad sleepers, it has become essential to have correct pretension of the reinforcement cables. This part of the process takes place before the
molds are filled with cement at the production lines. The reinforcement cables are pretensioned on the active side of the production line, where a hydraulic rod drags a pulling
box backwards in its axial direction. On the opposite side, the passive side, the
reinforcement cables are held in place by an almost similar construction. The pulley box
is one of the parts that is subjected to high levels of stress during the process. It consists
of a welded construction with a separate anchor plate. The reinforced cables are locked
in the anchor plate with the help of a securing device whose role is to keep the cables in
place.
The issues that arose in this work was that the structure failed, the reinforcement cables
and parts of the pulling box were thrown 50 meters away in the production hall. As a
result, the existing design was questioned. This is the main reason for the project that
includes a strength analysis of the pulling box.
The strength analysis consists of a status analysis where the weak parts of the structure
are examined to see how much load they are exposed to. Thereafter, an improvement
analysis of the pulling box is performed where different concepts are developed through
the product development process. This to reduce the highest levels of stress that arise in
the most critical parts of the structure. For this reason, the purpose of the work is to
clarify the strength properties of the pulling box to obtain a calculated analysis to see
where the highest levels of stress occur, thus identify which parts are most critical. The
goal of the project is to make a strength analysis by examining which parts are the
weakest in the design on the active side by using FEM as well as calculations.
The result of this project is prepared in form of strength calculations of the threads in
the pulling box, as well as a FEM-analysis to get a clearer picture of how the stress flow
is reflected in the welded area of the structure. The tensions that appear in the threads
were acceptable given that the lifespan of the pulling box is 20 years where it’s
subjected to 4400 life-cycles. To further increase the design’s security, it’s required that
the safety factor of the smaller M64x3 thread is increased as the calculations showed
that it was too low in the beginning.
The FEM analysis shows that the welding joint around the M100x3 thread is the most
critical part of the design. Therefore, product development is taken into consideration to
strengthen this part. Different concepts were developed to reduce the tension around the
welding joint, but there are also concepts that can reduce loads on the other parts of the
structure. A concept that consisted of an expansion of the welding join tested with FEM,
and the result was approved to ensure that the construction of the pulling box will last.
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Abstract
Betongslipers är ett element i den moderna järnvägens uppbyggnad. Det har ersatt det
traditionella virkesmaterialet som har ett antal nackdelar gentemot betong. Vid
tillverkning av betongslipers förspänns armeringslinor med en kraft på 500 kN innan
cementet gjuts in i produktionslinans formar. Undersökningen kommer in i bilden då
en svetsad draglåda, där armeringslinorna är låsta, belastas av förspänningskraften.
Uppdraget blir att analysera spänningsflödet i draglådan för att se var de största
spänningarna förekommer. Detta görs genom en FEM-analys av hela konstruktionen
samt hållfasthetsberäkningar av enbart gängorna.
Slutsatsen som fastställdes var att analysen av konstruktionen resulterade att
förspänningskraften inte påverkade gängorna eller svetsarna så pass kritisk att en
allvarlig deformation skulle ske.
Nyckelord:
Hållfasthetsanalys,
Utmattningsanalys,
FEM-analys,
Finita
Elementmetoden, Svetsning, Stål, Draglåda, Ankarplatta, Hydraulstång,
Armeringslinor, Förspänningar
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1. Introduktion
Detta kapitel är en inledande presentation av projektets bakgrund, syfte,
mål, problembeskrivning samt avgränsningar. Här läggs fokus på
undersökningsfrågan som är en viktig start för projektets studie och
genomförande, vilka presenteras senare i rapporten.
Järnvägen är väldigt unik och järnvägsspårets funktion är i sig enkel och
extraordinär. Den energi som utförs är liten då friktionen mellan järnrälsen
och stålhjulen ger en minimal friktion, detta resulterar i sin tur till att enorma
mängder last kan transporteras till sina fastställda destinationer. Grunden
som håller upp järnvägen består av slipers och är en av dem viktigaste
beståndsdelarna för järnvägens uppbyggnad. En sliper, se figur 1.1, är ett
element som är placerat under marken vars uppgift är att hålla ihop rälsen på
sin ovansida. Utan denna beståndsdel hade järnvägen inte varit funktionell.
[1]
Forskning och utveckling kring materialvalet för en slipers har gjorts sedan
järnvägen uppkom. Till en början var det allra vanligast att tillverka slipers i
virkesmaterial. Träet har en bra anpassningsförmåga, då den är enkel att
hantera och byta ut vid reparation. Vissa nackdelar med virke är att det är
nedbrytbart, samt att impregneringen som tillförs har en negativ
miljöpåverkan. [24] Med detta sagt, samt sett ur ett ekonomiskt och tekniskt
perspektiv, har det på senare tid blivit allt mer vanligare att tillverka slipers i
betongmaterial. Med betongens stora vikt, stabilitet och positionering är
betongslipers att föredra vid järnvägar för dagens höghastighetståg. [2]
Att tillverka betongslipers är en process som kräver noggrannhet och rätt
tillverkningsmetoder och behöver därför förses med korrekta
hållfasthetsberäkningar för att betongslipers ska motstå höga belastningar
från tåg som rullar på rälsen. I Sverige inleddes redan på 1950-talet ett
officiellt samarbete mellan Abetong AB och SJ, där en ny framtagning av
slipers i betong konstruerades. [3] I figur 1.1 visas dagens befintliga
betongslipers som tillverkas i Abetongs fabriker.

Figur 1.1: Bild på moderna betongslipers. [3]

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Detta projekt handlar om att analysera draglådan och ankarplattan i
betongsliperns produktionslina utifrån ett hållfasthetsperspektiv. Draglådan
ligger i den aktiva sidan av produktionslinan, och är gängad till en kolvstång
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som har i uppgift att spänna åt armeringslinor med en kraft på 500 kN.
Armeringslinornas uppgift är att förstärka betongsliperns konstruktion efter
gjutningen. Produktionslinans andra ände som är den passiva sidan, har i
uppgift att hålla emot de förspända armeringslinorna. Produktionslinan
består av formar som fylls med betong och i dessa formar ligger de
förspända armeringslinorna. Därefter ska betongen stelna i ett dygn innan
den förs vidare till en annan station där den ska vändas, kapas och monteras.
I draglådan placeras ankarplattan som har förbestämda hål där
armeringslinorna förs igenom och låses fast med ett killås. Draglådan är i sig
fastgängad i en kolvstång vars funktion är att spänna åt armeringslinorna.
Draglådans kanter är hopsvetsade och har en viktig betydelse på
hållfastheten i draglådans uppsättning, vilket medför ett krav att ta hänsyn
till standarder. För draglådan används en standard för svetsning enligt ISO
5817 klass B.
Den 7 juni 2017 skedde ett haveri på Abetongs fabrik i Vislanda. Haveriet
uppstod på den passiva sidan av produktionslinan där mothållarens
svetsande konstruktion brast, vilket medförde att de förspända
armeringslinorna och ankarplattan lossnade från sin plats i mothållaren. I
figur 1.2 framgår det tydligare hur haveriet uppstod. Haveriet är grunden till
detta projekt då en analys av de svetsande delarna har en viktig roll i
draglådans belastningar på den aktiva sidan. Se bilaga 3 för den interna
utredningen av haveriet.

Figur 1.2: Markerad sträcka visar sprickan som ledde till att haveriet uppstod.

Projektet bygger på en spänningsanalys i svetsfogar och gängor som finns i
draglådan. Därför kommer den aktiva sidan att analyseras för att kunna finna
vilka belastningar som uppkommer och hur de fördelas på draglådan och
dess svetsade delar.
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Projektet går ut på att göra en FEM-analys för svetsarna i draglådan som
följer de tillåtna spänningarna enligt hållfasthets- och svetsstandarder. Även
gängorna i draglådan kommer att analyseras genom handberäkning, för att
det även här finns spänningar som uppkommer. Med detta sagt blir
undersökningsfrågan:
”Hur fördelas belastningen i den svetsade draglådan och ankarplattan
under förspänningen av armeringslinorna, samt hur belastas gängorna i
draglådan av samma kraft?”

1.2 Mål och Syfte
Målet med arbetet är att göra en hållfasthetsanalys genom att undersöka var
belastningarna sitter i draglådan och ankarplattan på den aktiva sidan av
produktionslinan. Detta måste göras med hänsyn till svetsstandarder och
beräkningar som berörs av FEM- och utmattningsanalys. Ett delmål är att
bestämma vad de tillåtna spänningarna får vara, för att i sin tur kunna ta
fram en lösning för att förbättra konstruktionens säkerhet i draglådan och
ankarplattan. Analysen delas upp i två delar, den ena består av en
handberäkning av draglådans gängor och den andra delen genomförs med
hjälp av en FEM-analys av hela draglådan.
Syftet är att kartlägga draglådans hållfasthetsegenskaper för att få fram en
beräkningsanalys samt en visuell bild av vart de högsta spänningarna
uppstår.

1.3 Avgränsningar
Arbetet avgränsades av företaget till att finna belastningen i draglådan som
är placerad på den aktiva sidan av produktionslinan. Detta görs genom FEManalysprogrammet Abaqus CAE vid Linnéuniversitetet, där beräkningar och
ritningar av svetsar kommer att testas på objektet. Den andra sidan av
produktionslinan (passiva mothållaren) kommer inte att ingå i beräkningarna
på grund av tidsbrist.
De beräknings- och analysmetoder som ska göras är via FEM-metoden för
de svetsade delarna och handberäkningar för gängor i draglådan. Eftersom
kursen för FEM-analys inte ingår i vår kursplanering för kandidatexamen,
kommer en grundlig fördjupning av metoden att göras.
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2. Metod
I avsnittet metod beskrivs de användbara metoderna som behövs för att
projektets syfte skall uppnås. En litteraturstudie inom det berörda området
görs för att få in en grundläggande kunskap.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
För att lyckas driva fram och genomföra en resultatrik forskning krävs att ha
en god förståelse och överblick över dem olika vetenskapliga förhållningsätt
som finns idag. En fördel med de olika förhållningssätten är att den
kontinuerliga diskussionen om vetenskapen följs och kunskapen kritiseras
av andra forskare gentemot bakgrunden av valet av vetenskapligt
förhållningssätt. Detta vetenskapliga förhållningsätt har likheter såväl som
skillnader men i vissa fall kan skillnaderna vara markanta och de som ska
behandlas i detta arbete är positivismen och hermeneutiken. [5]

2.1.1 Positivismen
Positivismens är ett förhållningssätt som har till syfte att skapa en positiv
och utvecklande kunskap åt mänskligheten och bygger sina rötter från den
naturvetenskapliga traditionen. Enligt positivismen handlar läran om
vetenskap om att förklara fysikaliska händelseförlopp. Man menade på att
förverkliga den kunskap man söker och göra den tillgänglig för sinne och
förnuft. Positivisterna gav motstånd mot de filosofiska spekulationer,
metafysik och ”ovetenskap”. Med detta försökte dem positivistiska
vetenskapsfilosofer under början av 1900-talet att skapa en gränslinje som
skilde vetenskapen från icke vetenskap, som till exempel metafysisk
spekulation, religion, etik och politik. Detta gick man tillväga med genom
ett teoretiskt uttalande som var översättbart till en verifierbar observation,
känt även som en hypotes som testas genom empirisk prövning. Det är
viktigt att allt som formuleras skall vara neutralt och med ett logiskt korrekt
språk. För att uppfylla det bästa möjliga resultat ska hypoteser och teorier
formuleras i form av matematiska formler. [5]

2.1.2 Hermeneutik
Hermeneutik är en forskningstradition som approximativt betyder
tolkningslära och är en vetenskaplig riktning som till grund är en
förutsättning för den mänskliga existensen. Den stora skillnaden här
gentemot positivismen är att forskaren ska ha en roll som är öppen, subjektiv
och engagerad. Det som forskaren innehar så som tankar, intryck, kunskap
och känslor ska ses som en möjlighet att utnyttja för bättre förståelse av
forskningsobjektet.
Till
positivismens
raka
motsats
så
vill
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forskningstraditionen uppnå en förståelse av det fenomen som studeras.
Hermeneutiken anspelar på att det går att tolka den mänskliga existensen
genom att förstå språket. I dagens modernare tid talar man om att mänskliga
handlingar och livsyttringar kan tolkas på liknande sätt som språkliga
utsagor och texter tolkas.
Den hermeneutiska tolkningsakten har varken någon utgångspunkt eller
slutpunkt utan lever i helhet och utvecklas med tiden och kallas för den
hermeneutiska spiralen. [5]

2.2 Vetenskapligt angreppssätt
Tre viktiga begrepp kommer att introduceras som visar en relation mellan
teori och slutsats, benämningen på dessa är induktion, deduktion och
abduktion. Med dem kan man få en utgångspunkt för ens vetenskapliga
studie, forskningsansatsen, och den fås genom att hitta en koppling mellan
teorin och verkligheten för att skapa slutsatser.

2.2.1 Induktion, deduktion och abduktion
När ett vetenskapligt arbete genomförs så kan teorin skrivas i princip på två
olika sätt. Antingen utför man en empirisk studie som består av data och
information för att formulera hypoteser som utformar en studie och
bestämmer om hypotesen kan verifieras eller inte. Om detta skulle uppfyllas
som funktion så har man en deduktiv ansats i arbetet, mycket tid läggs oftast
i början av arbetet för att samla information och skapa hypoteser som är
rimliga till den befintliga teorin.
Det andra är att identifiera ett problem genom en empirisk studie där man
tillämpar teorin för att bilda en förbättra förståelse för resultatet och kallas
för en induktiv ansats. Här är det empiriska materialet som kommer att visa
vilken teori som kommer at vara mest lämplig.
Det tredje angreppssättet, abduktion, kan av många tolkas som en
kombination av induktion och deduktion. Här förklaras hur man växlar
mellan idéer från litteraturen och det som studeras (empiriska materialet)
samt hur ens förståelse kommer att påverkas för det empiriska materialet
vilket har sin fördel med att det skapas en stark lyhördhet. [9]

2.2.2 Val av angreppsätt
Det angreppssätt som berör detta projekt är mestadels abduktivt då projektet
utgår från företagets presentation av problemet. Därefter behöver en
insamling av vetenskapliga teorier samlas in för att få en förtydligad
förståelse av ämnet.
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2.3 Forskningsmetod
Forskningsfrågor går att besvara genom att på olika sätt samla och analysera
data. Inom forskningen så finns det främst två olika metoder och vid
datainsamling kan dessa tillämpas på olika sätt beroende på hur brett och
djupt arbetet är. Kvalitativa och kvantitativa metoder är forskningsmetoder
som används för att kunna systematisera hur informationen samlas in och
tolkas.

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod
Den kvalitativa metoden är en metod som skiljer sig från den kvantitativa
metoden. Detta genom att siffror och matematik i helhet inte används. Man
vill istället hitta formuleringar som är verbala eller skrivna mellan forskare
och undersökning. Detta sker i form av exempelvis intervjuer, då fenomenen
kan vara oförklarliga och icke mätbara. [4]
Till skillnad från den kvalitativa metoden så är den kvantitativa metoden allt
mer strukturerad. I detta ingår vad som klassas som mätningar där statistik
och matematik ingår. Experiment och tester är exempel på en kvantitativ
metod. [4, 5] Det kan uppfattas som trovärdigt om något kan beskrivas med
matematik eller statistik. Däremot gäller det att både forskare och läsare inte
misstolkar de numeriska resultaten. [6]

2.3.2 Val av metod
Den kvantitativa metoden är det som berör arbetet mest och den information
som ska bearbetas. Spänningsanalysen i draglådan delas upp i två olika
beräkningsmetoder. Svetsfogarna ska beräknas och simuleras genom en
FEM-analys och gängorna i draglådan genom handberäkning. Därför är den
kvantitativa metoden att föredra då matematik och standarder är en grund för
metoden.

