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Sammanfattning 

Vevaxeldeformation studeras i samband med uppspänning i en virvelfräsmaskin inför en skärande 

process. Syftet är att öka förståelse om deformationsbeteendet av vevaxelns viktiga funktionsytor 

genom analysering med Finita elementmetoden (FEM). Volvo Cars i Skövde hanterar i dagsläget 

oönskad vevaxeldeformation genom tidskrävande fysiska tester. Därför önskar företaget ta stöd av 

virtuell analysering. Detta arbete leder även till ett fastställande om FEM är ett tillämpbart verktyg att 

utgå ifrån för att upprätthålla snäva vevaxeltoleranser. Användning av virtuell analysering istället för 

fysiska tester skulle medföra tidsbesparing och ha positiv inverkan på miljön.   

Programvaran Abaqus används för genomförande av deformationsanalyser vilka också utvärderas mot 

fysiska mätningar i en dragprovmaskin (Instron) för att därigenom säkerställa pålitligheten av använd 

FE modell.  Analyser genomförs huvudsakligen för deformationsuppkomst av vevaxeln i samband med 

uppspänning. Två olika typer av vevaxlar analyseras. Till respektive vevaxel skapas en FE modell med 

ansatta randvillkor och belastningsförhållanden utgående från en genomförd mekanisk analys av 

vevaxeln.  

Erhållna resultat visar att bricksidorna av vevaxeln deformeras med i storleksordningen 10−2 mm då 

vevaxeln belastas i samband med uppspänning med en hoptryckning på 0,2 mm. Denna deformation 

anses medföra risk att ett bearbetningsfel kan förorsakas. Analyserna visar även vilka ytor som 

deformeras mest/minst. Utvärdering mot dragprovning indikerar att riktning på vevaxeldeformation 

stämmer överens med analyserna, men att avvikelser på deformationsstorleken förekommer. 

Skillnaden kan möjligen förklaras med att E-modulen varierar inom den testade vevaxeln medan den 

definierade E-modulen i Abaqus antar ett konstant värde. Dessutom kan eventuella felkällor från 

dragprovningen ha inverkan på resultatutfallet av de fysiska mätningarna.   

Genomförda analyser tyder på att FEM är tillämpbar för analysering av vevaxeldeformation och 

rekommendationer om en lämplig FE modell tillhandahålls. En potentiell lösning till 

deformationsproblemet anses vara beräkning av optimal klämkraft vid uppspänning. 
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Abstract 

Crankshaft deformation is studied in connection with clamping conditions in a whirl milling machine 

before a cutting process. The purpose of the project is to increase knowledge about the deformation 

behaviour of the crankshaft and its important functional surfaces by performing analyses using the 

finite element method (FEM). Volvo Cars in Skövde, Sweden is currently managing unwanted 

crankshaft deformation occurrence by using time consuming physical testing methods. Therefore, the 

company wish to use virtual analyses instead of physical tests. This work also leads to a determination 

if FEM is an applicable tool in order to maintain narrow tolerances of the crankshaft. Using virtual 

analyses instead of physical tests would be time saving and would also have a positive impact on the 

environment. 

The computer software Abaqus is used to implement the deformation analyses that are also evaluated 

against physical measurements done with a tensile testing machine (Instron) and thereby be able to 

ensure the reliability of the used FE model. FE analyses are mainly performed to evaluate the 

deformation of the crankshaft associated with clamping. Two different crankshaft types are being 

analysed. A FE model is created for each crankshaft along with applied boundary and load conditions 

according to performed mechanical analysis of the crankshaft. 

Obtained results show that the thrust bearing sides of the crank pins on the crankshaft deform in the 

range of 10−2 mm when the crankshaft is compressed during clamping with 0.2 mm. This deformation 

is considered to entail a risk for a processing error to occur. At the same time the analyses show which 

surfaces are most/least deformed. Evaluation according to the tensile testing indicates that the 

direction of the crankshaft deformation corresponds to the analysis but slight deviation of the 

deformation magnitude is present. The deviations can be explained by variations of the E-module 

within the crankshaft while the defined E-module in Abaqus has a constant value. Furthermore, there 

is a possibility that sources of error from the tensile tests can have an influence on the obtained results 

from the physical measurements. 

Conducted analyses indicates that FEM is applicable for crankshaft deformation analyses and 

recommendations of a suitable FE model are provided. A potential solution of the deformation 

problem is considered to be the calculation of optimal clamping force.  
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1 Introduktion 

I början på 1900-talet tog massproduktion av bilar fart som följd av att den amerikanska industrialisten 

Henry Ford tog nytta av det löpandebandprincipen (Ford 1922). Detta lade grunden för bilismens 

genombrott i större utsträckning då massproducering innebar en kraftig reducering av 

tillverkningskostnaderna. Därigenom blev det möjligt för många fler i samhället att äga en bil, vilket 

också ledde till en global expansion av biltillverkningen. I samband med den tekniska utvecklingen och 

ökad användning av automatisering i industrier har produktionstakten ökat allt mer.    

Dagens bilindustrier ställs inför en utmaning att producera bilar med ständigt förbättrad kvalitét, 

säkerhet och prestanda. Minskning av fordons bränsleförbrukning samt snävare toleranser vid 

tillverkning av komponenter eftersträvas i syftet att minska kostnader och uppfylla allt striktare 

miljökrav (Case 2010). Denna trend ställer ständigt högre krav på fordonsindustrins utvecklings- och 

tillverkningsprocesser.  

Volvo Cars motorfabrik i Skövde producerar ett antal olika motorkomponenter, såsom motorblock, 

cylinderhuvud, vevaxlar och kamaxlar. I detta examenarbete beaktas deformation av vevaxlar. En 

vevaxel medger en rotationsrörelse utifrån cylindrarnas linjära rörelse. Denna motorkomponent 

består av ramlager vilka följer längs vevaxelns rotationscentrum. Vidare består en vevaxel av vevlager 

vilka excentriskt rör sig utifrån ramlagren och överför kolvarnas rörelse till den önskade 

rotationsrörelsen (Bhumesh, Bagde & Laukik 2013). Figur 1.1 nedan visar en vevaxel med benämning 

av viktiga ytor.  

 

Figur 1.1. En vevaxel och benämningar till dess ytor. 

I samband med den tillverkningsprocess som utförs i en virvelfräsmaskin på Volvo Cars i Skövde kan 

vevaxeln utsättas för oönskade deformationer. Denna deformationsuppkomst har negativ inverkan på 

vinkelrätheten av viktiga funktionsytor på en vevaxel. De traditionella metoderna som idag används 

för att hitta lösningar på ett problem likt detta är tidskrävande och medför höga kostnader eftersom 

analysering sker genom prövning. Därmed önskar Volvo Cars i Skövde hitta en lösning på 

deformationsproblemet med Finita elementmetoden (FEM). FEM bygger på approximerad numerisk 

metod med vilken väldigt komplexa problem kan analyseras genom datasimulering. Användning av 

FEM möjliggör virtuell analysering av en tillverkningsprocess i produktionen redan innan tillverkningen 

sker. Genom att införa FE analyser kan företaget säkerställa att måtten hålls inom toleransområdet för 
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varje tillverkad vevaxel. Därigenom verifieras att rätt tillverkningsmetod används utan att först behöva 

testa fram den verkliga bearbetningen i maskinen.   