2.4 Datainsamling
Data kan samlas in på många olika sätt. Genom att finna en trovärdighet i
källorna kan de sedan användas för att presentera sin teori för sin
undersökning. Därför är det viktigt att vara källkritisk och att samla in data
med vetenskapliga referenser är vad som rekommenderas. [5]

2.4.1 Dokument
Dokument är en traditionell beteckning på nedtecknad eller tryckt
information. Tack vare dagens tekniska utveckling kan dokument sparas på
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andra sätt, exempelvis genom fotografier eller filmer (bild-dokument).
Andra typer av dokument är kundregister och medlemsförteckningar
(statistik och register), protokoll (officiella handlingar), facklitteratur och
skönlitteratur (litteratur), information från internet och tidningar
(”kortlivade” dokument), dagböcker och självbiografier (privata handlingar)
och CD-skivor (ljud-dokument). En granskning av dokumenten bör göras
under insamlingen då dess trovärdighet är viktig. [5]

2.4.2 Observationsmetodik
Observation är den fas där forskaren har hittat ”stöden” för sina hypoteser.
Observationen sker under datainsamlingen då man fått en uppfattning av den
verklighet som undersöks. [4] När man skriver examensarbete på ett företag
ska man ha tillgång till företaget, annars kan observationen vara svår att
genomföra. Företag eller någon individ på företaget kan ibland bli osäker när
den blir observerad, vilket observatören måste ha i åtanke innan man gör
observationsstudien. [9]
Observationerna ska noggrant dokumenteras då det i efterhand används som
stöd för en analys. Därför brukar man fältanteckna, vilket betyder att man
antecknar genom hela arbetets gång. [9]

2.4.3 Primär- och sekundärkällor
Inom olika vetenskapsområden finns det källor som kan klassificeras och
kategoriseras på många olika sätt. Källor är, inom vissa vetenskapliga fält,
empiriska och litteraturer, medan andra inriktningar av forskningen delar
upp källorna i primära samt sekundära källor.
Primärkällor är material som har en nära relation med undersökssyftet eller
forskningsobjektet. Materialet är empiriskt som är framtaget på egen hand.
Det kan exempelvis vara intervjuer med företagspersoner och experter, eller
skriftligt material från företag som berör området som studeras. Primärkällor
kan alltså vara muntligt eller skriftligt material.
Sekundärkällor skiljer sig från de primära då relationen till
undersökningssyftet eller forskningsobjektet inte är lika nära. Källorna kan
komma från egna intervjuer eller intervjuer som hämtats från tidningar och
är baserade på den berörda undersökningen. Forskning som gjorts tidigare i
ett företag eller en bransch och som kan kopplas till objektet som undersöks
är andra exempel på sekundärkällor. [9]
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2.4.4 Källkritik
Källkritik används då källornas tillförlitlighet ska värderas. Genom att
analysera och diskutera sina källor kritiskt, kan man avgöra om de är
vetenskapligt lämpliga för undersökningens syfte. Man kan ställa sig frågor
om källans äkthet, närhet och representativitet. Detta avgör ifall den är
användbar till undersökningen. Sändare, budskap och mottagare är tre
faktorer som man kan peka ut under sin värdering genom att avgöra vem
som har skrivit texten, till vilket syfte texten är skriven på och vem texten är
avsedd för. Den journalistiska principen säger att fler överensstämmande
källor är bättre än att endast välja en källa. Det kan jämföras med antal
vittnen i en domstol. Ju fler vittnen som bevisar samma sak är mer trovärdigt
jämfört med om det bara hade funnits ett vittne. [9]

2.4.5 Val av datainsamlingsmetod
De data som krävs för detta projekt kommer till största del bestå av lämpliga
dokument i form av vetenskapliga litteraturer och artiklar. Även standarder
och normer för bland annat svetsar och ritningar ska inkluderas och de data
är av typen statistik och register.

2.5 Sanningskriterier
För att avgöra tillförlitligheten i de metoder man har valt att följa för att
samla in information, måste man granska den kritiskt. Detta betyder att man
redan från början vill ha hög validitet och reliabilitet av undersökningen för
att bevara sanningskriterierna samt att bibehålla detta under hela
undersökningens gång. I detta avsnitt kommer begreppen reliabilitet och
validitet att beskrivas. [11]

2.5.1 Validitet och reliabilitet
Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga i framför allt den kvantitativa
metoden. För att en forskning ska anses som trovärdig (reliabilitet) och
pålitlig (validitet) så måste det ske en effekt eller ett resultat av den
pedagogiska teorin och praktiken för exempelvis undervisning av både
vuxna och barn. Utan forskningen så är det inte möjligt att presentera något
resultat som är relevanta för läsaren men även för pedagoger och andra
forskare. [7]
Validitet och reliabilitet talar om hur det vetenskapliga arbetets kvalitet
bedöms. Skillnaden mellan de båda begreppen är att validitet innefattar att
man studerar rätt sak medan reliabilitet talar för hur man studerar det på rätt
sätt. Man ska ej misstolka att en hög reliabilitet garanterar en hög validitet,
men däremot förutsätter en hög validitet att det finns en hög reliabilitet. [9]
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Eftersom människans beteende ständigt varierar kommer reliabiliteten inom
samhällsforskningen och naturvetenskapen att betraktas som ett
problematiskt begrepp. För att uppnå en hög reliabilitet behöver flera
mätningar för ett fenomen som är oberoende av varandra upprepas för att ge
samma resultat. [6]

2.5.2 Val av sanningskriterium
Den höga reliabiliteten kommer att uppnås genom att kritiskt granska flera
källor som i helhet beskriver samma teori gällande den spänningsanalys som
draglådan kommer att baseras på. Redan från projektets början
eftersträvades en validitet genom att välja en handledare till projektet som
kunde förse oss med information och nödvändiga hjälpmedel. Validiteten
kommer att hålla samma nivå under arbetets gång genom att välja rätt
datainsamlingsmetod som överensstämmer med projektets syfte och
problematisering.
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2.6 Sammanfattning av metodologin
I figur 2.1 finner man en sammanfattning av metoden som används i detta
projekt.

Positivism

Förhållningssätt
Hermeneutik

Angreppssätt

Abduktion

Forskningsmetod

Kvantitativ metod

Primär- och sekundärkälla

Datainsamling

Vetenskaplig litteratur och
standarder

Sanningskriterium

Validitet och reliabilitet

Figur 2.1: Sammanfattning av metoden
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3. Teori
I detta avsnitt beskrivs teori som är relevant för statisk och
utmattningsanalys för mekaniska konstruktioner. Teorier om bland annat
hållfasthetsberäkningar,
spänningskoncentrationer,
svetsförband,
standarder och dessutom Finita elementmetoden förklaras med hjälp av
texter, figurer och formler.

3.1 Hållfasthetslära
För att kunna finna en mekanisk konstruktions styrka och risker för haveri är
det viktigt att lägga en grund för dess hållfasthet. I detta avsnitt kommer
teorier om grundläggande hållfasthetsegenskaper och viktiga formler som är
grundläggande för en hållfasthetsanalys att göras.

3.1.1 Normalspänning
Normalspänning är en storhet som definieras som normalkraft per ytenhet,
där man talar om hur pass hårt ett material utnyttjas. Vid en jämnt fördelad
normalspänning över tvärsnittsarean får vi formeln:
𝐹

𝜎=𝐴

(1)

Där normalspänningen betecknas som 𝜎, F är kraften och A är
tvärsnittsytan. Kraften ligger alltid vinkelrät mot tvärsnittsytan, se figur 3.1,
och enheten är [N/mm2] eller Pascal som förkortas [Pa]. Normalspänningar
förekommer i form av drag eller tryck på materialet, vilket medför att
spänningarna antingen blir positiva respektive negativa. [12]

F

F
Tvärsnittsarea

Figur 3.1: Kraften F är vinkelrät mot den cirkulära tvärsnittsarean.

3.1.2 Skjuvspänning
Skjuvspänning definieras som kraft per ytenhet vars kraft är parallellt riktad
mot materialets snittyta, se figur 3.2. På snittytan verkar en tvärkraft i
parallell riktning. Utsätts ytan av en jämt fördelad skjuvspänning så gäller:
𝐹

𝜏=𝐴

(2)
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Där τ är skjuvspänningen i enheten [Pa] eller [N/m2], V är tvärkraften i
enheten [N] och A är tvärsnittsarean i [m2]. [12]

Figur 3.2: Skjuvspänning som uppstår då kraften F är parallell mot tvärsnittsarean A.

En relation mellan normalspänning och skjuvspänning beror på bland annat
materialet och temperaturen. För stål som är ett vanligt
konstruktionsmaterial är skjuvspänningarna ungefär 58 procent av
normalspänningarna [13], vilket ger förhållandet:
𝜏 = 0.58 × 𝜎

(3)

Där σ är normalspänningen och τ är skjuvspänningen som är förklarat
tidigare.

3.1.3 Böjning
När man talar om böjning så pratar man oftast om balkböjning i det
sammanhanget då en transversell last ger upphov till att en balk böjs. Alltså
belastas en balk vinkelrätt mot sin bakaxel och lasterna som den utsätts för
är koncentrerade eller utbredda. I nedanstående figur 3.3 betraktas en balk
med upplag som blir utsatt för böjning och på den övre delen av balken
förekommer det tryckspänningar medan det i den nedre förekommer
dragspänningar.

Figur 3.3: Illustration av balkböjning.

De krafter som uppkommer i en balk vid ett snitt är tvärkraft som benämns
V(x) med enheten [N] och böjmoment eller bara moment M(x) i [Nm].
Resultatet för båda framförs i form av diagram, tvärkrafts- och
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momentdiagram. Vid böjning förekommer normalspänningar i tvärsnitten.
Enligt formeln nedan:

𝜎𝑥,𝑚𝑎𝑥 = −

𝑀𝑧
𝐼𝑧

× 𝑦𝑚𝑎𝑥

(4)

Där Mz är böjmoment i [Nm] Iz är tröghetsmomentet i [m4] och ymax är
avståndet från det neutrala lagret i [m].
Fås en maximal normalspänning genom att ge y ett maximalt värde. Den
maximala dragspänningen och tryckspänningen blir ekvivalenta ifall det
neutrala lagret ligger på halva höjden, enligt figur 3.4.

Figur 3.4: Maximal normalspänning är ekvivalent i båda ändar.

3.1.4 Töjning och deformation
Belastningar av en kraft samt temperaturförändringar kan vara anledningen
till att deformationer i ett material förekommer. Deformation definieras som
en geometrisk förändring i en kropp. När en kraft tynger en stång axiellt sker
en förändring av stångens längd och den deformeras. Se figur 3.5 för en
illustrativ förklaring på förlängningen.

Figur 3.5: Förlängning δ i en stav som förekommer av den axiella kraften F.

Den ursprungliga längden kan divideras med längdförändringen vilket ger
en relativ längdförändring. Denna förändring är ett mått på deformationen
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och är praktisk vid jämförelse av deformationer på olika objekt.
Normaltöjning är namnet på den relativa töjningen och är enhetslös.
Formeln nedan beskriver förhållandet:
En annan typ av töjning är skjuvtöjning. Till skillnad från normaltöjningen,
som redogör för en kropps relativa längdförändring, beskriver
skjuvtöjningen storleken på vinkelförändringen vid en belastad kropp, se
figur 3.6. Den ursprungliga vinkeln är rätvinklig. Beteckningen för
skjuvtöjning är γ och är dimensionslös. Den ursprungliga vinkeln betecknas
med α. [12]

Figur 3.6: Illustration innan och efter skjuvtöjning.

Materialets styrka och styvhet är dem avgörande faktorerna för hur pass
mycket deformation som materialet utsätts för. Grunden för ett materials
styrka som mäts i [MPa] och styvhet i [%] utgörs från ett vanligt dragprov
som är givet i figur 3.7.
S
Su

Sy

Figur 3.7: Spännings-töjningsdiagram för metalliska material.

Den första sträckan från origo och ända upp till sträckgränsen 𝑆𝑦 sker den
elastiska deformationen vilket betyder att materialet har fortfarande sin
elastiska förmåga att återgå till sin ursprungliga form när lasten upphör. Om
man överstiger sträckgränsen 𝑆𝑦 som är den högsta spänningen så har
materialet redan börjat att plastiskt deformeras. 𝑆𝑢 är materialets brottgräns i
[MPa] och är den högsta spänningsbelastningen som materialet tål vid
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dragning innan det brister, vilket medför att tvärsnittet hos materialet
minskar.
Proportionaliteten mellan spänning och belastning heter elasticitetsmodul
eller Young’s modulus, och betecknas med E. Den avgör högsta spänningen
ett material kan utsättas för innan den plastiska deformationen sker. I
ekvation 10 visas hur elasticitetsmodulen förhåller sig till spänningen 𝜎 i
[MPa] och töjningen ε i [%].
𝐸=

𝜎

(5)

𝜀

3.1.5 Säkerhetsfaktor
Vid tillverkning av en produkt så måste en säkerhetsfaktor, SF,
tillgodoräknas för att produkten skall kunna motstå en viss last och ha en
viss tillförlitlighet. Den huvudsakliga anledningen är att produkten inte ska
gå sönder eller förstöras av den last som den utsätts för. Felen uppkommer
oftast då alla material har defekter som kan resultera i ostadiga
konstruktioner, beroende på fall så löser man detta med att
överdimensionera konstruktionerna med olika slags faktorer. Tidigare så
räknade man med väldigt höga säkerhetsfaktorer där 20 till 30 var
rekommenderat. I dagens modernare tid har ingenjörerna tagit fram mer
avancerade beräkningar som har reducerat de rekommenderade värdena ner
från 1,25 till 4. Definitionen för säkerhetsfaktorn är sträckgräns över tillåten
spänning i materialet och beräknas i ekvation 6, där Sy är den tillåtna
sträckgränsen i elementet och 𝜎𝑛𝑜𝑚 är den nominella spänningen som
elementet blir utsatt för. Enheten för båda spänningarna är [MPa].
𝑆𝐹 =

𝑆𝑦

(6)

𝜎

Därefter väljs rekommenderad säkerhetsfaktor för materialet i tabell 3.1.
[13] Detta gör man ifall det inte finns andra krav eller rekommendationer i
standarder.
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Tabell 3.1: Rekommenderade värden för säkerhetsfaktorer. [13]

3.1.6 Spänningskoncentrationer
Kort efter år 1900 var de första matematiska beräkningarna gällande
spänningskoncentrationer utgivna. Mätningar och kontroller av högt utsatta
lokala spänningar utvecklades i försöksmetoder, som på senare tid har
ersatts av datorbaserade finita elementstudier. Dessa värden gäller för den
teoretiska spänningskoncentrationsfaktorn Kt som är baserad på teoretisk
elastiskt, homogent och isotropiskt material. Denna faktor kan användas i
maximala böjspänningen σmax eller skjuvspänningen τmax i följande
ekvationer:
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝑡 × 𝜎𝑛𝑜𝑚

(7)

Där:
Kt = Formfaktor
σmax = Maximal spänning [MPa]
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σnom = Nominell spänning [MPa]
Den nominella böjspänningen σnom är avsevärt mindre än den maximala
böjspänningen σmax.
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝑡 × 𝜏𝑛𝑜𝑚

(8)

Där:
τmax = Maximal skjuvspänning [MPa]
Fördelningen av spänningarna i en uniform kropp som har en konstant
tvärsnittsarea är jämt fördelade, men oftast är mekaniska konstruktioner mer
komplicerade än så. Dess delar brukar bestå av förändrande dimensioner,
vars tvärsnitt som varierar, vilket medför höga koncentrationer där
dimensionerna avviker sig, i exempelvis hål eller i anslutning till en axel.
I figur 3.8 uppkommer en spänningskoncentration i anslutning till hålet
vilket går att från det tätt packade kraftflödet. Här är
spänningskoncentrationen betydligt större jämfört med en uniform plåtbit
utan hål.

Figur 3.8: Spänningsflöde i en gängad led.

I den mån ingenjören ska ta hänsyn till spänningskoncentrationerna beror på
två faktorer. Den ena faktorn är i vilken omfattning det verkliga materialet
avviker sig från den teoretiska och den andra faktorn är om materialet utsätts
för statisk eller utmattningsbelastning. I båda fallen är det extra viktigt att ta
hänsyn till spänningskoncentrationer.
Den statiska formfaktorn Kt kan jämföras med formfaktorn Kf som används
vid utmattning. För gängade delar används formfaktorn i tabell 3.2 och väljs
utifrån hårdheten, tillverkningsmetoden och SAE-klassen för gängan.
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Tabell 3.2: Formfaktor för spänningskoncentrationer Kf för ISO stålgängade delar.

3.2 Lasttyper
Statisk last och utmattningslast är två stora huvudkategorier som
karaktäriserar laster i en mekanisk konstruktion. För att undvika haverier är
det viktigt att med en stor noggrannhet ha uppskattat vilka typer av
belastningar som kan uppkomma. Dessutom är det ett krav att göra
konstruktionen robust för andra typer av oförutsedda belastningar och dess
riktning. [14]
Det kan förekomma tre typer av laster i en konstruktion: statisk last, termisk
last och utmattningslast. Vid en hållfasthetsanalys är det viktigt att först
erhålla vilken typ av last som är relevant. [14]
Den statiska lastberäkningen är den mest populära metoden på grund av sin
enkelhet. En statisk last kan se ut på olika sätt, men vad de har gemensamt är
att lasten är lika stor och varierar inte med tiden. En statisk last är en yttre
kraft och kan exempelvis vara en linjekraft, punktkraft eller en ytkraft, varav
den sistnämnda uppstår vid tryck.
En termisk last kan karaktäriseras som statisk och dynamisk. Tvång kan leda
till att inre spänningar uppkommer då expansionen i konstruktionen
förhindras. Detta uppstår då man begränsat rörelsefriheten i vissa punkter av
konstruktionen eller om man givit konstruktionen randförskjutningar, vid till
exempel förspänningar. [14]
En utmattningslast skiljer sig från den statiska. I detta fall uppstår
tröghetskrafter då snabba lastväxlingar uppkommer. Deformationen på
konstruktionen avviker sig därför från den statiska belastningen.
Lastväxlingarna har tre olika beteenden. Det ena är ”långsamma
lastväxlingar med försumbara dynamiska effekter”, det andra är ”snabba
lastväxlingar med betydande globala dynamiska effekter” och det tredje är
”mycket snabba lastväxlingar”. Frekvensen är låg i lastvariationerna vilket
försummar den dynamiska effekten. Detta gör att ett kvasi-statiskt system
erfordras. [14]
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Alla konstruktioner har ett väsentligt krav på att de under sin livstid inte får
demoleras och deformeras av de laster som de utsätts för. Därför är det extra
viktigt ta hänsyn till materialets hållfasthetskriterium när man väljer material
och den tillverkningsprocess som ska appliceras. Utifrån detta kan man se
till att tillräckliga säkerhetsmarginaler åstadkommes.

3.2.1 Statisk last
Statisk hållfasthet karaktäriseras av att en enstaka last utsätter
konstruktionen för spänningar, som kan leda till att materialet plasticeras
och därefter utsätts för segt eller sprött brott eller instabilitet. Verkar lasten
under en lång tid kan ett haveri ske genom krypning. Även en olämplig
miljö kan vara en anledning till att konstruktionen havereras i form av
spänningskorrosion.
Vid dragprovning av provstavar kan man bestämma statisk hållfasthetsdata.
Provningen går till genom att staven utsätts för belastning och förlängning,
varav denna relation kan definiera parametrar för materialet i
konstruktionen.

Figur 3.9: Provstav i dragprov. Vänster figur visar ursprunglig provstav, höger figur visar
förlängd provstav på grund av kraften F.

En kurva som ger förhållandet mellan spänningen och töjningen i
dragprovningen visas i figur 3.10. I denna finner man materialparametrarnas
definitioner. Den ena är elasticitetsmodulen E [Pa] och den andra är
sträckgränsen σs (Sy) [Pa].
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Figur 3.10: Spännings-töjnngsdiagram för statisk hållfasthet

Spänningen kan beräknas från ekvation 9 och töjningen från ekvation 10.
Viktigt är att spänningen inte får överstiga sträckgränsen Re, då det vid detta
läge börjar deformeras plastiskt.
𝐹

𝜎=𝐴
𝜀=

(9)

𝐿−𝐿0

(10)

𝐿0

3.2.2 Utmattning och utmattningslast
Begreppet utmattning förekommer när ett material utsätts för en varierande
och upprepad yttre kraft som pågår under en lång tid och succesivt söndrar
materialet. Spänningarna i materialet överstiger dock inte sin sträckgräns.
Utmattningsprocessen består av tre faser:
1.

Sprickinitieringsfasen (mikroskopiskt)

2.

Spricktillväxtfasen (makroskopiskt)

3.

Brottfasen (haveri)

Det är de små upprepade dragpåkänningar som är orsaken till brottfasen.
Deformationerna som är inledningsvis små ökar med tiden och växer sig till
sprickor. Detta går till en början mycket sakta och sprickorna är i princip
omöjliga att se, men med tiden växer sprickorna snabbt tills brottet inträffar.
[27]
Utmattning består av två kategorier: lågcykelutmattning och
högcykelutmattning. Mätningar i cykler, som definieras med bokstaven N,
tillämpas för att avgöra hur stort antal belastningar konstruktionen utsätts
för. Är lastcyklerna N>103 sätts kraven på utmattningshållfasthet. I
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metalliska material sker utmattning i två faser: skadeinitiering och
spricktillväxt. Till viss grad är det tillåtet att lokal plasticering sker i
konstruktionen i förutsättning att antalet lastcykler endast får vara N<103104. Detta är en så kallad lågcykelutmattning där en skadeinitiering sker. Vid
högcykelutmattning sker skadeinitieringen om lastcykeln är N>104.
Materialets töjning och spänning ska ligga i det elastiska området. [21] Det
är högcykelutmattningen som kommer att beaktas i analysen.
En utmattningsskada uppstår vanligtvis med en mikroskopisk spricka i ett
kritiskt område där hög lokalspännings finns. Det är på ytan av det
homogena materialet som skadan initieras. [13] Anledningen till
utmattningsskadan är att materialkornen nära ytan är mindre stärkta till de
intilliggande kornen jämfört med kornen längre in i materialet. Mellan
kristallplanen vars svagaste riktningar är parallella med den maximala
skjuvspänningen kan en irreversibel glidning förekomma. Detta uppstår vid
cynisk varierande last. Förekomsten av mikroskopiska oregelbundenheter på
ytan träder fram efter bildandet av koncentrerade glidband.
Oregelbundenheten växer sig gradvis inåt i kornen tills mikrosprickor
uppstår. Sprickan fortsätter in i materialet då korngränserna bryts upp av de
höga spänningarna som inträder mellan de intilliggande kornen. [14]
Glidband bildas efter 104 - 105 belastningscykler där spänningarna är en lång
bit under materialets sträckgräns. Sprickor kan även växa sig in i materialet
vid 103 belastningscykler, som förhållandevis är ett litet antal cykler. Detta
sker innan utvecklingen av glidbanden, då materialet lokalplasticeras på
grund av höga spänningar.
Utmattningslaster finns i nästan alla konstruktioner. Denna typ av last är
varierande, likaså spänningen, och kan liknas en sinuskurva. Kraven för
materialegenskaperna beror till största delen på lasternas karaktär och de
dynamiska egenskaperna i den belastade strukturen.
I figur 3.11 visas att utmattningslasten eller spänningen varierar regelbundet,
där spänningsamplituden σa är konstant och går från medelvärdet σmean (σm)
till maximala spänningen σmax respektive minimala spänningen σmin.
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Figur 3.11: Spänningsamplitudens och medelspänningens definition.

Utmattningshållfastheten definieras efter följande ekvationer [14]:
För medelspänningen gäller
𝜎𝑚𝑎𝑥 +𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚 =

(11)

2

För spänningsamplituden gäller
𝜎𝑎 =

𝜎𝑚𝑎𝑥 −𝜎𝑚𝑖𝑛

(12)

2

För spänningsförhållandet gäller
𝜎

𝑅 = 𝜎 𝑚𝑖𝑛

(13)

𝑚𝑎𝑥

Maximala spänningen tas fram genom
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑚 + 𝜎𝑎

(14)

Minimala spänningen tas fram genom
𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝜎𝑚 − 𝜎𝑎

(15)

Spänningsförhållandet R kan variera i många olika fall. I figur 3.12 visas hur
spänningsförhållandet förhåller sig till pulserande tryckspänning (A),
alternerande spänning (B) och pulserande dragspänning (C).
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Figur 3.12: Varierande spänningsförhållanden.

Genom ekvation 16 kan spänningsvidden tas fram, vilken är skillnaden
mellan den yttre maximala och yttre minimala spänningen. I figur 3.13 visas
spänningsvidden i kurvan.
∆σ = 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

(16)

Figur 3.13: Spänningviddens definition.

Figur 3.14 definierar en lastcykel samt av- och pålastning som vid både
drag- och tryckspänningar som en konstruktion utsätts för vid utmattning.
Dessa belastningar är antingen växlande eller pulserande. Antalet lastcykler
varierar beroende på om konstruktionen är växlande eller pulserande.
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Figur 3.14: Lastcykelns definition.

För att titta närmare på en konstruktions utmattningshållfasthet används en
Wöhlerkurva, även kallat för SN-kurva och står för engelskans stressnumber. Denna kurva ritas ut i ett log-log-diagram, se figur 3.15, efter att ett
flertal utmattningsprov gjorts vid diverse spänningsvidder. Vid den spänning
som provdetaljen havererat markeras med ett kryss enligt figuren. En
rekommendation är att varje spänningsvidd ska erhålla fem likadana
provobjekt för att värdenas tillförlitlighet ska öka.

Figur 3.15: Flertal prover på olika spänningsviddar.

Därefter görs en sammanställning av de bearbetade resultaten från
provobjekten vilket kan ses i figur 3.16. Vid allt för låg spänningsvidd
förekommer inget utmattningsbrott. Utmattningsgränsen är en
konstantspänningsvidd som provdetaljen kan utsättas för ett oändligt antal
belastningar. Viktigt att tänka på är att endast en punkt i konstruktionen är
ämnat i en Wöhlerkurva. Därför har varenda spänningskoncentration i en
konstruktion en egen kurva. Kurvan är till stor nytta under fasen för
konstruktionens design då utmattningsbrottet kan minskas.
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Figur 3.16: En Wöhlerkurva.

Dimensionering mot utmattning vid en så kallad högcykelutmattning är den
klassiska SN-metoden att föredra. Denna metod räknar med att materialets
grunddata är framtaget experimentellt och resultatet tas fram innan
utmattningsskadan träder fram, det vill säga det antal belastningsväxlingar
som utsätts i konstruktionen. Spänningsvidden och antal belastningscykler
kombineras i den tidigare nämnda Wöhlerkurvan. Diagrammet är som
tidigare nämnt logaritmiskt i båda axlarna (log-log) och där kan en gräns för
utmattningsskada på konstruktionen tas fram genom att finna antalet cykler,
det vill säga konstruktionens livslängd, och spänningen där utmattning
orsakas. [14]
Vid en beräkning för utmattningshållfasthet tas ett flertal faktorer till
hänsyn, bland annat för utmattningsgräns, ytfinhet, volym och temperatur.
En utmattningsspänningsfaktor S´n används för att beräkna
uthållighetsgränsen Sn som är en spänning där N≥106 lastcykler uppnås.
Detta fås ut genom ekvation 17.
𝑆´𝑛 = 0,5 × 𝑆𝑢

(17)

Där:
Su = Brottgräns [Pa]
För att beräkna utmattningsgränsen Sn krävs att andra faktorer tas till
hänsyn. Dessa faktorvärden finns att välja i tabellen i bilaga 4 och används i
ekvation 18.
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𝑆𝑛 = 𝑆´𝑛 × 𝐶𝐿 × 𝐶𝐺 × 𝐶𝑆 × 𝐶𝑇 × 𝐶𝑅

(18)

Där:
S´n = Utmattningsspänning [Pa]
CL = Lastfaktor
CG = Volymfaktor
CS = Ytfaktor
CT = Temperaturfaktor
CR = Tillförlitlighetsfaktor

För spänningen Sf vid N=103 lastcykler gäller ekvation 19. Denna spänning
tillsammans med utmattningsgränsens spänning Sn används i en logaritmisk
beräkning som förklaras senare teorin.
𝑆𝑓 = 0,75 × 𝑆𝑢 × 𝐶𝑇

(19)

Materialets sträckgräns Sy och brottgräns Su tillsammans med
utmattningsgränsen Sn används i figur 3.17 för att beräkna den alternerande
spänningen σa och medelspänningen σm.

Figur 3.17: Utmattningskurva för beräkning av alternerande- och medelspänning.
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Med hjälp av Wöhlerkurvan kan spänningen för ett område i konstruktionen
tas fram, endast om antalet lastcyklar som konstruktionen utsätts för är givet.
Detta görs med hjälp av ekvation 20 och i figur 3.18 visas hur spänningarna
förhåller sig till respektive lastcyklar som används i ekvationen.
log(𝑆𝑥)−log(𝑆𝑛)

log(106 )−log(𝑥)

= log(106 )−log(103 )
log(𝑆𝑓)−log(𝑆𝑛)

(20)

Figur 3.18: Förklaring till ekvation 3 för att beräkna spänningen Sx vid lastcykeln N=x.

I en konstruktion förekommer lasten vanligtvis genom böjning, vridning
eller axiellt med konstruktionen. Beroende på lastfallet används olika
ekvationer som används för att exempelvis beräkna säkerhetsfaktorn. I tabell
3.3 finner man dessa ekvationer som används för amplitudlast och
medellast.
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Tabell 3.3: Diverse lastfall och dess ekvationer.
Amplitudlast

Medellast

Ekv.

Vridspänning

𝜏𝑎
𝑇𝑎
=
𝑆𝐹 × 𝐾𝑓 𝑍𝑝

𝜏𝑚
𝑇𝑚
=
𝑆𝐹 × 𝐾𝑓 𝑍𝑝

(21)

Böjspänning

𝜎𝑎
𝑀𝑎
=
𝑆𝐹 × 𝐾𝑓
𝑍

𝜎𝑚
𝑀𝑚
=
𝑆𝐹 × 𝐾𝑓
𝑍

(22)

Axialspänning

𝜎𝑎
𝐹𝑎
=
𝑆𝐹 × 𝐾𝑓
𝐴

𝜎𝑚
𝐹𝑚
=
𝑆𝐹 × 𝐾𝑓
𝐴

(23)

3.3 Svetsning och svetsförband
”Åstadkommande av förbindning mellan ett arbetsstyckes delar - med eller
utan tillsatsmaterial - eller mellan arbetsstycke och tillsatsmaterial, genom
energitillförsel i form av lokal uppvärmning till minst grundmaterialets
smälttemperatur, genom plastisk lokal flytning eller genom atomär
diffusion.”
Ovanstående är ett citat från svetskommissionens svetstekniska ordlista och
den beskriver definitionen av svetsning som en fogningsteknik. [15]
Man kan fräckt dela upp svetsmetoderna i två grupper och den första är
smältsvetsmetoder som innefattar bland annat svetsning med belagda
elektroner, MIG/MAG-svetsning, pulverbågsvetsning och TIG-svetsning.
Den andra gruppen är trycksvetsmetoder och exempel på dessa är punkt-,
söm- och pressvetsning. [16]

3.3.1 Svetsfogar
Vid svetsade konstruktioner som påvisat i figur 3.19, tillverkas delarna
vanligtvis i kolstål och hålls samman med lämpliga klämmor eller fixturer
under den tiden som svetsningen utförs. Dem svetsade ledernas styrka är
beroende av många faktorer som måste granskas noggrant och korrekt för att
man skall uppnå svetsar av hög kvalitet. Värmen från svetsen kan orsaka att
det sker en metallurgisk förändring i den bearbetande metallen i närheten av
området kring svetsen. Kvarvarande spänningar och förhalnings problem är
mest uttalande vid svetsning av delar med varierande tjocklek och avvikande
form. Åtgärden som kan vidtas för att styra dessa problem består av att jämt
fördelat sprida värmen av delarna innan svetsen utförs, uppföljt av en
gedigen svetsning av applikationen som är involverad. Detta ger
svetskonstruktionen en lägre temperatur och en spännings avlastande
glödning efter svetsningen, kulblästring av det svetsade området sker efter
kylningen. [13]
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Figur 3.19: Exempel på maskinelement vid tillverkning via svetsning