1.1 Bearbetning och uppspänning av vevaxeln  

I Volvo Cars H-fabrik i Skövde bearbetas vevaxeln i ett antal olika steg där varje enskild maskin utför 

en viss bearbetning hos vevaxeln genom olika så kallade operationer. I första operationen utförs 

indexering av råämnet genom att referenser i form av koniska centrumhål (dubbhål) borras i varje 

ände för att vevaxeln ska kunna centreras i varje maskin för att säkerställa att alla bearbetningssteg 

utgår ifrån samma punkt. Vid den andra operationen utförs en grovfräsning av ramlager, vevlager samt 

vevaxelns flänsar med en virvelfräsmaskin. Tredje operation är en svarvmaskin som utför svarvning av 

de grovfrästa ramlagren och flänsarna på vevaxeln. Den för examensarbetet intressanta fräsmaskinen 

är den fjärde operationen i ordningen. Denna operation benämns OP40 och maskinen utför här ett 

finskär med utvändig virvelfräsning av vevlager, bricksidor och motvikter. Efter OP40 finns det 

ytterligare cirka 15 operationer innan vevaxeln är färdigtillverkad. Vissa av dessa processer innefattar 

oljehålsborrning, härdning, tryckrullning, slipning med flera.  Dessa efterföljande operationer kommer 

inte att beaktas.  

1.1.1 OP40 - beskrivning av maskinen och processen 

Figur 1.2 visar virvelfräsmaskinen till den fjärde operationen. OP40 består av två huvudprocesser. Den 

ena är uppspänning av vevaxeln och den andra är fräsning. Uppspänningen sker i samband med att 

vevaxeln laddas i maskinen via en portal (kartesisk robot).  

 

Figur 1.2. Maskinen till OP40. Överst visas fräsarna och längre ner vevaxeluppspänning med chuckarna. 
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Vevaxeln spänns upp mellan två stycken kraftstyrda chuckar och först därefter sker fräsning. När 

chuckarna spänner fast vevaxeln pressas vevaxeln ihop och en oönskad axiell förskjutning uppstår. 

Denna deformation medför risken att viktiga funktionsytor på vevaxeln påverkas. Enligt Ljustina1 och 

Helsing2 är bricksidorna (se Figur 1.1 ovan) på vevaxeln de allra viktigaste funktionsytorna att beakta. 

Bricksidornas deformationsuppkomst i samband med tillverkningen medför att toleranskrav inte 

uppfylls. Detta kan ha negativ inverkan på efterföljande bearbetningsoperationer. Det ställs höga krav 

på att bricksidorna ska förbli vinkelräta för att säkerställa rätt funktionalitet hos vevaxeln i en 

förbränningsmotor. I förstudien avsnitt 2.4 behandlas mer ingående varför vinkelräthet på 

bricksidorna utgör en viktig roll.  

För att kompensera att vevaxeln deformeras innan fräsning sker, dras chuckarna isär, oftast inom 

intervallet 0,1 - 0,3 mm beroende på hur mycket materialegenskaperna avviker från vevaxel till 

vevaxel. Kompenseringen utförs genom att chucken på den högra sidan förskjuts i vevaxelns längdled, 

medan chucken på vänstra sidan förblir orörd. Med denna kompensering hamnar bricksidorna i 

ursprungligt läge, innanför angivna toleranser, och förblir vinkelräta efter genomförd bearbetning.  

Bearbetningen består av utvändig virvelfräsning där maskinen fräser ett finskär av alla vevlager, 

bricksidor och motvikter på vevaxeln för förberedning för efterföljande slipning av ytorna. Figur 1.3 

nedan visar ingående frässteg där vänster- och högerställd fräs benämns 1 LH respektive 2 RH.  MT 

står för motvikter och VT för vevtappar/vevlager. 

 

Figur 1.3. Bearbetningsföljd OP40 med ingående frässteg. 

En så kallad stöddocka används för att förse stabilitet till vevaxeln under fräsning, se figur 1.4a). 

Stöddockan kommer till användning under bearbetningen för att stabilisera vevaxeln och därmed 

förhindra utböjning av den under bearbetningen, detta för att uppnå högre stabilitet under fräsning. 

                                                           
1 Goran Ljustina, Senior Tooling Engineer på Volvo Cars i Skövde. Personlig kommunikation. 
2 Niklas Helsing, Tooling Engineer på Volvo Cars i Skövde. Personlig kommunikation. 
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Stöddockan kan förflyttas längs vevaxeln, från höger till vänster, och är oftast placerad i mitten av 

vevaxeln eller vid näst intilliggande ramlager. Stadgan åstadkoms genom att stöddockan greppar 

vevaxeln i tre punkter, enligt figur 1.4b). Vevaxeln är fri att rotera under klämningsinverkan av 

stöddockan eftersom greppet från armarna längst upp från stöddockan är utformad på det viset att 

glidning mellan kontaktytorna tillåts. Stödet längst ner består av ett kullager vilket också underlättar 

vevaxelns rotation. Detta stöd från undersidan är positionsstyrt och kan förflyttas i vertikalled. 

Stöddockan spänner från början mot vevaxeln för att hålla den i neutralt läge och har en stödjande 

effekt först vid skärens inträde i vevaxeln. Vid sidan om stöddockan finns två blåsmunstycken vilka 

med hjälp av tryckluft avlägsnar alstrade spånar från bearbetningen.  

 

Figur 1.4. a) Stöddockan visas utan vevaxeln, b) förstorad vy av stöddockan med markerade areor vilka kommer 
i kontakt med ramlagret på vevaxeln för att uppnå högre stabilitet under fräsning. 

1.2 Problembeskrivning  
Genom detta examensarbete kommer deformationsuppkomst av vevaxeln att analyseras. 

Deformation i form av hoptryckning av vevaxeln uppstår vid uppspänning och antas orsakas av axiella 

krafter verkande vid klämning med chuckbackarna. Figur 1.5 nedan visar chuckbackarnas utformning 

på den vänstra chucken. Idealt ska chuckbackarna tillföra enbart de önskvärda radiella krafterna 

(verkande mot vevaxelns centrumlinje). Företaget misstänker att belastningen i axiell led tillkommer 

på grund av slitage på chuckbackarna.  

Företaget tillverkar fyra olika typer av vevaxlar, varav två av dessa kommer att analyseras då dessa 

tillverkas i störst volym i aktuell produktions line. En tillhandahållen CAD modell av respektive vevaxel 

kommer att användas för deformationsanalyser i programvaran Abaqus/CAE version 6.14.  Med hjälp 

av Abaqus förväntas genomförda analyser klargöra hur potentiella orsaker bidrar till 

deformationsuppkomsten. Frågor som skall besvaras är hur stora axiella krafter tillförs och även vilka 

ytor på vevaxeln påverkas mest av deformationen. Pålitligheten av erhållna FEM resultat från 



Fredrik Eliasson  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Ilija Todorovic  Vårtermin 2017 

5 
 

uppspänningsanalyser kommer att utvärderas mot insamlad data genom deformationsmätning i en 

dragprovmaskin. 

Deformation av vevaxeln kan förekomma under hela bearbetningscykeln i aktuell maskin, från 

uppspänning till färdigbearbetad detalj. Fokus i projektet rör deformationen av vevaxeln vid 

uppspänning innan bearbetningen påbörjas. Det är under uppspänningen som vevaxeln kan utsättas 

för deformation i första hand, med tanke på att uppspänningen utgör det första huvudsteget i 

maskinen. Dock finns det ett önskemål från företaget att i mån av tid även analysera eventuell 

deformationsinverkan från stöddockan som ger stadga till vevaxeln under fräsning. Grundtanken med 

stöddockan är att den ska motverka inverkan som skärkrafter har på vevaxelns deformation. Men 

förutom den positiva inverkan från stöddockan kan vid fel placering och felaktigt grepp en lika negativ 

inverkan frambringas. Den negativa konsekvensen medför ökad vevaxeldeformation. Vid sidan om 

uppspänningsproblemet kan även stöddockan vara en potentiell källa till deformation av vevaxeln och 

kommer därmed att analyseras om tid finns.  