Det grundläggande konceptet för sammansmältande svetsar är att smälta
samman materialen med varandra till en enda homogen del. Egenskaperna
för svetstråden måste givetvis stämma överens med metallen som ska
bearbetas. Idealt sett skulle en spännings- och hållfasthetsprocess bete sig
som om elementet var tillverkade till en enda solid bit. I figur 3.20 visas fyra
varianter av stumfogar. [13]

Figur 3.20: Exempel på olika skumfogar. (a) Öppen kvadratisk stötfog, (b) V-fog, (c)
Dubbel v-fog, (d) Enkelskärning skumfog

Idag ställs hela tiden krav på att svetsade konstruktioner ska ha en låg vikt
och minskad tillverkningskostnad. Därför är det väldigt angenämt att lösa
problematiken med utmattningsbelastningar vid just sådana konstruktioner.
Svetsade förband är känsliga för belastningar, speciellt när man talar om
utmattning.
Egenspänningar
förekommer
i
svetsen
vid
utmattningsbelastningar av svetsförband, dessutom uppkommer det lokala
felaktigheter så som sprickor, rotfel, smältdiken, bindfel och katrar. Dessa
fel och diskontinuiteter bidrar till att svetsförbandets livslängd reduceras.
Svetsförbandets utseende till geometrin och den yttre formen spelar en vital
roll för dess utmattningshållfasthet. [21]
Allmänna råd som bör tas till hänsyn vid utmattning:
•

En utmattningsanalys bör göras om
konstruktionens livslängd är över 1000

•

Se upp med egensvängningsfenomen som kan uppstå med
konstruktionen

•

Om materialet är opåverkat av svets är utmattningshållfastheten
beroende av materialets statiska hållfasthet
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antalet

cykler

under

•

Om det finns en korrosiv miljö i konstruktionen omgivning så sänks
utmattningshållfastheten kraftigt

Man ska alltid undvika att utsätta svetsarna för direkta belastningar. Normalt
behöver man inte frukta att hållfastheten reduceras vid statiskt belastade
svetsförband jämfört med grundmaterial som är oberörd av svets om denna
svetsning skulle ske med matchande elektroder. [21]

3.3.2 Svetsförband
Svetsförband kan indelas enligt följande:
•

Obelastade svetsförband

•

Statiskt belastade förband

•

Utmattningsbelastade förband

Kärlsvets är tillsammans med stumsvets de två vanligaste typerna av
svetsnings vid stålkonstruktioner. Genom en kärlsvets så sammanfogar man
plåtar som ligger vinkelrätt mot varandra och för stumsvets sammanfogas
plåtarna när de ligger mot varandra. Exempel visas i figur 3.21. [21]

Figur 3.21: a) Visar en kärlsvets b) visar en stumsvets.

Genom att kontrollera ett snitt av svetsens a-mått kan ta fram hållfastheten i
ett kälsvetsförband. A-måtten definieras genom höjden i den största
triangeln, denna utgörs mellan fogytorna och kan ses i figur 3.22. [25]
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Figur 3.22: Visar a-mått för kälsvets

Den skjuvade arean för svetsförbandet, Aw, blir enligt nedanstående ekvation
24. Där a står för svetsens beräkningsmässiga a-mått [mm] och 𝑙𝑒𝑓𝑓 är
svetsfogens effektiva längd [mm].
𝐴𝑤 = 𝑎 ∗ 𝑙𝑒𝑓𝑓

(24)

Spänningarna antas vara jämnt fördelade över hela svetsens area, vilket
medför att normalspänningar och skjuvspänningar uppkommer enligt figur
3.23.

Figur 3.23: Spänningskomponenter i en kärlsvets.

Om svetsarna är liksidiga så är normalspänningarna vinkelrät mot a-måttet
lika med skjuvspänningen som är vinkelrät mot svetsens längdaxel.
Normalspänningen, σ﬩, [MPa] och skjuvspänningen, τ﬩, [MPa] kan beräknas
enligt ekvation 25. [25]
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𝜏⊥ = 𝜎⊥ =

𝐹

(25)

√2×𝐴𝑤

Beräkning för skjuvspänningen, τ‖, som är parallell med svetsens längd görs
enligt ekvation 26. Där F är kraften som verkar för respektive svets i [N] och
Aw den skjuvande arean från ekvation 24. Spänningskomponenten som är
parallell med svetsens längdaxel, 𝜎‖ , tas inte till hänsyn vid dimensionering
mot materialets brottgräns. [21]
𝐹

𝜏‖ = 𝐴

(26)

𝑤

Normalspänningen, 𝜎‖ , ingår inte i ekvation 27 och tas därför inte med.
Enligt Eurokod 3 uppfylls en kärlsvets dimensionerade bärförmåga om
följande två villkor uppnås
[𝜎⊥2 + 3(𝜏⊥2 + 𝜏‖2 )]

0.5

≤𝛽

𝑓𝑤𝑢𝑘

(27)

𝑤 ×𝛾𝑀2

och
𝜎⊥ ≤

0,9×𝑓𝑤𝑢𝑘

(28)

𝛾𝑀2

Där:
fwuk = är karaktäristisk brottgräns för det svagaste av de förbundna
delarna
βw = en koefficient hämtad ur tabell 3.4
γM2 = Materialfaktor är 1,25 enligt tabell 3.5 [29]

Tabell 3.4: Koefficienten βw som gäller för kärlsvets

Koefficient βw

Materialkvalitet
S235

0,8

S275

0,85

S355

0,9

S420

1,0

S460

1,0
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Tabell 3.5: Enligt Eurokod 3 väljs materialfaktorer enligt följande.

γM0 = 1,0

Gäller för tvärsnitt vars bärförmåga begränsas av
materialets sträckgräns

γM1 = 1,0

Gäller för tvärsnitt vars bärförmåga begränsas av
konstruktionens instabilitet

γM2 = 1,25

Gäller för tvärsnitt som utsätts för ren dragning eller
vid dimensionering av förband

3.3.3 Svetsklasser
Bågsvetsförband i stål enligt standarden SS-EN-ISO 5817:2007 har tre olika
svetsklasser: B, C och D. Som regel omfattar det kvalitetsnivåer för
formavvikelser och diskontinuiteter där svetsklass B har störst krav på sig.
Felaktigheterna indelas i yttre respektive inre och denna standard uppger hur
pass stora felaktigheter som svetsklasserna får förevisa. Svetsklass B kan
bidra till bekymmer för en del svetsverkstäder medan svetsklass C kan
uppfyllas mer allmänt på de flesta ställen. [21]

Svetsklasserna delas in vanligtvis enligt följande:
•

Obelastad last

Svetsklass D

•

Statiskt belastade svetsförband

Svetsklass C

•

Utmattningsbelastade svetsförband

Svetsklass B

Om en svets anknyter en konstruktion som utsätts för utmattningsbelastning
skall den betraktas som utmattningsbelastad oavsett om svetsen anses
obelastad, beräkningsmässigt. Exempel i figur 3.24. [21]

33

Figur 3.24: Exempel på ”svets mot kraftöverförande del”

3.3.4 Svetsdefekter
Flera olika defekter kan förekomma vid svetsning, därför är det extra viktigt
att låta svetsen vila minst 24 timmar innan man utför en kontroll av svetsen
då det kan uppstå defekter en kort tid efter att svetsad är pålagd. Enligt
standard SS EN-ISO 5817:2014 som benämns ”Svetsklasstandard”, kan man
hitta förekommande defekter vid svetsning. Defekterna kan grupperas som
material och metodberoende. Ett par exempel på materialberoende defekter
som kan uppkomma vid svetsning är skiktbristning, HAZ (Heat Affected
Zone), varmsprickor, hydrogensprickor och återvärmningssprickor. [22]

3.4 Gängor och gängförband
Det vanligaste maskinelementet är en mutter och en skruv, vilka tillsammans
med klämda delar sammanfattas som skruvförband. Alla konstruktioner är
beroende av skruvförband. För att skruvförbanden ska fungera tillsammans
är skruven och muttern gängade. En gänga har cylindriska ytor beståendes
av en räffling som rör sig regelbundet längs med den axiella riktningen.
Gängan är antingen in- eller utvändig beroende på om det exempelvis är en
skruv eller en mutter. Den vanligaste typen av gänga är högergängan, som
har en medurs vridning på gängprofilen. Motsatsen är vänstergänga som har
en moturs vridning. Gängprofilen är en definition av gängans geometriska
särart, som beskriver hur konturlinjen regelbundet upprepar sig samt dess
stigning. Gängor kan användas i olika sammanhang, vilket medför ett krav
på standardisering. Principen för standardiseringen är att in- och utvändiga
gängor ska kunna passa ihop vid nödvändigt utbyte. Gängstandardisering
omfattar hela gängans system, det vill säga gängprofilen, beteckningar,
definitioner,
gängtoleranser,
symboler
och
diameteroch
stigningskombinationer.

34

Det finns tre olika typer av gängor: spetsgänga, trapetsgänga och rundgänga,
vilket kan ses i figur 3.25. Spetsgängan är en ISO-profilerad gänga och är
lämpad för maskintekniska applikationer. Profilvinkeln, vilken kan ses i
figur 3.26, är β=2α=60◦

Figur 3.25: Gängtyper som till olika mekaniska användningsområden .

Figur 3.26: Profil av en spetsad ISO metrisk gänga.

Gängtyperna används till mekaniska konstruktioner beroende på
användningsområde. Spetsgängans dimensioner kan tas utifrån ett metriskt
system, vilka kan delas in i storheterna grovgängor och fingängor. För de
metriska gängorna finner man gängbeteckningar och gängval i SS 1700 och
basmått i SS-ISO 724.

3.4.1 Gängskjuvning
Om materialet på muttern är svagare än materialet på bulten skulle en
tillräcklig överbelastning kunna avlägsna gängorna från muttern längs med
den mutterns cylindriska yta, som betecknas med A i figur 3.27. Om det
istället skulle vara tvärtom, att materialet på bulten är svagare än muttern,
kommer det att brista i bultens cylindriska yta som betecknas med B i
figuren.

35

Figur 3.27: Kraftflödet genom en bult och mutter vid gängskjuvning.

Skjuvarean för den gängade geometrin i figur 3.27 gäller diametern dskjuv där
skjuvningen inträffar. Skjuvarean blir därför:
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 𝜋 × 𝑑𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 × (0.75 × 𝑡)

(29)

Om både muttern och bulten är av samma material ska djupet på muttern tm
innefatta en balans mellan bultens dragstyrka och gängans minskade styrka.
Bultens dragkraft för det gängade tvärsnittet är:
𝐹𝑏𝑢𝑙𝑡 = 𝐴𝑡 × 𝑆𝑦

(30)

𝐹𝑛𝑢𝑡 = 𝜋 × 𝑑(0,75 × 𝑡) × 𝑆𝑠𝑦

(31)

𝑡 = 0.47 × 𝑑

(32)

För att räkna fram den högsta tillåtna skjuvspänningen görs detta genom att
dividera kraften med skjuvarean som i ekvation 33.
𝜏=𝐴

𝐹

(33)

𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣
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För att beräkna den högsta tillåtna skjuvspänningen, τtillåten, för det givna
materialet används ekvation 34. Denna ekvation används för att se om
gängskjuvningen, τ, överstiger den tillåtna skjuvspänningen.
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝑆𝑠𝑦

(34)

𝑆𝐹

Där:
Ssy = Materialets styrka mot skjuvning [MPa]

𝑆𝑠𝑦 = 0,58 × 𝑆𝑦

(35)

Där:
Sy = Materialets sträckgräns [MPa]

3.4.2 Yttryck på gängor
Figur 3.27 visar kraftflödet genom en bult och mutter som används för att
tillsammans hålla ihop två delar. Den kompression som uppstår mellan
skruven och muttergängan är numrerade som 1, 2 och 3 i figuren. Den här
typen av direktkomprimering kallas oftast på engelskan för ”bearing”,
området eller tvärsnittet som används vid F/A spänningsberäkningar är det
projicerade området och för varje gänga får vi: 𝜋(𝑑 2 − 𝑑𝑖2 )/4.
Där 𝑑𝑖 är den mindre diametern av den interna gängan, dnom motsvarar för
den nominella diametern. Antalet gängor som är i kontakt med varandra kan
ses i samma figur och motsvarar förhållandet t/p. Lilla p står för gängans
stigning och t beskriver gängans längd. Ekvation 36 ger ett genomsnittligt
värde av yttryck för gängor. Detta eftersom spänningen inte är jämt fördelad
på grund av en del faktorer så som böjning i gängorna från balkar och olika
tillverkningsvariationer från den teoretiska geometrin.
4×𝐹

𝑝

𝜎 = 𝜋(𝑑2 −𝑑2 ) × 𝑡

(36)

𝑖

3.5 Finita elementmetoden
Finita elementmetoden, även kallad FEM, är ett datorprogram som beräknar
och simulerar partiella differential- och integralekvationer. FEM är ett
ingenjörsverktyg som tillsammans med Computer-aided Design, CAD,
används vid analys av tekniska konstruktioner. Genom en tredimensionell
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geometrisk modellering kan man på ett numeriskt sätt lösa problem som är
komplexa eller icke-linjära. Exempel på detta är problem som berör
konstruktionens elasticitet och plasticitet. Simulering av FEM-baserade
datorprogram är väldigt precis och har fördelen att minska på tid- och pengar
frågan jämfört med traditionell testning. [20]

3.5.1 Abaqus CAE
Skolan erbjuder två sorters FEM program och eftersom att Abaqus CAE är
mer användarvänligt så är det ett självklart val. I figur 3.28 visas hur
huvudmenyn ser ut när man startar programmet. Grundläggande steg för att
utföra en FEM-analys med Abaqus består av:
•
•
•
•
•
•

Definition av geometrin
Materialegenskaper för geometrin
Laster och randvillkor för geometrin
Definiera element nätmaskar (mesh) för geometrin
Analys
Utvärdering av resultat – efterbehandling

Figur 3.28: Huvudmenyn när man startar datorprogrammet Abaqus CAE.
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Det första klivet är att definiera en geometri genom att rita en egen eller föra
in en redan befintlig ritning in i programmet. Vid konvertering av annan
filtyp till Abaqus behöver dem göras om till formatet ”.cae” filer för att
kunna öppnas i programmet. I Module-fliken, se figur 3.29 följs en lista på
alla steg som innehåller parametrar och dylikt, vilka måste fyllas i för att
kunna utföra en fullständig analys.

Figur 3.29: Menyfönstret i Module-fliken.

Därefter ska materialegenskaper för respektive element bestämmas, finns det
fler än ett element så måste man välja materialegenskaper för vardera. Det
essentiella här är elasticitetsmodulen och poisson's förhållandet för det
material som konstruktionen ska bestå av för att kunna gå vidare till nästa
steg. Om det finns fler än ett element så är det dags för att göra en montering
(assembly). Även om arbetet skulle bestå av ett element så måste man lägga
in det i en assembly för att kunna fortsätta med analysen. Innan laster och
randvillkor utses så behöver man först välja vilken typ av last som påverkar
geometrin, exempelvis statisk eller dynamisk last och detta befinner sig
under rubriken step.
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Efter att lasterna är definierade så ska dem placeras på geometrin beroende
på hur dem gör sin inverkan och därefter sätter man randvillkor för hur
geometrin skall sitta fast. För mer komplicerade konstruktioner är det viktigt
att skapa en interaction där man t ex bestämmer vilka väggar som får och
inte får kolliderar med varandra, eller att skapa en knut mellan två bitar för
att dem skall sitta fast. Den sista fasen innan analysen är att skapa
en mesh eller meshnät som består av att förfina geometrin i mindre
beståndsdelar vilket leder till att man får ett mer exakt resultat av
analysen. Mesh kan förekomma i olika former av element som till
exempel kvadrater och trianglar. Eftersom att en del områden har höga
spänningskoncentrationer så kommer en större noggrannhet att behövas,
speciellt om geometrin i frågan har en komplex struktur. I sådana fall är det
mycket vanligt att kombinera kvadratiska och triangulära element, dessutom
kan antalet noder på varje element påverka resultatet.
Precis som nämnt ovanstående så är det viktigt att göra en noggrann mesh för
att uppnå ett så nära exakt resultat som möjligt. Efter att man har fått ordning
på meshnätet så är det slutliga steget att utföra analysen vilket kan ta lite tid
beroende på storleken och därför är det viktigt att låta programmet
ta den tid som behövs för att avsluta utförandet. Resultatet får man som en
visuell bild av deformationen där den givna geometrin har olika färger som
är kategoriserade efter hur mycket spänningskoncentrationer som uppstår.
Blå färg betyder att det uppkommer en liten spänning medans rött säger att
det uppstår höga spänningar. Utifrån det valda materialet och den givna
lasten så kommer det även att stå hur höga belastningarna är för respektive
färg. Deformationen visar tydligt vilka delar som är allra mest drabbade vid
belastningen och ger en omfattande bild av hur lasten är fördelad över
hela geometrin. Figur 3.30 visar ett exempel på hur resultatet ges ut av
programmet. [23]
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Figur 3.30: Exempel på hur deformationen och spänningsflödet kan se ut i Abaqus.