 

Figur 1.5. Chucken från OP40 och tre stycken ingående chuckbackar med 120° fördelning enligt bilden. I centrum 
finns dubben vilken används till att ta emot och centrera vevaxeln vid uppspänning. 

1.3 Syfte och mål 
Huvudsyftet med examensarbetet är att ta reda på och förklara vart och hur mycket vevaxeln 

deformeras vid uppspänning i fräsmaskinen. Vinkelrätheten hos bricksidorna påverkas av 
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uppspänningen och avviker olika mycket. Fokus skall ligga vid att reda ut vilka sidor som drabbas 

mest/minst. Med erhållna resultat kan även tillämpligheten av FEM klargöras. Detta projekt utgör ett 

underlag för företaget om hur tillförlitliga FE analyserna är. Vid lyckat resultat önskar företaget börja 

tillämpa FEM även vid framtida ändamål, t.ex. att vid nyinstallation kunna analysera och simulera 

förhållanden i maskinen redan innan fullproduktion startar för att säkerställa önskat resultat. Genom 

att använda virtuella analyseringsmetoder kan problem studeras och olika parametrar uteslutas i ett 

tidigt stadie i jämförelse med tidskrävande provningsmetoder. Detta i sin tur leder till att ledtider 

förkortas vid inställning av maskinen vilket medför mer kostnadseffektivt produktion.  

Syfte:  

 Undersöka hur vevaxeln och i synnerhet bricksidorna påverkas vid uppspänning. 

 Dra slutsats om FEM är tillämpbar och i sådana fall tillhandahålla rekommendationer om 

lämplig FE modell.  

 Korta ledtider vid inställning av maskinen genom virtuella analyseringsmetoder vilket också 

har positiv inverkan på miljön eftersom minskning av fysiska tester medför energibesparing.  

Mål:  

 Kontrollera FEM resultat mot faktiska mätvärden. 

 Besvara frågan om vad händer om stöddockan inte är perfekt placerad/centrerad. 

 Analysera vilka ytor som drabbas mest/minst. 

 Förlag på åtgärder/inställning vid uppspänning av vevaxeln. 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsning av arbetet syftar till att så noggrant som möjligt ringa in problemet utan att viktiga delar 

hamnar utanför fokusområdet. I detta fall handlar arbetet främst om att analysera deformationen av 

en vevaxel vid tillverkning i en specifik maskin. Restspänningar som kan finnas inbyggda i vevaxeln 

innan aktuell operation t.ex. från smidning av råämnet kommer inte att beaktas vid analyseringen. 

Fokus kommer heller inte ligga vid att studera maskinens uppbyggnad, funktion eller komponenter i 

större utsträckning. Anledningen till dessa avgränsningar är den begränsade tidsramen på ca fem 

månader för detta projekt. 

Påverkan av formen och läge för dubbhål och samtliga svarvade ytor från tidigare operationer beaktas 

inte vid analysering av deformation i OP40. Vid eventuell felaktig form på dubbhålen kan snedställning 

av vevaxeln uppkomma som följd av fel centrering i dubbarna. Vid yt- eller formavvikelser påverkar 

dessa uppspänningen av vevaxeln. Då dessa dimensioner kontrollmäts med hjälp av en mätstation 

precis innan OP40 antas påverkan av eventuella avvikelser inte utgöra en betydlig 

deformationsinverkan. 

Enligt företaget kan omställningspåverkan i produktionen mellan bearbetning av de fyra olika 

vevaxeltyperna uteslutas. Detta eftersom mekanisk omställning av maskinen inte medför någon större 

påverkan vid tillverkning av olika vevaxeltyper. Vidare tas inte i beaktan inverkan av vevaxelns 

utvidgning och därmed även deformationsuppkomst till följd av den temperaturökning som sker under 
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fräsning. Avvikelser i materialegenskaper såsom eventuella inneslutningar och urtag i materialet kan 

förekomma och vara en bidragande orsak till hur mycket vevaxeln deformeras vid bearbetning av den 

samma men beaktas inte. 

1.5 Om Volvo Cars 

År 1868 grundades Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad. Till en början tillverkades produkter i 

gjutjärn såsom ångpannor, grytor, behållare, verktyg och tröskverk. År 1908 startade produktionen av 

den första motorn avsedd att användas i båtar. Motorn kom att kallas Penta (grekiska för fem) efter 

de fem personer vilka deltog på mötet då namnet Penta bestämdes och under tiden bytte företaget 

namn till AB Pentaverken. År 1925 inträffade den avgörande händelsen för Pentaverken då blivande 

Volvo fastställde användning av svensktillverkade motorer i sina bilar vilka började levereras 1927 

(Volvo Penta 2017).  

Från början var Volvo ett dotterbolag tillhörande kullagertillverkaren SKF (Svenska Kullager Fabriken). 

Namnet Volvo är latin och betyder ”jag rullar”, vilket användes som benämning på ett av SKF:s kullager. 

Volvo övergick 1927 till biltillverkning på initiativet av två bilentusiaster Assar Gabrielsson och Gustaf 

Larson. Motorerna tillverkades av motorfabriken i Skövde. Under samma år började serietillverkning 

av den första bilmodellen ÖV4 (öppen vagn med fyra cylindrar), även kallad Jakob. Export av bilar till 

USA startade och en fabrik öppnades i den belgiska staden Gent. Under tiden började även produktion 

av lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner samt båt- och flygmotorer. 1978 bildades Volvo 

Personvagnar AB (Volvo Cars) som år 1999 köptes av Ford för 50 miljarder kronor. Volvo Personvagnar 

AB såldes år 2010 vidare till kinesiska Geely som idag äger 51 % av bolaget (SVT Nyheter 2010).   

Genom åren har Volvo uppfunnit många innovationer såsom trepunktsbältet som infördes år 1959 av 

Nils Bohlin. Trepunktsbältet standardiserades inom Volvo och tillämpades därefter även av andra 

biltillverkare. Denna säkerhetsdetalj uppskattas har räddat livet på miljontals människor världen över. 

Även lambdasonden var en utmärkande innovation.  Lambdasonden medförde minskat skadligt 

utsläpp med 90 % och började därför användas i de flesta bilar i världen. Volvo Cars är idag engagerade 

i att utveckla nya metoder för att bilda världens säkraste bilar (Volvo Car Corporation 2017). 

1.6 Översikt 
I kapitel 2 nedan följer förstudien om vevaxlar, dess tillverkning, toleranser och olika faktorer som 

bidrar till deformationsproblemet. Metoderna för att virtuellt analysera och fysiskt mäta 

deformationen av vevaxeln beskrivs i kapitel 3. Randvillkoren samt olika belastningsfall bestäms 

genom en mekanisk analys.  Flera FE analyser genomförs för två olika typer av vevaxlar för att 

bestämma bricksidornas deformation och den axiella kraften från chuckbackarna. Till respektive 

Abaqus modell tilldelas lämpligt beräkningsnät bestående av små element (mesh) utifrån genomförda 

konvergensanalyser. Resultatet för den ena vevaxeln utvärderas mot värdena från en dragprovmaskin 

för att säkerställa hur pålitligt FE modellen är. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för analysering av 

stöddockans inverkan på vevaxelns deformation. I kapitel 4 redovisas en sammanställning av erhållna 

resultat. Slutligen följer kapitlen om diskussion, slutsats och rekommendationer för fortsatt arbete.  
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2 Förstudie 

I OP40 kan en vevaxel utsättas för deformation under både uppspännings- och bearbetningsprocessen, 

vilket medför risken att deformation orsakas som följd av inverkan av olika faktorer. Genom att ta del 

av erfarenheter från Volvo Cars i Skövde och genom att ha studerat operationsföljden i OP40 samt 

utifrån genomgången litteraturstudie fastställdes faktorer vilka bedöms kan ha inverkan på vevaxelns 

deformation. Dessa är listade i figur 2.1. I genomförd litteraturstudie redogörs flera av dessa faktorer 

i syftet att införskaffa bättre förståelse om de olika parametrarnas inverkan. Därigenom erhålls bättre 

uppfattning om deformationsproblemet. 

 

Figur 2.1. Översikt av riskfaktorer som kan ha inverkan på deformationsuppkomst av vevaxel. 

2.1 Vevaxelteori 
En förbränningsmotor är uppbyggd av en mängd avancerade detaljer och omvandlar kemisk energi via 

bränsle till mekanisk rotationsrörelse. Kraften överförs via en växellåda till hjulen. Motorer vars kraft 

erhålls med hjälp av kolvar vilka rör sig linjärt i en cylinder har använts sedan den industriella 

revolutionen. Kolvens rörelse överförs via en vevstake till en roterande vevaxel. Vevaxeln medger 

rotationsrörelse utifrån cylindrarnas linjära rörelse tack vare vevaxelns unika utformning. Figur 1.1 

ovan visar en vevaxel där dess viktigaste detaljer finns namngivna och markerade. Vevstakarna sitter 

fastklämda runt vevaxelns vevlager eller också kallade vevslängar alternativt vevtappar. Dessa har till 

uppgift att styra vevstaken och möjliggöra den roterande rörelsen som uppstår när kolven rör sig upp 

och ner i cylindern. 

Hela vevaxeln hålls på plats i motorblocket och endast rotation tillåts kring vevaxelns 

rotationscentrum. Rotationen erhålls med hjälp av axelns ramlager vilka befinner sig utmed 

centrumlinjen. Ramlagren finns placerade mellan varje vevlager och antalet ramlager är alltid ett fler 

än antalet vevlager. Detta för att uppnå stabilitet i motorn samt att fördela den tryckkraft som orsakas 

på vevlagren då kolven pressas ner. Genom vevaxeln finns oljekanaler borrade för att transportera olja 

till alla lager på vevaxeln. Detta innebär att det bör finnas ett litet mellanrum mellan varje lager hos 

vevaxeln och dess kontaktytor för att optimal smörjning ska kunna upprätthållas. Figur 2.2 visar ett 

typexempel på oljehål för transport av motorolja ut till lagren. 
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Figur 2.2. Illustrativ bild av oljekanaler genom en vevaxel Tillstånd till bildreferering medgavs av Sandvik (Sandvik 
Coromant 2014, s. 7). 

Detta medför att det ställs höga krav på toleranser av motorns rörliga delar för att slitage eller i värsta 

fall haveri inte ska uppstå. Vid övergång mellan ram- och vevlager på vevaxeln återfinns ett område 

med komplex geometri som sammanfogar varje lagertyp vars position är olika. Detta gör vevaxeln till 

den mest kritiska komponenten i hela motorn. Om skador eller deformationer uppstår hos vevaxeln 

kan hela motorns system haverera (Baragetti 2014). Vid detta område finns motvikter utplacerade på 

två eller flera av dessa områden. Motvikterna består av en extra mängd material och finns placerade i 

motsatt riktning av angränsade vevlager. Detta för att öka balansen i motorn och minimera vibrationer 

som uppstår i samband med att kolvarna rör sig. För att en motor ska få en så balanserad och 

harmonisk gång som möjligt placeras vevlagren med ett visst antal grader (delning) emellan då 

vevlagren vid rörelse rör sig i en cirkelbana. Delningen av vevlagren bestäms utifrån hur många 

cylindrar motorn har och hur kraften från cylindrarna fördelas. En motor med fler antal cylindrar t.ex. 

fem stycken med 72° delning, har en mer jämn gång med lite vibrationer medan en motor med färre 

cylindrar tenderar att vibrera mer då delningen mellan varje cylinder ökar vilket medför en mer ojämn 

gång samt att mindre effekt kan utvecklas (Newton, Steeds & Garrett 1983). 

Vid varje ände av vevaxeln finns en fläns med speciellt utseende. I figur 2.3 nedan visas en vevaxel i 

samverkan med de viktiga motorkomponenterna där dess huvudfunktion visas. Vid främre flänsändan 

återfinns en tapp där transmissionen för styrning av kamaxlarna sker med kugghjul eller kamrem samt 

att det längst ut på tappen finns en remskiva fastmonterad för drivning av generatorrem. På motsatt 

sida finns bakre flänsändan och vid denna fästs svänghjulet. 
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Figur 2.3. Vevaxel i samverkan med de viktiga motorkomponenterna i en volvomotor där dess huvudfunktion 
visas. 

Vevaxeln är den enskilt viktigaste rörliga delen i en förbränningsmotor. Vevaxeln behöver vara så 

konstruerad att kraften från kolven vid förbränningstakten inte medför överdriven böjning av den 

samma. Livslängden hos motorn beror till stor del på vevaxelns styrka och uthållighet (Meng, Liu, Y. & 

Liu, R 2011). Speciellt viktiga är ram- och vevlagrens mått och utformning då dessa ytor inte bara 

roterar och överför kraft utan även fungerar som lager. Detta medför att toleranser och ytjämnhet blir 

extra viktiga att uppfylla vilket ställer höga krav vid bearbetning av vevaxeln.  

Lagerytorna hos vevaxeln måste uppfylla ett antal krav för att kunna fungera optimalt. Varje lager ska 

förutom att ha korrekt diameter, rundhet och ytfinhet även vara rakt (rakhets krav) och rätt 

positionerat utmed axeln. Längs centrumlinjen för ramlager samt rätt delning och slaglängd för 

vevlager. Slaglängd är det avstånd vilket kolven kan röra sig i vertikalled då vevlagret roterar ett varv 

kring rotationscentrum. Ram- och vevlager tar upp belastning främst i radialled. Vevaxeln utsätts också 

för axiella krafter ifrån bland annat friktionskopplingen mellan svänghjulet och växellådan. För att 

vevaxeln inte ska deformeras eller pressas mot väggen på motorblocket, bearbetas ca 1 cm höga 
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kanter på vardera sidan av varje lager vilka kallas bricksidor. Dessa ytor visas i Figur 1.1 och har till 

uppgift att likt ram- och vevlager ge stöd i axiell led. Bricksidorna på vevtapparna fyller även en annan 

viktig funktion då dessa ser till att vevstakarna hålls på plats och begränsar dess rörelse i axialled. Det 

är därför viktigt att bricksidorna är vinkelräta mot lagerytan för att minska vibrationer och säkerställa 

vevaxelns position i motorn. För stort glapp mellan vevaxelns lager och lagerskålar medför labilitet och 

ökat slitage. 