3.6 Produktutveckling
Ett delmoment av detta arbete är att ta fram en förbättringsanalys för den
nuvarande
konstruktionen.
Med
det
till
hänsyn
ska
en
produktutvecklingsprocess tillämpas för att ta fram skisser på olika
förbättringar som kan både bestå av större och mindre förändringar i
konstruktionen. Produktutvecklingsprocessen bidrar till att man kan
systematiskt och på ett planerat sätt få fram flera nyttiga förslag där några
även kan testas i en FEM-analys för att kunna ta fram jämförelser med en
nulägesanalys.
Produktutvecklingsprocessen består av åtta stycken steg som följs i en
specifik ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Problemdefiniering
Behovsmätning och målsättning
Utforskning av konstruktionen
Konstruktionsoptimering
Utveckling av arkitekturen
Bekräftande av konstruktionen
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7. Verkställande av konstruktionen
8. Upprepning av konstruktionsprocessen
Utforskning av konstruktionen Endast steg tre och fyra kommer att tillämpas
då resterande steg inte är relevanta för detta arbete. Allt inom de här stegen
kommer inte heller att tillämpas utan endast den teori som är nödvändig för
förbättringsanalysen.

3.6.1 Utforskning av konstruktionen
I det tredje steget av produktutvecklingsprocessen förekommer det några
kända fallgropar enligt Ullrich och Eppinger. Exempelvis att man endast
överväger ett alternativ i hastiga drag utan att diskutera för- och nackdelar,
brist på engagemang där endast ett fåtal medlemmar i gruppen är drivna och
ineffektiv integration av lovande idéer. Det är oerhört odugligt att arbeta i en
grupp där enbart en del av gruppen engagerar sig i
produktutvecklingsprocessen. Det är betydligt förnämligare att begå misstag
i de tidiga stadierna av processen än i den senare delen då det kan medföra
kostnadsförlust med mera. Denna del av teorin har sitt fokus på två sorters
tekniker [28]:
•

Upptäck olika koncept som är relevanta till problemet för hand

•

Kombinera de olika koncepten och skapa integrerade lösningar

Denna del av processen handlar om att på ett systematiskt sätt närma sig
utforskningen av koncept som är relevanta för konstruktionen. Processen
kan delas in i fyra grenar:
•

Klargör problemet och bryt ned funktioner

•

Brainstorma och undersöka

•

Organisera koncepten

•

Ta bort och expandera

Det är inte möjligt att åstadkomma lösningar utan att ha en uppfattning om
själva problemet. I det första steget ska man klargöra problemet, vilket
innebär att skåda systemet på en djupare nivå för att i sin tur lösa problemet
och samtidigt tillgodose alla funktionskrav. Gruppen kan skilja mellan två
typer av krav: Primära funktioner, så kallade meningsfunktioner som
systemet måste utföra för att verkställa sitt syfte och begränsningar, som är
ett krav på hur de primära funktionerna ska uppnås. Dessa måste specificeras

42

på så sätt att det förklarar vad systemet måste utföra samt hur det måste
utföras. [26]
En produktutvecklare kan enkelt överväldigas av alla de olika möjligheterna
som finns tillgängliga att arbeta via. Det är viktigt att veta vilka funktioner
som ska fokuseras allra mest på och nästa steg består av att avskilja det
viktigaste från de ursprungskrav som finns i beteendebeskrivningen.
Eftersom att projekten ofta är tyngda med tidsbegränsningar är det vägande
att markera det allra viktigaste, vilket innebär att man fokuserar på
funktioner som är innovativa nog för att kreativt fånga uppmärksamheten
hos potentiella kunder. Funktionerna som inte markeras kan läggas åt sidan
och tas upp senare under produktutvecklingsprocessen. [26]
Nästa steg är brainstorming och att undersöka idéer för att hitta vägar till nya
koncept. Här är det oerhört viktigt att inte ha fördomar eller negativa
kommentarer om någon annan i gruppen under brainstorming sammanträdet,
alla idéer ska uppskattas. Vilda idéer kan i sin tur skapa en hel del
underidéer som hjälper till att undersöka olika koncept. Målet är att upptäcka
och komma fram till så många konceptfragment som möjligt, där ett
konceptfragment består av en sorts idé som kan användas för att lösa en
funktionell problemfråga. Produktiv brainstorming sammanträde består av
olika idéer som kan kombineras till en enda idé och som i sin tur blir den
huvudidé som gruppen kommer att arbeta efter. Konceptfragment som tas
fram under brainstorming för varje funktion ska sättas i en tabell som visas i
exemplet på tabell 3.6. [26]
Tabell 3.6: Konceptfragment för varje funktion.

Funktion 1
Konceptfragment 1.1
Konceptfragment 1.2
Konceptfragment 1.3
Konceptfragment 1.4

Funktion 2
Konceptfragment 2.1
Konceptfragment 2.2
Konceptfragment 2.3

Funktion 3
Konceptfragment 3.1
Konceptfragment 3.2

Nästa steg är att ta varje förslag i föregående steg och utarbeta en integrerad
design. Denna process måste ske oberoende av det system som ska utformas,
oavsett om det är en elektrisk konstruktion, mekanisk eller bara mjukvara.
Detta kan förekomma som enkla skissar eller att man bygger en prototyp
men är dock beroende på tillgänglig tid och resurser.
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3.6.2 Konstruktionsoptimering
Det fjärde steget i produktutvecklingsprocessen är att optimera
konstruktionsvalen utifrån de olika koncept man tog fram i förgående steg så
att man nu kan välja det koncept som är bäst.
I de flesta fallen har grupper av produktutvecklare samlat en mängd
designval som kan undersökas ytterligare. Med ett antal designalternativ
kommer även ett antal komplexa problem på grund av olika faktorer,
exempelvis: Design A har mindre vikt, även om design B har en lägre
kostnad och design C är mer robust. Därför måste många beslut fattas, både
ingenjörsrelaterade och konstnärliga beslut. Teknik som kan vara användbar
till konceptvalet när det finns många faktorer inblandade är en så kallad
Pugh-analys som består av sju steg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identifiera alternativa konstruktionskoncept
Identifiera relevanta attribut (produktmål)
Utför en initial undersökning av alternativen
Betygsätt alternativen för varje attribut
Väga in attributen
Betygsätt och ranka alternativen
Välj ett alternativ

Det första steget handlar om att identifiera alternativ. Målet är att välja ett
koncept som är det mest lovande designkonceptet. Bland alternativen är de
konstruktionskoncepten som skapades i förgående steg. När alternativen är
identifierade blir nästa steg att bestämma attribut, som är de produktmål som
identifierats i tidigare stadie.
I nästa steg ska alternativen undersökas. För att spara tid och resurser
behandlas bara de kandidater som inte uteslutits och eliminerats i förgående
steg. Man väljer ett referenskoncept och eftersom det är de första klivet i
utvärderingen av koncepten så rankas de enbart efter att antingen vara bättre
eller sämre än referenskonceptet. Alla koncept kommer på så sätt att få ett
antal poäng efter att utvärderingen är färdig och de sämre koncepten
kommer att försummas. De bättre koncepten går vidare i utvärderingen.
Nu ska alternativen för varje attribut betygsättas. Utifrån det tidigare steget
så ska man nu skapa ett betygssystem, men det är en väldigt snäv mätning
för att sätta konstruktionen i en bestämd synvinkel. Därför behövs det en
mer detaljerad bedömning. Det förgående steget upprepas fast med en finare
betygsskala, vanligtvis från 1 – 5. Om skillnaden mellan koncepten är subtil
kan betygsskalan utökas till 7 eller 10. På så sätt blir det enklare att se om ett
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koncept är enbart mycket eller lite sämre än referenskonceptet. Exempel
visas i tabell 3.7.

Tabell 3.7: Exempel för betygsättningen av alternativen.

Namn på
attribut
Attribut 1
Attribut 2
Attribut 3
Attribut 4
Attribut 5
Attribut 6

Koncept 1

Koncept 2

Koncept 3

Koncept 4

Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5

Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5

Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5

Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5
Betyg 1-5

Trots att flera koncept kan vara olika bra på att lösa problemet så kan
fortfarande ett av attributen vara mindre viktigt än den andra. Det mottagna
värdet eller viktfaktorn som uttrycks i procent, bestämmas av gruppen.
Målet är inte att summan ska nå 100 %, eftersom att detta steg endast
behandlar en delmängd av hela uppsättningens produktmål. Här kommer ett
av koncepten att falla ut från de andra. Tabell 3.8 visar ett exempel på hur
det kan se ut.
Tabell 3.8: Exempel på attibutviktning.

Namn på attribut
Attribut 1

Vikt i procent %
Vikt 1 %

Attribut 2
Attribut 3
Attribut 4

Vikt 2 %
Vikt 3 %
Vikt 4 %

Det sista steget handlar om att slutligt betygsätta och välja ett alternativ. En
kombination av attribut väger ihop med alternativens betyg för att bilda den
slutliga Pugh koncept matrisen.
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4. Genomförande
I detta kapitel presenteras projektets genomförande. Här tillämpas de valda
teorierna som kartlagdes i det tidigare kapitlet. Detta kapitel innehåller en
nulägesanalys samt en förbättringsanalys med hjälp av bland annat
produktutvecklingsprocessen och FEM.

4.1 Nulägesanalys
Draglådan består av en svetsad konstruktion. I figur 4.1 ser man de olika
delarna på draglådan samt benämningen av delarna. Hylsan, som sitter i
draglådans bakände, består av två svarvade gängor varav den ena är en
M100x3 och den andra är M64x3, båda är fingängor. Ritning för respektive
del finns i bilaga 5 och 6.

1.
2.
3.
4.
5.

Sidoplatta (x2)
Bottenplatta
Bakre platta
Hylsa
Stödplatta (x2)

Figur 4.1: Den svetsade draglådan som används vid förspänningen.

I draglådan placeras en ankarplatta, likt den i figur 4.2, där tolv
armeringslinor förs in på ena sidan av plattan och låses fast på andra sidan
med hjälp av killås. Plattan kommer att hålla för armeringslinorna när
draglådan dras bakåt med hjälp av en hydraulstång. Se bilaga 7 för
detaljerad ritning.

46

Figur 4.2: Ankarplattan med ingångar för armeringslinor.

Materialet som angavs, i ritningarna från bilaga 5 och 6, är av stål S355JR
för alla delar förutom två stödbitar till ankarplattan, som är av stål S235JR.
Även gängorna består av samma material. S355JR stål har en brottgräns Su =
490 MPa och en sträckgräns Sy = 300 MPa, taget från tabell 1 i bilaga 2, som
är relevanta i kommande beräkningar gällande statisk- och utmattningslast.
I figur 4.3 kan sammansättningen av hela draglådan och ankarplattan ses.

Figur 4.3: Sammansättning av draglåda och ankarplatta.

4.1.1 Kritiska delar
Innan hållfasthetsberäkningarna av draglådan utförs är det viktigt att
resonera vilka delar som troligtvis är kritiska. Efter ett studiebesök på
Abetongs fabrik med skolans handledare kunde man resonera att den aktiva
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sidan av produktionslinan var lämpligast att arbeta med. På denna sida
befinner sig draglådan som syns i figur 4.3 vars uppgift är att förspänna
armeringslinorna med hjälp av en hydraulstång som är fastskruvad i
draglådans gänghylsa. Företaget ville veta hur spänningsflödet fördelar sig i
konstruktionen av den aktiva sidan samt vilka punkter som blir kritiskt
belastade i bland annat svetsfogar och gängorna. Draglådan utsätts för en
dragkraft på 500 kN och ungefär 4400 lastcykler under sin 20-åriga
livslängd. Detta är inte stora dynamiska laster men en utmattningsanalys är
nödvändig. Eftersom att en hållfasthetsanalys görs, bör även statiska laster
att inkluderas. För att bevisa att svetsfogarna och gängorna är kritiska, enligt
figur 4.4, är det relevant att först göra en FEM-analys och därefter angripa
de
kritiska
punkterna,
som
resultatet
pekar
ut,
genom
hållfasthetsberäkningar.

Figur 4.4: Pilmarkeringarna är antaganden av draglådans mest kritiska delar.

4.1.2 FEM-analys
Filerna för draglådan och ankarplattan ska användas i datorprogrammet
Abaqus CAE och har tillhandahållits av Abetong AB. Filerna är av typen
.step vilket programmet med 2017 årsversion kan läsa av. Eftersom
draglådan är en svetsad konstruktion måste svetsarna ritas in i
konstruktionen. Detta ritades manuellt i SolidWorks genom att följa
svetsdimensionerna från ritningarna i bilaga 5. Därefter fördes filen i
Abaqus. När en svets ritas ut måste en rot skapas genom att definiera ett
tomrum mellan svetsarna och konstruktionens delar, likt den i figur 4.5.
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Figur 4.5. Roten på svetsarna skapas genom att skapa ett tomrum som visas i det markerade
området.

Vid start av Abaqus CAE behövs de två givna step-filerna av draglådan och
ankarplattan föras in i programmet genom fliken File i översta menyn.
Därefter går man till Import och väljer Part för att sedan ta sig till mappen
där filerna ligger.
I Module går man vidare till Property för att definiera ett material för både
draglådan och ankarplatta. I detta fall består alla delarna av typen S355JR
stål, förutom två plåtbitar som består av S235JR stål. Dessa plåtbitar är stöd
för ankarplattan och påverkar inte resultatet i analysen. Parametrarna för
elasticitetsmodulen och tvärkonstaktionstalet (Poissons ratio) sätts till
210*103 MPa respektive 0,30 för materialet som används, se figur 4.6.
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Figur 4.6: Parametrar för materialet i konstruktionen.

Därefter går man vidare till Assembly för att montera ankarplattan och
draglådan till en enda del. Efter det går man till fliken Step för att bestämma
den typ av last som ska verka på draglådan. Här väljs lasten till static
general i fönstret enligt figur 4.7.

Figur 4.7: Step manager.

För att ytorna mellan ankarplattan och sidoplåtarna inte ska gå in i varandra
måste en interaktion skapas mellan dessa ytor. Interaktionen i detta fall blir
yta mot yta (surface to surface contact) med en friktionskoefficient på 0,15
som gäller för stål. Detta finner man under fliken Interaction. Även
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ankarplattan med stödplattorna låses fast för att förhindra sidorna från att
lyftas när lasten gör sin verkan. Interaktionerna kan ses i figur 4.8.

Figur 4.8: a) Interaktion mellan ankarplattan och draglådans klackar. b) Interaktion mellan
ankarplatta och stödplattor.

Innan lasten kan appliceras måste gränslinjer (boundary) skapas för dem
punkter eller ytor som inte får röra på sig i en viss riktning. Draglådan går
endast i hydarulstångens riktning (y-led) vid produktionslinan och därför blir
draglådan låst i x- och z-riktningen, se figur 4.9. Gränslinjer skapas även på
gängorna och fungerar som en normalkraft mot kraften från hydraulstången.

Figur 4.9: Gränslinjer på gängans insida i x- och z-led.

Gränslinjerna och lasten skapas under fliken Load. Det som återstår är att
definiera en axiell kraft på ankarplattan i draglådan. Eftersom lasten verkar
från hålen där armeringslinorna är fastspända i ankarplattan markeras ytan
på alla dessa hål och därefter väljs lastvillkoret Surface traction.
Fördelningen delas lika på de tolv hålen, enligt figur 4.10, som kraften
verkar från för att få en jämn och verklig belastning.
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Figur 4.10: Fördelningen av kraften i ankarplattans hål.

Nästa fas är att skapa en mesh där ankarplattan och draglådan fördelas i
mindre beståndsdelar, se figur 4.11, för att på så sätt kunna påbörja analysen.
När alla moduler har fått sina definitioner är det dags att gå till fliken Job för
att genomföra analysen.

Figur 4.11: Ett meshnät över draglåda och ankarplatta.
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Resultatet av analysen hittar man under fliken Visualization, vilken anges i
grafisk form och tydligt visar vilka delar av konstruktionen som belastas
mest. Resultatet presenteras i nästa kapitel.

4.1.3 Svetsfogar
Eftersom svetsfogar blir mest kritiska i konstruktioner som utsätts för yttre
krafter, i detta fall en dragkraft på 500 kN, är det viktigt att beräkna den
mest utsatta svetsen. I draglådans fall är svetsfogen runt gängan starkt
belastad. Därför görs beräkningar med hjälp av ekvationerna presenterade i
teorin.
Svetsförbandets area beräknas från ekvation 24 och ger följande:
(24)

𝐴𝑤 =𝑎∗𝑙𝑡𝑜𝑡
}
𝑙𝑡𝑜𝑡 =𝜋∗𝑑

→ 𝐴𝑤 = 1979,2 𝑚𝑚2

Enligt ekvation 25 fås normalspänningen, σ﬩, och skjuvspänningen, τ﬩, till att
bli:
(25)

𝜏⊥ = 𝜎⊥ =

𝐹
√2×𝐴𝑤

= 178,6 𝑀𝑃𝑎

För skjuvspänningen som är parallell med svetsens längd beräknas från
ekvation 26:
(26)

𝐹

𝜏‖ = 𝐴 = 252,6 𝑀𝑃𝑎
𝑤

Med hjälp av normalspänningen och skjuvspänningen som ligger både
vinkelrätt och parallellt, enligt figur 3.23, går det nu att undersöka om
svetsens bärförmåga är tillräcklig enligt villkor från Eurokod 3. Första
villkoret refereras från ekvation 27 och det andra från ekvation 28.
Villkor I
(27)

[𝜎⊥2 + 3(𝜏⊥2 + 𝜏‖2 )]

0.5

≤𝛽

𝑓𝑤𝑢𝑘

𝑤 ×𝛾𝑀2

→ 564,9 ≤ 436 𝑀𝑃𝑎 (ej OK)

Villkor II
(28)

𝜎⊥ ≤

0,9×𝑓𝑤𝑢𝑘
𝛾𝑀2

→ 178,6 ≤ 353 𝑀𝑃𝑎

(OK)

Ett av två villkor uppfyller inte kravet, detta ger anledning till att optimera
svetsförbandet senare i förbättringsanalysen.
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4.1.4 Gängförband
I draglådans bakplatta sitter en gänghylsa som är gängad in- och utvändigt.
Båda gängorna är fingängor, varav den inre är M64x3 och den yttre är
M100x3. Dimensionerna visas i figur 4.12. M64-gängans uppgift är att
överföra draglasten från hydraulstången till hylsan, och M100-gängan, som
sitter i bakplattan på draglådan, överför draglasten från hylsan till resterande
draglådan. I analysen av gängförbandet ingår beräkning av säkerhetsfaktorn,
gängskjuvning och yttryck för båda gängorna. Säkerhetsfaktorn är
nödvändig för att göra konstruktionen säkrare och för att, i detta fall, se om
gängorna är optimala för den last dem belastas med. Vid en
hållfasthetsanalys av draglådan är det viktigt att beräkna för både statisk och
utmattningslast.

Figur 4.12: Gänghylsan med dimensioner för de båda gängorna.

4.1.4.1 Statisk vid gängförband
Säkerhetsfaktor – Att ta fram en statisk säkerhetsfaktor för gängorna är en
början på analysen. Båda gängorna har olika säkerhetsfaktorer då areorna
skiljer sig åt. Kraften från hydraulstången går i en axialriktning mot
draglådan vilket ger en axialspänning. Därför används ekvation 23 vid
beräkning av säkersäkerhetsfaktorn. Vid en statisk beräkning av
säkerhetsfaktorn är S355JR-materialets sträckgräns Sy = 300 MPa relevant
istället för medelspänningen σm. Spänningskoncentrationsfaktorn Kt för
gängan tas ut från tabell 3.2 och används istället för utmattningens
spänningskoncentrationsfaktor Kf. Gängorna är svarvade och av SAE-klass
5.8 vilket ger Kt = 2,8. Tvärsnittsarean At för gängorna representerar arean i
ekvationen och skiljer sig för båda gängorna, då storleken samt geometrin är
annorlunda för inre samt yttre gänga, se figur 4.13.
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Figur 4.13: Principskiss av tvärsnittsarean för a) M64-gängan och b) M100-gängan.

Säkerhetsfaktorn för M64-gängan beräknas genom ekvation 23, med hänsyn
till tvärsnittsarean At64 från figur 4.13. Vid beräkning av tvärsnittsarean ska
innerdiametern di tas till hänsyn, vilken hämtas ut från tabellen från referens
[30] för M64x3-gängan och referens [31] för M100x3-gängan.
Tvärsnittsarean för M64-gängan blir
𝐴𝑡64

𝜋 × 𝑑𝑖2
=
= 2894,2 𝑚𝑚2
4

och ekvation (23) ger säkerhetsfaktorn SFs64
(23)

𝜎𝑚
𝑆𝐹×𝐾𝑓

=

𝐹𝑚
𝐴

𝑆𝑦

→ 𝑆𝐹×𝐾 = 𝐴
𝑡

𝐹

𝑡64

→ 𝑆𝐹𝑠64 =

𝐴𝑡64 ×𝑆𝑦
𝐹×𝐾𝑡

= 0,62

Tvärsnittsarean för M100-gängan blir
𝐴𝑡100 =

𝜋(𝐷𝑖2 − 𝑑𝑖2 )
= 4450,6 𝑚𝑚2
4

och ekvation (23) ger säkerhetsfaktorn SFs100
(23)

𝜎𝑚
𝑆𝐹×𝐾𝑓

=

𝐹𝑚
𝐴

𝑆𝑦

→ 𝑆𝐹×𝐾 = 𝐴
𝑡

𝐹

𝑡100

→ 𝑆𝐹𝑠100 =

𝐴𝑡100 ×𝑆𝑦
𝐹×𝐾𝑡

= 0,95

Dragspänning – Vid statisk last gäller dragspänningen enligt ekvation 1.
Kraften F är en statisk last på 500 kN och arean A är gängans tvärsnittsarea
från figur 4.13.
Dragspänningen i M64-gängan blir:
(1) 𝜎 = 𝐴

𝐹

𝑡64

→ 𝜎𝑠64 = 173 𝑀𝑃𝑎
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Dragspänningen i M100-gängan blir:
(1) 𝜎 = 𝐴

𝐹

𝑡100

→ 𝜎𝑠100 = 112 𝑀𝑃𝑎

Gängskjuvning – Därefter är det gängskjuvningen som ska analyseras för
statisk last. I ekvation 29 kan skjuvarean för respektive gänga beräknas.
Sedan tas ekvation 33 till hänsyn för att beräkna gängskjuvningen.
Ekvation 29 ger skjuvarean för M64-gängan, där t = 85 mm enligt figur
4.12:
(29)

𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 𝜋 × 𝑑𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 × (0.75 × 𝑡) → 𝐴64𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 12157,6 𝑚𝑚2

Ekvation 33 ger gängskjuvningen för M64-gängan, där den statiska lasten
F= 500 kN:
(33)

𝜏=𝐴

𝐹

𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

→ 𝜏𝑠64 = 41 𝑀𝑃𝑎

Ekvation 29 ger skjuvarean för M100-gängan, där t = 40 mm enligt figur
4.12:
(29)

𝐴100𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 𝜋 × 𝑑(0.75 × 𝑡) = 9114,2 𝑚𝑚2

Ekvation 33 ger gängskjuvningen för M100-gängan:
(33)

𝜏=𝐴

𝐹
𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

→ 𝜏𝑠100 = 55 𝑀𝑃𝑎

Materialets styrka mot skjuvning beräknas genom ekvation 35:
(35)

𝑆𝑠𝑦 = 0,58 × 𝑆𝑦 = 174 𝑀𝑃𝑎

Genom ekvation 34 kan den tillåtna skjuvspänningen beräknas där hänsyn
till materialets styrka mot skjuvning och M64-gängans säkerhetsfaktor har
tagits:
(34)

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝑆𝑠𝑦
𝑆𝐹

= 134,9 𝑀𝑃𝑎

Från samma ekvation beräknas den tillåtna skjuvspänningen för M100gängan med hänsyn till materialets styrka mot skjuvning och
säkerhetsfaktor:
(34)

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝑆𝑠𝑦
𝑆𝐹

= 87,9 𝑀𝑃𝑎
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Yttryck – Det sista i analysen är att beräkna yttrycket i gängan.
Från ekvation 36 beräknas yttrycket vid statisk last för M64- och M100gängan till att bli:
(36)

4×𝐹

𝑝

𝜎𝑦𝑡 = 𝜋(𝑑2 −𝑑2 ) × 𝑡 → 𝜎𝑦𝑡,𝑠64 = 55,5 𝑀𝑃𝑎
𝑖

(36)

4×𝐹

𝑝

𝜎𝑦𝑡 = 𝜋(𝑑2 −𝑑2 ) 𝑡 → 𝜎𝑦𝑡,𝑠100 = 74,8 𝑀𝑃𝑎
𝑖

4.1.4.2 Utmattning vid gängförband
Säkerhetsfaktor - Eftersom draglådan utsätts för ungefär N= 4,4×103
lastcykler på 20 år ska utmattningsprocessen användas för att beräkna
säkerhetsfaktorn för båda gängorna. För att beräkna spänningarna i för
N=106 lastcykler används ekvation 18. I bilaga 4 finner man faktorerna till
ekvationen och gäller som tidigare nämnt för axialriktning, då det i detta fall
inte uppstår någon vridning och böjning i gängan då kraften verkar axiellt
mot gängan.
Ekvation 18 ger:
(18)

𝑆𝑛 = 𝑆´𝑛 × 𝐶𝐿 × 𝐶𝐺 × 𝐶𝑆 × 𝐶𝑇 × 𝐶𝑅 = 171,5 𝑀𝑃𝑎

Varav faktorn S´n beräknas ur ekvation 17.
(17)

𝑆´𝑛 = 0,5 × 𝑆𝑢 = 245 𝑀𝑃𝑎

Spänningen vid N = 103 lastcykler beräknas genom ekvation 19.
(19)

𝑆𝑓 = 0,75 × 𝑆𝑢 × 𝐶𝑇 = 367,5 𝑀𝑃𝑎

Därefter ritas ett logaritmiskt diagram. I detta diagram beräknas spänningen
för de lastcykler som draglådan utsätts för med hjälp av gränserna för antalet
lastcykler tillsammans med sina spänningar. För att ta reda på draglådans
axiella utmattningsspänning (dragspänning) Sx för N = 4,4×103 cyklar krävs
en logaritmisk beräkning som görs med hjälp av ekvation 20. Genom att rita
ut ett logaritmiskt diagram, se figur 4.14, där cyklarna går från statisk till
dynamisk i x-axeln och den axiella spänningen ökar i y-axeln, kan
spänningarna för 4,4×103 lastcykler beräknas.
(20)

log(𝑆𝑥)−log(𝑆𝑛)

log(106 )−log(𝑥)

= log(106 )−log(103 ) → 𝑆𝑥 = 312 𝑀𝑃𝑎
log(𝑆𝑓)−log(𝑆𝑛)
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Figur 4.14: Logaritmisk S-N-kurva för lastcyklerna N= 4,4×103.
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Figur 4.15: Diagram för medel- och alternerande spänningar.

Med dessa spänningar givna är det lämpligt att beräkna säkerhetsfaktorn för
utmattning för både M64- och M100-gängan. Detta görs genom ekvation 23.
Likt för den statiska är spänningskoncentrationen Kf = 2,8 då det berör
samma gängor. Kraften skiljer sig i utmattningen jämfört vid statisk last. Här
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gäller det att kraften Fa = 250 kN, vilket är hälften av kraften F.
Anledningen är att spänningen växlar upp och ner från 0 till 500 kN, se figur
4.16, för dynamiska spänningar. Vid en statisk last är kraften stillastående
vilket medför total kraft F = 500 kN.

Figur 4.16: Alternerande kraften Fa vid utmattning.

Eftersom det är samma gängor så är arean densamma som i beräkningarna
för statisk last. Ekvation 23 ger säkerhetsfaktorn SFu64 och SFu100.
(23)
(23)

𝜎𝑎

𝐹

= 𝐴 𝑎 → 𝑆𝐹𝑢64 = 1,29

𝑆𝐹×𝐾𝑓

𝑡64

𝜎𝑎

=𝐴

𝑆𝐹×𝐾𝑓

𝐹𝑎

𝑡100

→ 𝑆𝐹𝑢100 = 1,98

Gängskjuvning – Vid utmattning beräknas gängskjuvningen på samma sätt
som den vid statisk last. I detta fall är kraften hälften av den statiska lasten,
det vill säga Fa = 250 kN. I ekvation 33 beräknas gängskjuvningen.
Skjuvarean är densamma som i ett statiskt fall.
Ekvation 33 ger gängskjuvningen för M64-gängan, där den kraften är
Fa = 250 kN:
(33)

𝜏=𝐴

𝐹

𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

→ 𝜏𝑢64 = 21 𝑀𝑃𝑎

Ekvation 33 ger gängskjuvningen för M100-gängan:
(33)

𝜏=𝐴

𝐹
𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

→ 𝜏𝑢100 = 27 𝑀𝑃𝑎

Yttryck – Vid utmattning används ekvation 36 men med halva kraften då
spänningen är pulserande och växlande:

59

(36)

4×𝐹

𝑝

𝜎𝑦𝑡 = 𝜋(𝑑2 −𝑑2 ) × 𝑡 → 𝜎𝑦𝑡,𝑢64 = 27,6 𝑀𝑃𝑎
𝑖

(36)

4×𝐹

𝑝

𝜎𝑦𝑡 = 𝜋(𝑑2 −𝑑2 ) × 𝑡 → 𝜎𝑦𝑡,𝑢100 = 37,4 𝑀𝑃𝑎
𝑖

4.2 Förbättringsanalys
Här ska de steg som är mest relevanta från produktutvecklingen presenteras
för draglådans konstruktion, samt FEM-analys och beräkningar på ett
framtaget koncept.

4.2.1 Produktutveckling
Problemet bygger på att draglådans hållfasthet har kommit att ifrågasättas
efter att motstående sida, den passiva sidan, utsattes för ett haveri som ledde
till att konstruktionen brast.
Främst var uppdragsgivaren ute efter en hållfasthetsanalys på draglådan för
att man ska kunna kartlägga vilka delar av draglådan som är allra mest
kritiska och löper störst risk att brista. Men även en eventuell förbättring av
konstruktionen var av intresse och detta handskas främst genom att ta fram
olika koncept på förbättringar för draglådan. Koncepten bygger på idéer och
tips från lärare på skolan samt en brainstorm session av gruppen. Ett av
koncepten berör svetsförbandet runt gänghylsan som sedan kommer att föras
vidare till FEM programmet Abaqus för att noggrannare undersöka
skillnaden i spänningsflödet.