2.2 Material för vevaxeln 
De vevaxlar som bearbetas på Volvo Cars i Skövde består av ett skrotbaserat (C38 hårdare än vanligt 

stål) stålmaterial med speciella egenskaper för att uppfylla kraven på hållfasthet hos vevaxeln. Vevaxlar 

tillverkas i någon typ av stål främst därför att stål lämpar sig bra att gjutas, smidas bearbetas, härdas 

och slipas samt att stål är ett relativt billigt material sett till dess mångsidiga egenskaper. Stål kan 

genom olika värmebehandlingar och legeringsämnen anta olika faser och inre struktur med stor 

variation i egenskaper. Detta gör stål till ett av de mest mångsidiga konstruktionsmaterialen. Stål är 

ett ferromagnetiskt material vilket kan härdas genom induktionshärdning där materialet värms upp 

med hjälp av elektromagnetism (Leijon 2014). Induktionshärdning tillämpas för att få en lokal härdning 

av ytan av varje lager för att uppnå en hård lageryta med mjuk kärna hos vevaxeln. Metoden är även 

användbart för att skapa tryckrestspänningar vid de kritiska lägena för vevaxeln (Zoroufi & Fatemi 

2005). Enligt krav från Volvo ska stålet kunna härdas genom urskiljningshärdning vid uppvärmning med 

hjälp av induktion. Vid utskiljningshärdning kan materialets hållfasthetsegenskaper ökas genom att 

bildning av urskiljningar tillåts i from av partiklar där enstaka atomer vars störning i kristallgittret 

förstärks (Leijon 2014).  

Materialdata för stålet till vevaxeln är viktiga parametrar som krävs för att analysering med 

programvara ska kunna ske. De viktigaste materialegenskaperna som behövs för materialet är dess 

elasticitetsmodul, 𝐸, Poissons tal, 𝜈, sträckgränsen, 𝑅p0,2 samt brottgränsen 𝑅m. I tabell 1 nedan anges 

vevaxelns materialegenskaper utifrån Volvos standard för det stål vilket används vid gjutning av 

råämne till vevaxeln. Stålet har beteckning V-2908 enligt företagets standard. Dessa parametrar anges 

vid simulering för att programvaran ska kunna beräkna och visa hur materialet beter sig vid belastning.  

Tabell 1. Materialegenskaper för vevaxeln. 

Materialegenskaper 𝑹𝒑𝟎,𝟐 MPa 𝑹𝒎 MPa E-modul GPa Poissons tal, 𝝂 

Stål V-2908 450 750 205 0,3 

 

2.2.1 Stränggjutning och sänksmidning av råämne 

Materialet till vevaxlar består till en början av ett råämne i form av flytande stål som formas till en tub 

genom stränggjutning. Den efterföljande formningssmetoden är sänksmidning. Det är under denna 

process som vevaxeln erhåller sin komplexa form. Efter att gjutning och smidning av materialet har 

utförts levereras råämnet till Volvofabriken i Skövde där bearbetning till färdig produkt sker. 

Sänksmidning och stränggjutning är två viktiga processer i produktionscykeln eftersom dessa utgör 

grunden för att tillverkade vevaxlar erhåller rätt geometriutformning från början. Det är också här som 

avvikelser av materialegenskaper tillkommer p.g.a. eventuella urtag eller inneslutningar av olika 

partiklar i materialet.  Avvikande materialegenskaper kan leda till att kompensering vid uppspänningen 



Fredrik Eliasson  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Ilija Todorovic  Vårtermin 2017 

12 
 

i OP40 skiljer mellan vevaxlar. Därmed är kännedom om dessa formningsprocesser av betydelse, se 

även Appendix 3 Stränggjutnings- och sänksmidningsprocess för utförligare beskrivning. Vid gjutning 

tillkommer restspänningar som följd av ojämn kylning, under inverkan av temperaturskillnader i 

materialet. Även smidning medför att restspänningar bildas genom strukturella förändringar 

(Dattoma, Giorgi & Nobile 2006). Inbyggda restspänningar kan ha negativa konsekvenser på 

bearbetningen genom att deformation av vevaxeln orsakas. För mer ingående beskrivning om 

restspänningar se Appendix 4 Inbyggda restspänningar. 

2.3 Uppspänningsinverkan (Klämvillkor) 

Vad som i detta projekt avses med en uppspänning är en klämningsinverkan på ett arbetsstycke från 

en eller flera fixturer. Med denna fastspänning kan alltså en stödeffekt eller fixering åstadkommas. I 

detta fall är arbetsstycket en vevaxel och fixturer är chuckarna från virvelfräsmaskinen. 

Uppspänningen sker först efter att arbetsstycket placeras i maskinen relativt en bestämd 

utgångspunkt, d.v.s. centreringsdubbar på vevaxelns ändar. Uppspänningen utgör en kritisk faktor i 

den bearbetningsprocess som tillämpas i operation 40, med tanke på att en felaktig fixering kan 

medföra ett bearbetningsfel. Därmed kan måtten avvika från specificerade toleranser. 

Deformationsuppkomst i samband med uppspänning är ett väl studerat problem. Flera kritiska 

faktorer påverkar och åtgärder till problemet kräver teoretisk bakgrund och ofta även experimentella 

insatser.  

2.3.1 Optimal kraftinverkan 

I en studie utförd av Li och Melkote (2001) behandlas uppspänningsförhållanden, d.v.s. spännkrafter 

från en fixtur och dess påverkan på arbetsstycket.  I studien framgår att rörelse i form av lokala elastiska 

deformationer av arbetsstycket kan uppkomma på grund av krafter som tillförs vid klämning och 

bearbetning. Uppkomst av denna deformation, vid kontaktytorna mellan arbetsstycket och fixturer, 

påverkar signifikant precision av arbetsstyckets position. Detta i sin tur leder till minskad kvalité av det 

arbetsstycke som bearbetas.  

I studien påpekas också att klämkraften utgör en kritisk variabel vilket medför att en rörelse av 

arbetsstycket uppkommer och att en potentiell lösning kan vara en optimering av fixturdesignen. En 

kraftoptimering kan medföra ett minimerat lokaliseringsfel av arbetsstycket, samtidigt som 

klämkraften blir tillräckligt stor för att begränsa olämpliga deformationer. Vidare menar Li och Melkote 

(2001) att eventuell inverkan av friktionskraften vid klämning är försumbar i jämförelse med 

magnituden av den normala kraften vid kontaktytan. Under förhållanden då en hydraulisk eller 

pneumatisk klämning används kan klämkrafter i normalriktningen antas förbli konstanta under externa 

bearbetningsbelastningar. Krafterna antas även vara ” quasi-static loads” vilket på svenska kan 

översättas till kvasistatisk belastning. Detta innebär att belastningen av materialet sker dynamiskt och 

är tidsberoende men appliceras väldigt långsamt. Detta medför att lasten i verkligheten består av flera 

statiska tillstånd, vilka befinner sig i jämvikt för given tidpunkt (Haddad 2000). 

Liu och Jin (2013) framställer i sin studie en analytisk metod för beräkning av minsta lämpliga 

klämkraften. Avsikten är att uppfylla stabilitetsvillkor vid periferifräsning och fixturdesignen bestående 

av sfärisk spetsade element.  I framtaget beräkningsunderlag försummas ändringen av magnitud av 

skärkraften vid olika fräsningsläge. Den maximala kraften som tillkommer på ett visst fräsläge antas 
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gälla överallt där fräsning sker. Antagandet bygger på heuristiska regler (den praktiska metoden och 

observationer).  

I studien gjord av Selvakumar, Arulshri, Padmanaban och Sasikumar (2010) påpekas att beräkningarna 

som krävs för att bestämma optimal klämkraft kan vara väldigt komplicerade. Erforderlig klämkraft kan 

bestämmas utgående från skärkrafter, den statiska friktionskoefficienten samt den harmoniska 

frekvensen, men ofta är förenklingar nödvändiga. Erhållen optimal kraft verifieras med Coulombs 

friktionslag, genom att multiplicera krafter i varje riktning med den statiska friktionskoefficienten. 