4.2.2 Utforskning av koncept
Från littareturstudie och diskussion med lärare så framgick det att ett byte till
starkare material sällan löser problemet, förutsatt att det har samma goda
svetsbarhet. En annan tänkbar idé var att ändra på konstuktionens
dimensioner och tillverkningsmetoder, men detta medför högre kostnader
för företaget. Istället kan ett byte av en större svets både spara tid och
reducera kostnanderna för att få fram en förbättrad konstruktion.
Koncept 1 – Fastsvetsad inre platta
Det första konceptet består av en konstuktionsförändring där den befintliga
hylsan är borttagen. Istället för att ha två gängor (M100 och M64) finns
endast M64 gängan kvar med en längd på 85 mm. Denna gänga går igenom
bakplattan och en fastsvetsad inre platta i draglådan med syfte att eliminera
M100-gängan samt att den tidigare svetsen var kritisk. Den nya mindre
plattan svetsas med a6 upp till a10 svets enligt ISO 5817 Klass B.
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Figur 4.17: Koncept 1.

Koncept 2 – Inbyggd inre stödplatta
Nästa koncept består av den befintliga draglådan med en stödplatta som är
svetsad i sidoplattorna och bakplattan. Stödplattan är U-formad, vilket gör
det möjligt att kunna arbeta med ankarplattans baksida om det skulle vara
nödvändigt. Men samtidigt kommer den att förstärka sidorplattarna och
bakplattorna vid förspänningen.

Figur 4.18: Koncept 2.

Koncept 3 – Urgröpning
I detta koncept har en liten förändring skett och den består av att en
urgröpning av sidorplattorna. Främst för att FEM visade att de sidoplattornas
klackar var kritiska vid belastning. Genom att skapa en urgröpning kan det
ge plats åt en större svets än a10 som är givet i den befintliga ritningen och
kan förstärka konstruktionen ytterliggare.
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Figur 4.19: Koncept 3.

Koncept 4 – Byte till a10-svets
I det fjärde och sist konceptet ligger allt fokus på svetsförbandet som utsätts
för en stor belastningen i FEM-programmet. För att stärka svetsen på allra
smidigaste sätt, byts därför a6-svetsen ut till en a10 som också följer
ritningens ISO 5817 Klass B standard. Det medför att man får en större
svetsarea som för minska spänningen per ytenhet och därmed stärka
svetsförbandet konstruktionens hylsa.

Figur 4.20: Koncept 4.

4.2.3 Konstruktionsoptimering
Utifrån de olika koncept som har tagits fram under brainstorming session i
förgående del, har gruppen beslutat för att välja koncept 4 som ska
undersökas vidare och optimeras. Främst på grund av att FEM-analysen
visade att svetsförbandet kring gänghylsan var allra mest kritiskt men även
på grund av att en av två villkor enligt Eurokod 3 inte uppfylldes. Genom att
göra en ny FEM-analys med en a10-svets kan man se vilka förändringar som
uppstår, ifall det gör stor eller liten skillnad och hur mycket belastningarna
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kan avta i den mest kritiska delen av svetsförbandet. Därefter ska
svetsförbandet beräknas på nytt för att se om det uppfyller kraven gällande
bärförmågan enligt Eurokod 3.
I förbättringsanalysen är tillvägagångssättet för FEM-analysen densamma
som i nulägesanalysen. Men innan analysen kan köras måste storleken på
svetsen ändras från a6 till a10 och denna ändring görs i SolidWorks som
därefter förs in i Abaqus. I figur 4.21 visas bytet av svetsfogen, som följs av
samma standard. Resultatet presenteras i nästa kapitel.

Figur 4.21: a) Draglåda med en a6-svets runt gänghylsan. b) Draglåda med en a10-svets
runt gänghylsan.

Svetsförbandet runt M100 gängen har en större svetsarea med a10 och
därmed ska samma ekvationer användas. Ekvation 24 ger följande:
(24)

𝐴𝑤 =𝑎∗𝑙𝑡𝑜𝑡
}
𝑙𝑡𝑜𝑡 =𝜋∗𝑑

→ 𝐴𝑤 = 3298,7 𝑚𝑚2

Ekvation 25 ger oss följande normal- och skjuvspänning:
(25)

𝜏⊥ = 𝜎⊥ =

𝐹
√2×𝐴𝑤

= 107,2 𝑀𝑃𝑎

Ekvation 26 ger följande skjuvspänning som är parallell med svetsens längd:
(26)

𝐹

𝜏‖ = 𝐴 = 151,6 𝑀𝑃𝑎
𝑤

Ekvation 27 och 28 enligt Eurokod 3 ger följande:
Villkor I
(27)

[𝜎⊥2 + 3(𝜏⊥2 + 𝜏‖2 )]

0.5

≤𝛽

𝑓𝑤𝑢𝑘

𝑤 ×𝛾𝑀2

→ 338,9 ≤ 436

(OK)

Villkor II
(28)

𝜎⊥ ≤

0,9×𝑓𝑤𝑢𝑘
𝛾𝑀2

→ 107,181 ≤ 352,8
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(OK)

Med en större svets runt gänghylsan kunde båda villkoren uppfyllas enligt
Eurokod 3.
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5. Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras resultatet av nuläges- och förbättringsanalysen,
som inkluderar FEM-analys och hållfasthetsberäkningar.

5.1 Resultat av nulägesanalys
I figur 5.1 presenteras FEM-analysen av den nuvarande draglådan i olika
vyer samt en skala på spänningsvärdena som uppstår under belastningen.

Figur 5.1: Nuvarande draglåda med: a) Spänningsvärden av FEM-analys.
b) Topp-vy. c) Fram-vy. d) Bak-vy.
Analysen visar hur spänningsflödet förhåller sig i draglådan och var de
högsta spänningarna förekommer. I figur 5.2–5.3 visas mer detaljerade
bilder av de kritiska delarna. Delarna omfattar svetsförbandet kring
gänghylsan, M64-gängan och klackarna i sidoplattorna, som är högst
belastade och anses vara de svagaste delarna i konstruktionen.
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a6-svets

M64-gänga

Figur 5.2: Högbelastat svetsförband och M64-gänga.

Spänningarna runt svetsförbandets mest utsatta område varierar mellan 270–
330 MPa, vilket visas i spänningsskalan från figur 5.1a. M64-gängan utsätts
för spänningar som ligger på ungefär 260 MPa. Klackarna i sidoplattorna
utsätts för en spänning på cirka 270 MPa.

Klack

Figur 5.3: Spänningsflödet i den ena klacken av sidoplattorna.

Eftersom svetsförbandet är mest utsatt utav dem kritiska delarna och är den
enda delen som överstiger sträckgränsen på 300 MPa, bör svetsen läggas i
åtanke för en optimering som leder till en säkrare konstruktion. Även
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gängorna är med och påverkar spänningarna i svetsen, vilket beräknas för
både statiskt och utmattning.
I tabell 5.1 och 5.2 visas resultatet av beräkningarna för statisk- respektive
utmattningslast.
När det kommer till säkerhetsfaktorn så kan det konstateras att draglådan
inte utsätts för en statisk last då värdena är under 1 och är alldeles för låga
för att kunna hålla konstruktionen säker. Dragspänningen som verkar på
M64-gängan är större än på M100-gängen och det resultatet kan även ses i
FEM-analysen. Värdena för gängskjuvning och yttryck är relativt låga och
utgör inga allvarliga hot på konstruktionen, utan påvisar normala värdena
med hänsyn till kraften från hydraulstången.
Tabell 5.1: Resultat av beräkningar för statisk last.

Statisk

M64x3

M100x3

Säkerhetsfaktor, SFs

0,62

0,95

Dragspänning, σ [MPa]

173

112

Gängskjuvning, τ [MPa]

41

55

Yttryck, σyt [MPa]

55
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I praktiken utsätts draglådan för utmattningslaster och inte för statiska laster,
detta bekräftas med beräkningarna för säkerhetsfaktorn som visar mer
rimliga värden. Om man jämför säkerhetsfaktorerna i tabell 5.2 med tabell
3.1, visar detta att säkerhetsfaktorn för M64-gängan är låg. Den bör ha en
faktor mellan 1,5-2 då material är välkänt och belastas med en kraft som är
bestämd. Eftersom lasten är växlande medför det en större dragspänning
jämfört med statisk last.
Tabell 5.2: Resultat av beräkningar för utmattningslast.

Utmattning

M64x3

M100x3

Säkerhetsfaktor, SFu

1,29

1,98

Dragspänning, Sx [MPa]

312

312

Gängskjuvning, τ [MPa]

21

27

Yttryck, σyt [MPa]

28

37

Spänningarna som uppkommer i svetsförbandet runt gänghylsan presenteras
i tabell 5.3.
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Tabell 5.3: Spänningar i runt gänghylsans svetsförband.

Spänningar

a6-svetsfog

Vinkelrät skjuv- och normalspänning
𝜏⊥ = 𝜎⊥ [MPa]

178,6

Parallell skjuvspänning τ|| [MPa]

252,6

I tabell 5.4 visas resultatet av svetsens bärförmåga. Enligt Eurokod 3 ska
båda villkoren för bärförmågan uppfyllas. Här visas att villkor I inte uppfylls
vilket betyder att belastningen är större än vad svetsen klarar av att bära.
Anledningen till att svetsen inte har brustit beror på att gängan hjälper till
bära på lasten.
Tabell 5.4: Villkor för svetsens bärförmåga enligt Eurokod 3.

Villkor enligt Eurokod 3
Villkor I

564,9 ≤ 436 [MPa]

Ej OK

Vilkor II

178,6 ≤ 353,8 [MPa]

OK

5.2 Resultat av förbättringsanalys
I figur 5.4 visas det valda konceptet som ska ingå i draglådans förbättring.
Den tidigare a6-svetsen bytes ut mot en a10- svets, vilket figuren visar.
Anledningen för bytet beror på resultatet från FEM-analysen där det visades
tydligt att svetsförbandet var allra mest drabbat och löper störst risk för
deformation.

Figur 5.4: Koncept 4.
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I figur 5.6 visas spänningsflödet på draglådan med den nya a10-svetsen. Här
ser man klart och tydligt hur spänningarna har reducerats jämfört med
draglådan i figur 5.1. De högsta spänningarna som uppkom i den befintliga
draglådan varierade mellan 270-330 MPa, och har i den nya analysen sjunkit
till ungefär 230-270 MPa.

Figur 5.5: FEM-analys på a10-svets.

I figur 5.6 ser man en jämförelse på spänningarna i respektive svetsförband.
Bytet av svetsen har medfört en större svetsarea, vilket i sin tur har minskat
på spänningskoncentrationerna. Även på M64-gängan har spänningen
minskat från tidigare analys.

Figur 5.6: Jämförelse av a10- respektive a6-svetsen runt gänghylsan.

69

Med a10-svetsen reducerades både normal- och skjuvspänningen i
svetsförbandet och presenteras i tabell 5.5.
Tabell 5.5: Spänningar i runt gänghylsans svetsförband.

Spänningar

a6-svetsfog

Vinkelrät skjuv- och normalspänning
𝜏⊥ = 𝜎⊥ [MPa]

107,2

Parallell skjuvspänning τ|| [MPa]

151,6

Liknande villkor som i nulägesanalysen gäller även för förbättringsanalysen.
I tabell 5.6 visas att båda villkoren i detta fall uppfylls, därmed är a10svetsen förstärkt och acceptabel för draglådans konstruktion och belastning.
Tabell 5.6: Villkor för svetsens bärförmåga enligt Eurokod 3.

Villkor enligt Eurokod 3
Villkor I

338,9 ≤ 436 [MPa]

OK

Vilkor II

107,2 ≤ 353,8 [MPa]

OK
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6. Diskussion
I detta kapitel diskuteras metodvalen och resultaten, samt hur metoderna
har påverkat resultaten.

6.1 Metoddiskussion
Undersökningen av draglådan har genomförts i form av
hållfasthetsberäkningar på endast gängorna och svetsförbandet kring
gänghylsan, samt en FEM-analys på hela draglådan. För att öka validiteten
och reliabiliteten har beräkningsdelen baserats på flera källor. Dessutom har
genomförandet av FEM-analysen granskats av två olika lärare för att
försäkra oss att det stämmer.
En annan faktor som kan höja validiteten och reliabiliteten är tidsaspekten. I
vårt fall räckte inte tiden till för att göra en noggrannare och mer fördjupad
förbättringsanalys av draglådan. Därför hade förkunskap om Finita
Elementmetoden och respektive datorprogrammet Abaqus varit till stor hjälp
och underlättnad. I vilket fall ville vi ta oss an projektet med ett mål att dra
lärdom av något nytt, som i detta fall var att lära sig ett datorbaserat FEMprogram.
Vid simulering i Abaqus kunde spänningsflödet i svetsen och gängorna
optimeras ytterligare. I bland annat meshen (beräkningsnätet i draglådan)
kunde det utvecklats och förfinats, men den givna meshen är approximativ
och därför acceptabel.
Undersökningsfrågan har kunnat besvaras när det kommer till
handberäkningen av gängorna och delvis för FEM-analysen då området har
varit mer komplicerat.

6.2 Resultatdiskussion
Resultatet av arbetet består av två delar, ett nuläges- och
förbättringsresultat. Detta eftersom studien i grund och botten handlar om en
nulägesanalys av den befintliga draglådan, vilken därefter ska förbättras
med förslag som ska stärka draglådan något ytterligare. Förbättringen
grundar sig på produktutvecklingsprocessen, där ett antal koncept tas fram.
I analysen av den nuvarande draglådan förekommer det tre kritiska områden:
i gängorna, svetsförbandet runt gänghylsan och i sidoplattornas
klackar. Förbättringskonceptet visar att ett byte till en a10-svets inte bara
minskar på spänningarna i svetsförbandet,
utan
dessutom
i M64gängan. Detta medför att endast ett svetsbyte kan resultera till en hållbarare
konstruktion. Dessutom bevisar båda villkoren från Eurokod 3 detta,
då de uppfylldes för svetsens dimensionerande bärförmåga.
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Eftersom beräkningarna görs för både statisk och utmattningslast, ser man
en stor skillnad på säkerhetsfaktorn för de båda fallen. Vi vet att den
befintliga draglådan utsätts för 4400 lastcykler med en livslängd på 20
år och betraktas som en utmattningslast. Trots detta är det viktigt att göra
beräkningar för statisk last, då lastcyklerna är relativt låga. Resultatet av
säkerhetsfaktorn för statisk och utmattningslast visar två olika värden på
faktorerna för vardera gängan. Värdena är mer normala för
utmattningslasten vilket är förståeligt då utmattning råder i konstruktionen.
Dock hade en högre säkerhetsfaktor på den mindre gängan varit att föredra,
vilken beräknades till ett värde på 1,28. Säkerhetsfaktor på minst 1,5 hade
varit att föredra för att garantera en säkrare konstruktion av draglådan med
hänsyn till förspänningskraften på 500 kN.
FEM-analysen på draglådan är gjord för ett statiskt lastfall. Detta på grund
av att en analys av utmattning kräver en ännu djupare förståelse av
datorprogrammet Abaqus. Däremot är den gjorda FEM-analysen en bra
grund på att se var de största belastningarna förekommer i draglådan.
Gällande sidoplattornas klackar som också visade höga spänningar, hade
exempelvis ett materialbyte till Weldox 700 varit ett lösningsförslag. Detta
på grund av att självaste klacken utsattes för högre spänningar jämfört med
svetsen i samma område.
Beräkningar för gängskjuvning gjordes för både M64- och M100-gängan.
Resultatet visar att M100-gängan tar upp mer spänningar än den andra
gängan. Detta beror på att M100-gängan tillsammans med svetsen är ämnat
att bära på lasten från hydraulstången.
Yttrycket visar låga värden och påverkar inte konstruktionen i sig. Då inget
ska utelämna i en analys är det viktigt att ha med även yttrycket på
gängorna.
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7. Slutsatser
Här presenteras slutsatserna av projektet.
Resultaten av hållfasthetsanalysen som vi har fått fram var som förväntat
och stämmer överens med det antagande som gjordes i början av projektet.
FEM-analysen som gjordes för nuläget bekräftade att svetsförbandet kring
gänghylsan var mest kritiskt. Det stämde dessutom överens med
svetsberäkningarna då endast ett utav två villkor uppfylldes enligt Eurokod
3. Då det är tidigare känt att svetsen är en svag länk i konstruktionen, vilket
också har bevisats, gav det oss en bra anledning att göra en förbättring på
svetsen. Resultatet av förbättringen visade att spänningen på den mest
utsatta delen av svetsen minskade, vilket eftersträvades i vårt mål.
Utifrån våra beräkningar är draglådans konstruktion inte kritisk med den nya
svetsen, men en av säkerhetsfaktorerna för M64-gängan bör höjas till minst
1,5 föra att upprätthålla en mer hållfast konstruktion.
Klackarna i draglådan är en mindre kritisk del jämfört med svetsen runt
gänghylsan. En förbättring av klackarna visas i koncept 3, där en urgröpning
av klacken gjorts för att kunna applicera en större svets. Dessutom kan ett
materialbyte göras, som ska vara starkare och givetvis ha samma goda
svetsbarhet som S355JR, till exempel Weldox 700.
Projektets mål och syfte har kunnat besvaras utifrån resultaten som tagits
fram under arbetets gång.
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BILAGA 1: Tidsplanering
Datum och tid
16 januari
17 januari
18 januari – 21
januari

Tid
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

Skriva Introduktionen: Titel, Bakgrund,
Problembeskrivning, Mål, Syfte,
Avgränsningar
Deadline för inlämning av PM 1 till
opponenter och examinator
Öva på PM1 och opponera på den andra
gruppens rapport

22 januari – 7
februari
7 februari

08.00

7 februari – 13
februari
14 februari

09.00 – 12.00; 13.00 –
16.00

21 februari

09.00 – 12.00

21 februari – 21
mars
21 mars

08.00

21 mars – 27 mars
28 mars

09.00 – 12.00; 13.00 –
16.00

28 mars – 26 april
26 april

08.00

26 april – 2 maj
3 maj

09.00 – 16.00

3 maj – 21 maj
21 maj

12.00

21 maj – 28 maj
29 maj

Innehåll
Kursstart
Föreläsning: Introduktion (kap. 1)
Projektplanering

08.00 – 16.00

PM1 Seminarium, Introduktion (kap. 1)
Föreläsning: Metodologi och Teori (kap. 2 och
3)
Skriva korrigera Introduktion och påbörja
Metodologi och Teori
Deadline för inlämning av PM 2 till
opponenter och examinator
Öva på PM2 och opponera på den andra
gruppens rapport
PM2 Seminarium, Metodologi och Teori (kap.
2 och 3)
Korrigera Introduktion, Metodologi och Teori
och påbörja Resultat, Diskussion och slutsatser
Deadline för inlämning av PM 3, hela arbetet,
till opponenter och examinator
Öva på PM3 och opponera på den andra
gruppens rapport
PM3 Seminarium, Hela arbetet
Läsa igenom och korrigera fel i hela rapporten,
påbörja den slutliga redovisningen
Deadline för inlämning av det färdiga arbetet
till opponenter och examinator
Färdigställa och öva på den slutliga
redovisningen
Slutredovisning

Bilaga 1: sid1: (1)
Ahmetovic, Capri

BILAGA 2: Materialdata för allmänt konstruktionsstål
Tabell 1: Egenskaper för allmänt konstruktionsstål.

Bilaga 2: sid1: (1)
Ahmetovic, Capri

BILAGA 3: Intern utredning på Abetong AB i Vislanda

Bilaga 3: sid1: (2)
Ahmetovic, Capri

Bilaga 3: sid2: (2)
Ahmetovic, Capri

BILAGA 4: Utmattningsfaktorer
Tabell: Utmattningsfaktorer

Bilaga 4: sid1: (1)
Ahmetovic, Capri

BILAGA 5: Ritningar på draglådan

Bilaga 5: sid1: (5)
Ahmetovic, Capri

Bilaga 5: sid2: (5)
Ahmetovic, Capri

Bilaga 5: sid3: (5)
Ahmetovic, Capri

Bilaga 5: sid4: (5)
Ahmetovic, Capri

Bilaga 5: sid5: (5)
Ahmetovic, Capri

BILAGA 6: Ritning på ankarplattan

Bilaga 6: sid1: (1)
Ahmetovic, Capri

BILAGA 7: Ritning på hydraulstänger och draglådor

Bilaga 7: sid1: (1)
Ahmetovic, Capri

BILAGA 8 – Beräkningar i nulägesanalys
Beräkning av a6-svetsfogen runt gänghylsan
Svetsförbandets area beräknas från ekvation 24 och ger följande:
𝐴𝑤 =𝑎×𝑙𝑡𝑜𝑡
}
𝑙𝑡𝑜𝑡 =𝜋×𝑑

(24)

→ 𝐴𝑤 = 𝑎 × 𝜋 × 𝑑 = 6 × 𝜋 × 105 = 1979,2 𝑚𝑚2

Enligt ekvation 25 fås normalspänningen, σ﬩, och skjuvspänningen, τ﬩, till att
bli:
𝐹

𝜏⊥ = 𝜎⊥ =

(25)

√2×𝐴𝑤

=

500000
√2×1979,2

= 178,6 𝑀𝑃𝑎

För skjuvspänningen som är parallell med svetsens längd beräknas från
ekvation 26:
𝐹

𝜏‖ = 𝐴 =

(26)

500000

𝑤

1979,2

= 252,6 𝑀𝑃𝑎

Villkor I
(27)

[𝜎⊥2 + 3(𝜏⊥2 + 𝜏‖2 )]

0,5

≤𝛽

𝑓𝑤𝑢𝑘

𝑤 ×𝛾𝑀2

→ 564,9 ≤ 436 𝑀𝑃𝑎 (ej OK)

Villkor II
(28)

𝜎⊥ ≤

0,9×𝑓𝑤𝑢𝑘
𝛾𝑀2

→ 178,6 ≤ 353 𝑀𝑃𝑎

(OK)

Ett av två villkor uppfyller inte kravet, detta ger anledning till att optimera
svetsförbandet senare i förbättringsanalysen.

Beräkning av gängförbandet för statisk last
Säkerhetsfaktor
Tvärsnittsarean för M64-gängan blir
𝐴𝑡64

𝜋 × 𝑑𝑖2 𝜋 × 60,7042
=
=
= 2894,2 𝑚𝑚2
4
4

och ekvation (23) ger säkerhetsfaktorn SFs64
(23)

𝜎𝑚
𝑆𝐹×𝐾𝑓

=

𝐹𝑚
𝐴𝑡

→ 𝑆𝐹

𝑆𝑦

𝑠64 ×𝐾𝑡

=𝐴

𝐹

𝑡64

2894,2×300

→ 𝑆𝐹𝑠64 = 500000×2,8 = 0,62

Tvärsnittsarean för M100-gängan blir
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𝐴𝑡100 =

𝜋(𝐷𝑖2 − 𝑑𝑖2 )
𝜋(96,7042 − 60,7042 )
=
= 4450,6 𝑚𝑚2
4
4

och ekvation (23) ger säkerhetsfaktorn SFs100
(23)

𝜎𝑚

=

𝑆𝐹×𝐾𝑓

𝐹𝑚
𝐴𝑡

→ 𝑆𝐹

𝑆𝑦

𝑠100 ×𝐾𝑡

=𝐴

𝐹

𝑡100

4450,6×300

→ 𝑆𝐹𝑠100 = 500000×2,8 = 0,95

Dragspänning
Dragspänningen i M64-gängan blir:
(2) 𝜎 = 𝐴

𝐹

𝑡64

→ 𝜎𝑠64 =

500000
2894,2

= 173 𝑀𝑃𝑎

Dragspänningen i M100-gängan blir:
(2) 𝜎 = 𝐴

𝐹

𝑡100

→ 𝜎𝑠100 =

500000
4450,6

= 112 𝑀𝑃𝑎

Gängskjuvning
Ekvation 29 ger skjuvarean för M64-gängan, där t = 85 mm enligt figur
4.12:
(29)
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 𝜋 × 𝑑𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 × (0,75 × 𝑡) → 𝐴64𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 𝜋 × 60,704 ×
(0,75 × 85) = 12157,6 𝑚𝑚2
Ekvation 33 ger gängskjuvningen för M64-gängan, där den statiska lasten är
F= 500 kN:
(33)

𝜏=𝐴

𝐹

𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

500000

→ 𝜏𝑠64 = 12157,6 = 41 𝑀𝑃𝑎

Ekvation 29 ger skjuvarean för M100-gängan, där t = 40 mm enligt figur
4.12:
(29)
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 𝜋 × 𝑑𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 × (0,75 × 𝑡) → 𝐴100𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 𝜋 × 96,704 ×
(0.75 × 40) = 9114,2 𝑚𝑚2
Ekvation 33 ger gängskjuvningen för M100-gängan:
(33)

𝜏=𝐴

𝐹
𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

→ 𝜏𝑠100 =

500000
9114,2

= 55 𝑀𝑃𝑎

Materialets styrka mot skjuvning beräknas genom ekvation 35:
(35)

𝑆𝑠𝑦 = 0,58 × 𝑆𝑦 = 0,58 × 300 = 174 𝑀𝑃𝑎
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Genom ekvation 34 kan den tillåtna skjuvspänningen beräknas där hänsyn
till materialets styrka mot skjuvning och M64-gängans säkerhetsfaktor har
tagits:
(34)

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝑆𝑠𝑦
𝑆𝐹

=

174
𝑆𝐹

= 134,9 𝑀𝑃𝑎

Från samma ekvation beräknas den tillåtna skjuvspänningen för M100gängan med hänsyn till materialets styrka mot skjuvning och
säkerhetsfaktor:
(34)

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝑆𝑠𝑦
𝑆𝐹

= 87,9 𝑀𝑃𝑎

Yttryck
Från ekvation 36 beräknas yttrycket vid statisk last för M64- och M100gängan till att bli:
(36)

4×𝐹

𝑝

4×500000

3

𝜎𝑦𝑡 = 𝜋(𝑑2 −𝑑2 ) × 𝑡 → 𝜎𝑦𝑡,𝑠64 = 𝜋(63,9522 −60,7042 ) × 85 = 55,5 𝑀𝑃𝑎
𝑖

(36)

4×𝐹

𝑝

4×500000

3

𝜎𝑦𝑡 = 𝜋(𝑑2 −𝑑2 ) × 𝑡 → 𝜎𝑦𝑡,𝑠100 = 𝜋(99,9522 −96,7042) × 40 =
𝑖

74,8 𝑀𝑃𝑎

Beräknings av gängförbandet för utmattnings last
Säkerhetsfaktor
Ekvation 18 ger:
(18)
𝑆𝑛 = 𝑆´𝑛 × 𝐶𝐿 × 𝐶𝐺 × 𝐶𝑆 × 𝐶𝑇 × 𝐶𝑅 = 0,5 × 490 × 1 × 0,7 × 0,79 ×
1 × 1 = 171,5 𝑀𝑃𝑎

Varav faktorn S´n beräknas ur ekvation 17.
(17)

𝑆´𝑛 = 0,5 × 𝑆𝑢 = 0,5 × 490 = 245 𝑀𝑃𝑎

Spänningen vid N = 103 lastcykler beräknas genom ekvation 19.
(19)

(20)

𝑆𝑓 = 0,75 × 𝑆𝑢 × 𝐶𝑇 = 0,75 × 490 × 1 = 367,5 𝑀𝑃𝑎
log(𝑆𝑥)−log(𝑆𝑛)

log(106 )−log(𝑥)

log(𝑆𝑥)−log(171,5)

= log(106 )−log(103 ) → log(367,5)−log(171,5) =
log(𝑆𝑓)−log(𝑆𝑛)

log(106 )−log(4,4×103 )
log(106 )−log(103 )

→

log(𝑆𝑥)−2,234
0,33

=

6−3,6434
3

→ 𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑥 ) =

2,356×0,33
3

2,234 → 𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑥 ) = 312 𝑀𝑃𝑎 → 𝑆𝑥 = 102,494 → 𝑆𝑥 = 312 𝑀𝑃𝑎
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Figur 1: Logaritmisk S-N-kurva för lastcyklerna N= 4,4×103.
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Figur 2: Diagram för medel- och alternerande spänningar.
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500
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Figur 3: Alternerande kraften Fa vid utmattning.

Eftersom det är samma gängor så är arean densamma som i beräkningarna
för statisk last. Ekvation 23 ger säkerhetsfaktorn SFu64 och SFu100.
(23)
(23)

𝜎𝑎

𝐹

= 𝐴𝑎 → 𝑆𝐹𝑢64 =

𝑆𝐹×𝐾𝑓

𝜎𝑎 ×𝐴𝑡64
𝐹𝑚 ×𝐾𝑓

𝑡

𝜎𝑎

𝐹

= 𝐴𝑎 → 𝑆𝐹𝑢100 =

𝑆𝐹×𝐾𝑓

𝑡

=

𝜎𝑎 ×𝐴𝑡64
𝐹𝑚 ×𝐾𝑓

312×2894,173

=

250000×2,8

= 1,29

312×4450,606
250000×2,8

= 1,98

Gängskjuvning
Ekvation 33 ger gängskjuvningen för M64-gängan, där den kraften är
Fa = 250 kN:
(33)

𝜏=𝐴

𝐹

250000

𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

→ 𝜏𝑢64 = 12157,59 = 21 𝑀𝑃𝑎

Ekvation 33 ger gängskjuvningen för M100-gängan:
(33)

𝜏=𝐴

𝐹

250000

𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

→ 𝜏𝑢100 = 9114,137 = 27 𝑀𝑃𝑎

Yttryck – Vid utmattning används ekvation 36 men med halva kraften då
spänningen är pulserande och växlande:
(36)

4×𝐹

𝑝

4×250000

3

𝜎𝑦𝑡 = 𝜋(𝑑2 −𝑑2 ) × 𝑡 → 𝜎𝑦𝑡,𝑢64 = 𝜋(63,4522 −60,7042 ) × 85 =
𝑖

27,6 𝑀𝑃𝑎
(36)

4×𝐹

𝑝

4×250000

3

𝜎𝑦𝑡 = 𝜋(𝑑2 −𝑑2 ) × 𝑡 → 𝜎𝑦𝑡,𝑢100 = 𝜋(94,9522 −96,7042 ) × 40 =
𝑖

37,4 𝑀𝑃𝑎

Bilaga 8: sid5: (5)
Ahmetovic, Capri

BILAGA 9 – Beräkningar i förbättringsanalys
Beräkning av a10-svetsfogen runt gänghylsan
Svetsförbandet runt M100 gängen har en större svetsarea med a10 och
därmed ska samma ekvationer användas. Ekvation 24 ger följande:
(24)

𝐴𝑤 =𝑎∗𝑙𝑡𝑜𝑡
}
𝑙𝑡𝑜𝑡 =𝜋∗𝑑

→ 𝐴𝑤 = 𝑎 × 𝜋 × 𝑑 = 10 × 𝜋 × 105 = 3298,7 𝑚𝑚2

Ekvation 25 ger oss följande normal- och skjuvspänning:
(25)

𝐹

𝜏⊥ = 𝜎⊥ =

√2×𝐴𝑤

=

500000
√2×3298,7

= 107,2 𝑀𝑃𝑎

Ekvation 26 ger följande skjuvspänning som är parallell med svetsens längd:
(26)

𝐹

𝜏‖ = 𝐴 =

500000

𝑤

3298,7

= 151,6 𝑀𝑃𝑎

Ekvation 27 och 28 enligt Eurokod 3 ger följande:
Villkor I
(27)

[𝜎⊥2 + 3(𝜏⊥2 + 𝜏‖2 )]

0.5

≤𝛽

𝑓𝑤𝑢𝑘

𝑤 ×𝛾𝑀2

→ 338,9 ≤ 436

(OK)

Villkor II
(28)

𝜎⊥ ≤

0,9×𝑓𝑤𝑢𝑘
𝛾𝑀2

→ 107,181 ≤ 352,8

(OK)

Med en större svets runt gänghylsan kunde båda villkoren uppfyllas enligt
Eurokod 3.
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