Jämvikt av modellen uppnås först när storleken på friktionskraften är lika stor och verkande i samma 

riktning som bearbetningskraften. I artikeln beskrivs att i de flesta tidigare studierna som berör 

bearbetning utelämnas inverkan av arbetsstyckets elastiska deformation. Hänsyn tas heller inte till 

dynamisk inverkan av bearbetningskrafter. Selvakumar, Arulshri, Padmanaban och Sasikumar (2010) 

använder även FEM för deformationsanalysering av ett arbetsstycke med prismatisk form, där hänsyn 

tas till skärverktygets förflyttning och material avverkningseffekten.   

För att bestämma optimal kraft vid uppspänning i en chuck vilken används i OP40, kan beräkningar 

med hjälp av jämviktsekvationer användas för att bestämma erforderlig spännkraft. Utöver 

jämviktsekvationer krävs specifika data för aktuellt uppspänningsförhållande då ett antal viktiga 

parametrar påverkar den spännkraft som krävs. Detta enligt en studie utförd av Walter och Ståhl 

(1993) där spännkraftsberäkning vid uppspänning i en svarvchuck beräknas och diskuteras. Enligt 

författarna utgör chucken en av de svagaste länkarna i en svarvmaskin. Detta då chucken består av en 

tvåsidig anslutning dels till maskinspindeln och dels till arbetsstycket samt att ofullständig kunskap om 

vilka krafter som verkar vid bearbetning leder till begränsningar i form av en mindre optimal 

tillverkningsprocess. Vid beräkning av de radiella och tangentiella krafter vilka verkar vid uppspänning 

med chucken mäts de krafter vilka verkar på verktygsstålet vid svarvning med hjälp av elektriska 

kraftgivare för att sedan kunna beräkna erforderlig spännkraft. Detta medför således att möjligheten 

till beräkning av optimalkraft vid uppspänning av vevaxeln blir kraftigt begränsade då denna metod 

inte är tillämpbar för aktuell fräsoperation och dessutom är tiden en begränsande faktor. Det finns 

dock flera tillvägagångssätt för att beräkna optimal kraft vid uppspänning. Ett exempel är från en 

datahandbok i maskinteknisk design (Bhandari 2014) där ekvationer ges för beräkning av optimal kraft 

samt grafer för utläsning av de kraftparametrar vilka krävs för att bestämma rätt spännkraft. En av de 

viktigaste komponenterna vid beräkningen innefattar den effekt (energi, Hk) vilken krävs för att 

upprätthålla den friktion samt det skärdjup, matning och skärhastighet som ställts in och samtidigt 

krävs för att bearbeta arbetsstycket på ett optimalt sätt (se fräsning nedan). Även i detta fall är 

möjligheten att genomföra beräkningar och fysiska mätningar begränsade då beräkning av skärkraften 

kräver mycket tid på grund av fräsens utformning. 

2.3.2 Klämfel 

Enligt en utförd studie av Asante (2008) är förutom klämkrafter även uppkomsten av lokaliseringsfel 

viktig att beakta. Perfekt placering av ett arbetsstycke är möjlig ifall dess geometri är felfri. Vid någon 

typ av eventuellt geometrifel av detaljen i frågan ökar risken för en felaktig positionering - genom att 

ett vinkelfel av arbetsstycket uppstår relativt den perfekta positioneringen. Vinkelfelet kan i sådana 

fall medföra att ett klämfel inträffar, alltså att en momentinverkan 𝑀 =  𝑄 ∙ 𝑑 bildas (figur 2.4). Asante 

(2008) menar att detta innebär att arbetsstycket börjar rotera innan det når sitt jämviktsläge.  
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Figur 2.4. Illustration av klämfel vid uppspänning av ett arbetsstycke med geometrifel (fritolkning av figuren från 
Asante (2008), s.32). 

2.3.3 Chuckar 
Vid svarvning används en chuck för att spänna fast arbetsstycket istället för en fixtur. En chuck tillåter 

rotation av arbetsstycket för att svarvning eller borrning ska kunna utföras. En chuck kan även finnas 

inbyggd ihop med en fixtur i en fräsmaskin beroende på den producerade detaljens geometri. 

Vanligaste användningen av en chuck med tre punkter vilka pressar mot en cylindrisk detalj är en 

borrmaskinschuck där ett borr hålls på plats i chucken med jämn kraft utmed cirkeln. En chuck består 

av en bastant cylinder med tre stycken chuckbackar monterade längst ut för att kunna spänna fast 

arbetsstycket. Delningen mellan varje chuckback är 120° för att förhindra rörelse av arbetsstycket i x-

y planet. Chucken sitter ofta lagrad på en axel vilken i sin tur drivs av en elmotor med växellåda för att 

inställning av olika varvtal ska kunna ske. Chuckar finns i flera olika varianter, både manuella och 

chuckar som styrs med manöverdon (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002).  

För CNC (Computer Numerical Control) svarvar används kraftmanövrerade chuckar vilka styrs med 

manöverdon från maskinens styrsystem. Enligt Hågeryd, Björklund och Lenner (2002) erhålls den 

erforderliga klämkraften med hjälp av en kilhake, en hävarm eller en kilstång vilka medger den 

chuckbacksrörelse som önskas. Manöverdonet är normalt inte inbyggt i chuckkroppen på 

kraftmanövrerade chuckar. Istället överförs rörelsen vanligen via en dragstång genom 

spindelborrningen vilket motsvarar centrum på chucken. Detta ger en centrerad rörelse och alla 

chuckbackar rör sig mot mitten samtidigt vilket ger en spännkraft på arbetsstycket. Manöverdonet 

drivs vanligen elektriskt, pneumatiskt eller hydrauliskt utifrån valda inställningar i maskinen.  

Den vanligaste kraftmanövrerade chucken är hävarmschucken vilken visas i Figur 1.5 och är den typ av 

chuck som sitter monterad i OP40. Chuckbacksrörelsen skapas genom att en vinkformad hävarm ligger 

an mot en urfräsning inuti en kolv vilken i sin tur drivs av manöverdonet. Den axiella rörelsen hos 

kolven överförs via hävarmen till en radiell rörelse hos backen. Den spännkraft som kan åstadkommas 

beror främst på kraften från manöverdonet och hävarmsförhållandet men också chuckbackens höjd 

och backstyrningens längd. Desto längre ifrån infästningen (gejdplanet) spännkraften appliceras desto 

större blir friktionskraften mellan chuckback och styrning på grund av det tippmoment som skapas vid 

fastspänning av arbetsstycket. I figur 2.5 nedan visas en chuckback med den kraftfördelning som 

föreligger vid uppspänning. Reaktionskrafterna 𝑅1 och 𝑅2 påverkar backstyrningen och ger i längden 

upphov till förslitning (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002). Förslitningen av chuckbacken i OP40 antas 

förekomma längs den vita randen (backstyrningen) i figur 2.5 där reaktionskrafterna 𝑅1 och 𝑅2verkar 

i samband med att chuckbacken kommer i kontakt med chuckkroppen. Dock kan inga synliga 
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förslitningsskador av chuckbackar identifieras genom observation i OP40 när chuckbackar är 

fastmonterade eftersom den anläggningsyta vilken antas utsättas för förslitning ligger dold.  

 

Figur 2.5. Kraftfördelning hos chuckback i en hävarmschuck. Chuckbacken utsätts för ett tippmoment. 

De flesta kraftmanövrerade chuckarna utrustas med delade chuckbackar, en delad chuckback innebär 

att den består av en grund-chuckback där en ytterback kan sättas fast. Spår och tänder mellan backarna 

ser till att de sitter säkert på plats och inte kan röra sig åt något håll. Genom att backarna är delade 

kan olika inställningar göras för att uppnå olika spänndiametrar med en förflyttning av ytterbackarna 

(Hågeryd, Björklund & Lenner 2002). Arbetsstycket fixeras vid fastspänning i chucken och friktionen 

mellan detaljen och backarna är en kritisk faktor då glidning av arbetsstycket inte får uppstå. Därför 

erfordras en spännkraft vilken medger tillräckligt hög friktion vid fixeringen i chucken. Detta medför 

dock förslitning vid kontaktytan av ytterbackarna vid fastspänning då tänderna på backarna greppar 

tag i detaljen och en liten deformation av detaljens yta kan uppstå (Byun and Liu 2004). 

2.3.4 Förslitning av chuckbackarna 

Förslitning av material sker då dessa glider eller rullar mot varandra vid kontakt. Förslitningen orsakas 

av faktorer som friktion, nötning och otillräcklig smörjning. Begreppet förslitning benämns inom 

vetenskapen som tribologi (Jacobsson och Hogmark 1996). Förslitning sker främst mellan chuckbacken 

och chuckkroppen då vevaxeln spänns fast vid varje cykel. Det finns en hel del studier gjorda där 

deformation av ett uppspänt arbetsstycke analyseras. Dessa studier berör främst runda detaljer med 

tunn godstjocklek vilka lätt deformeras vid uppspänning i en trebackschuck. Enligt Storozh, Storozh, 

Karpyk och Mandryk (2013) kan tunna metallringar och bussningar till olika maskintekniska produkter 

med höga krav på måttnoggrannhet tillverkas med hjälp av olika typer av chuckar med spännhylsor. 

Dessa används då spännkraften behöver fördelas jämnt för att inte skada arbetsstycket allt för mycket. 

Då specialchuckar är dyra att tillverka är de inte kostnadseffektiva vid tillverkning av små serier. Därför 

kan backar med större anläggningsyta och utsvarvad radie användas tillsammans med en vanlig 

trebackschuck för att minska tryckkoncentrationen hos arbetsstycket. De flesta studier rör 

deformation av arbetsstycket snarare än chucken då fokus ligger vid att tillverka detaljer med rätt 
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kvalitet. Vid uppspänning av en detalj i en kraftmanövrerad chuck styrs ofta spänntrycket via 

maskinens huvudpanel där önskat tryck anges. Det är därför viktigt att beakta förslitning av chucken 

vid beräkning av spänntrycket, speciellt om det krävs stort spänntryck för att glidning inte ska uppstå 

under bearbetningen. 

Uppkomsten av förslitning beror främst på det reaktionsmoment vilket skapas då manöverdonet 

trycker på chuckbacken för att skapa spännkraften enligt Figur 2.5 ovan. Förslitningen ger i sin tur 

upphov till en snedställning av backen vilket medför en axiell kraft på vevaxeln. Detta skapar således 

den deformation vilken ligger till grund för avvikelsen av vinkelrätheten hos bricksidorna. Figur 2.6 

nedan visar hur spännkraften fördelas radiellt, 𝐹r och axiellt, 𝐹a då chuckbacken snedställs med en 

vinkel α. Desto större förslitning desto större andel av spänntrycket övergår i axiell kraft vilket ger 

större deformation av vevaxeln vid uppspänning. 

 

Figur 2.6. Fördelning av spännkraften (radiellt, 𝐹𝑟 och axiellt, 𝐹𝑎) då chuckbacken snedställs med vinkeln α. 

Vid optimal kraftinverkan kan förslitning av maskinen och framförallt chucken där arbetsstycket spänns 

upp minskas. Ett av målen vid genomförandet av examensarbetet är att kunna tala om och ge förslag 

på åtgärder för att kunna minska deformationen av vevaxeln vid uppspänningen. Spänntrycket tillförd 

av chuckbackarna på vevaxeln är enligt företaget ca 600 kN. Om trycket är för stort i förhållande till 

vad som krävs vid bearbetningen för att glidning av den uppspända vevaxeln inte ska kunna ske, kan 

den axiella kraften möjligen minskas då beräkning av erforderlig spännkraft beräknas. 

2.4 Vevaxeltoleranser och form 
Toleranser anger en avvikelse eller variation av något mått från ett givet värde och utgör en kritisk länk 

mellan konstruktion och tillverkning. Avvikelser av ett specifikt måttvärde förekommer vid all 

tillverkning. I en formgivningsprocess ligger dimensionerna spridda inom ett givet intervall, inom vilket 

övre och nedre mått gränsvärden anges. Genomsnittligt värde för profilens ytjämnhet betecknas med 
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𝑅𝑎. Ju lägre värde på 𝑅𝑎 desto finare yta (𝑅𝑎  0,02 μm motsvarar spegelblank yta). Normalt utfall av 

ytjämnhetsvärden 𝑅𝑎 vid fräsning ligger inom 0,8–6,3 𝜇𝑚 (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002).   

Toleranser är viktiga egenskaper hos vevaxeln. Ytjämnhet och vinkelräthet utgör kritiska faktorer för 

funktionalitet av vevaxeln och därmed även för övriga komponenter i en förbränningsmotor.  Enligt 

Case (2010) förväntas allt högre krav ställas på snävare toleranser vid tillverkning av en vevaxel. Detta 

i samband med att allt striktare krav ställs på att producera mer miljövänliga bilar. Motorprestanda 

och bränsleekonomi förbättras samtidigt som utsläpp minskas genom snävare toleranser för 

motorkomponenter såsom vevaxlar och kamaxlar. Därmed är det av oerhört stor betydelse att 

vevaxeltillverkning sker på rätt sätt med rätta toleranser. 

Flera motorkomponenter är kopplade till vevaxeln men ett av det mest kritiska förhållandet av delarna 

är samverkan mellan vevaxelns vevlager, vevstakar och lagerskålar. När motorn är i drift tillförs 

belastning från vevstakar till lagerskålar och vidare mot vevlager på vevaxeln (Wei, L., Wei, H., Duan & 

Zhang 2015).  För att förhindra att kontakt ska uppstå mellan dessa ytor och därigenom minska 

friktionen används smörjning med olja. Smörjmedlet är applicerat både utvändigt och invändigt kring 

lagerskålarna. För att motverka friktion på bästa sätt behöver oljebeläggningen upprätthållas mellan 

ytorna.  

När ytan av ett vevlager är dåligt bearbetad och på något sätt avvikande från den ideala formen enligt 

figur 2.7, kommer oljeskiktet inte att formas ordentligt. I detta fall bildas en mer ojämn 

belastningsfördelning på kontaktytorna. Ojämn belastning gör att smörjning motverkas på vissa ställen 

runt om lagerskålarna (Mahle u.å.). När smörjningen tappar sin effekt orsakas högre friktion och högre 

temperatur. Vid ytorna där oljan är otillräcklig uppstår därmed slitage av lagerskålen, vilket givetvis 

inte är önskvärt. Felaktigheter likt detta påverkar samverkan av delarna (Ebrat, Mourelatos, 

Vlahopoulos & Vaidyanathan 2004). Detta i sin tur har inverkan på motorns livslängd, prestanda och 

kan även vara en potentiell källa till vibrationsuppkomst och oljud. Den här typen av problem kan 

motverkas eller åtminstone minimeras i stor omfattning genom att vid tillverkning av vevaxlar förhålla 

sig till uppsatta toleranser och rätt utformning av ytor. Reducering av friktionsförluster mellan delarna 

har blivit allt viktigare insats inom motorindustrin, i samband med att efterfrågan för högre 

motorprestanda har ökat (Zhenpeng, Junhong, Guichang, Zhouyu & Weisong 2014). 

 

Figur 2.7. Några exempel på dålig yta av ett vevlager. a) Avsmalning, b) konvex yta, c) konkav yta. 



Fredrik Eliasson  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Ilija Todorovic  Vårtermin 2017 

18 
 

Förutom redan nämnda ytor och komponenter utgör också bricksidor på vevaxeln en särskilt viktig del 

i sammanhanget. Det ställs höga krav på vinkelräthet av bricksidorna, i förhållande till ytan av vev- eller 

ramlagren. Bricksidorna är kilformade och är gjorda med hänsyn till att upprätthålla oljebeläggningen. 

Dock är oljeskiktet tunt vid detta område och bricksidorna utgör därmed en kritisk faktor. Tjockleken 

på oljeskiktet kan komma ner till ca 
1

2
 tusendel av en millimeter (Kopeliovich u.å.). Med ett så oerhört 

litet glapp mellan ytan av lagerskålen och vevaxelns lager är det uppenbart hur noga det är att 

upprätthålla snäva toleranser och ha hög ytfinish. Figur 2.8 illustrerar vevaxelns lager, lagerskål och 

oljeskikt. 

 

Figur 2.8. Oljebeläggning emellan lagerskålar och den roterande vevaxelns lager. 

Enligt Case (2010) är vevaxelns diameter, dess rundhet, rakhet och form på cylindern (cylindricitet) de 

parametrar som har stor inflytande på livslängden av motorn. Tabell 2 nedan visar ett flertal 

rekommenderade toleranser och ytfinhet för ramlager och vevlager av vevaxeln.  

Tabell 2. Några rekommenderade tolerans- och 𝑅𝑎-värden för vevaxeln (med undantag från tunga fordon och 
vevaxlar som är tungt belastade i exempelvis högpresterande tävlingsmotorer) enligt Mahle (u.å.).   

 
Toleranser och ytfinhet för vev- och ramlagren 

 
Karaktäristiska värden för toleranser och ytfinhet 
 

 

Ytfinish av ram- och vevlager (𝑹𝒂) 
 

 
𝑅𝑎 = 0,381 𝜇𝑚 eller bättre 

 
Toleranser för diameter av vev- och ramlager 
 

13 𝜇𝑚 för vevaxelns lagerdiameter upp till 38 mm 

25 𝜇𝑚 för vevaxelns lagerdiameter mellan 38–250 mm 

 
”Out-of-Round” * toleranser 
 

 
13 𝜇𝑚 för maximum 125 mm vevaxelns lagerdiameter 

 
Avsmalning (Taper shape) 
 

5 𝜇𝑚 då vevaxelns lager längd är maximum 25 mm 

10 𝜇𝑚 då vevaxelns lager längd är mellan 25–50 mm 

13 𝜇𝑚 då vevaxelns lager längd är 50 mm eller mer 

 
Snedställning (Misalignment) 
 

 
Vev- och ramlagren ska vara parallella inom 25 𝜇𝑚  

*Ofullständig cirkulär form. 

På Volvo Cars i Skövde används bl.a. en vippindikator för att i maskinen kunna utföra manuell kontroll 

av mått på vevaxlar. Vippindikator är en speciell typ av mätklocka bestående av mätspetsen med vilken 
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vipprörelsen möjliggör mätning även på svåråtkomliga ställen.  Figur 2.9 nedan visar ett exempel på 

tillämpning av vippindikatorn.  Denna mätmetod kräver noggrant handhavande då felaktig lutning av 

mätspetsen kan ge upphov till mätfel (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002). En annan mätmetod som 

tillämpas av företaget är koordinatmätning av ett stickprov av producerade vevaxlar. Mätningen utförs 

i ett mätrum och ger ett underlag för processduglighet.  

 

Figur 2.9. a) Principiell skiss av vipparmsindikatormätning med anordning (stativ), b) exempel på 
vipparmsindikator (Solaris 2006). 

2.5 Fräsning 
Fräsning är en spånskärande bearbetning där ett arbetsstycke matas in mot ett fräsverktyg. En 

huvudroterande rörelse utförs av fräsverktyget, till skillnad från svarvning där huvudroterande 

rörelsen är förlagd till arbetsstycket. Vid fräsning matas arbetsstycket in mot fräsen med en rätlinjig 

eller roterande rörelse. I fallet då arbetsstycket matas in med roterande rörelse kallas denna fräsmetod 

för svarvfräsning, eller i vissa fall även virvelfräsning (Svenningsson 1989). Arbetsstycket formas genom 

skärande avverkning utförd av fräsens skäregg, se figur 2.10. Vid avverkning avskiljs materialet från 

arbetsstycket i form av spån. Skärförloppet vid fräsning är intermittent, vilket innebär att skäreggen 

utsätts för varierande och ofta kraftiga påkänningar vid avverkning av material (Hågeryd, Björklund 

och Lenner 2002). 
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Figur 2.10. a) Exempel på fräsverktyg för planfräsning i gjutjärn och stål, b) olika typer av skäregg. Tillstånd till 
bildreferering medgavs av Sandvik (Sandvik Coromant 2015, s. 24, 33). 

Enligt Hågeryd, Björklund och Lenner (2002) finns det många fler kritiska parametrar att ta hänsyn till 

vid fräsningsoperationer än vid många andra bearbetningsmetoder. Exempel på det är 

uppspänningsförhållanden av arbetsstycket. Vid otillfredsställande fastspänning, likt fallet i OP40 där 

deformation orsakas, kan det slutliga resultatet påverkas. Dessutom kan detta vara en orsak till skador 

på både verktyg och maskin. Med hänsyn till detta är reducerad inverkan av deformationen orsakad 

av otillfredsställande uppspänning i OP40 gynnsamt för virvelfärsmaskinen. Vidare menar Hågeryd, 

Björklund och Lenner (2002) att dålig stabilitet hos det bärande stativet för maskinkomponenter kan 

ha lika negativ inverkan. Även maskinens motoreffekt, slitna lager, vibrationsuppkomst och 

underdimensionerande frässpindlar utgör faktorer som kan påverka utfallet av fräsbearbetning. 

Enligt Zhang, L., Li, Tang, S., Tang, W. och Zhang, S. (2014) är metallavverkning vid bearbetning en 

komplicerad dynamisk process, som följd av förekomsten av elastisk och plastisk deformation samt 

komplexa friktionsförhållanden. Zhang, L et al. (2014) påpekar att höga skärtemperaturer kan bildas, 

men att temperaturfördelningen koncentreras huvudsakligen på skärverkets ände som kommer i 

kontakt med arbetsstycket.   

Skärkrafter utgör en viktig roll i OP40 där utböjning av vevaxeln motverkas genom stöddockan, i 

samband med inträdet av skäreggar och pågående fräsning.  Vilken kraft stöddockan utsätts för beror 

på den verkande skärkraften. Fräsen bidrar med en kraft vilken motverkas av stöddockan.  Inverkan av 

dessa två krafter bildar en momentinverkan på vevaxeln. Avståndet mellan fräsen och stöddockan 

utgör momentinverkans storlek. Kännedom om skärkrafter är därmed viktigt för stöddockans analyser. 

Utöver detta är skärkrafternas inverkan även av stor betydelse för beräkning av den optimala kraften 

verkande vid uppspänning av vevaxeln. Se Appendix 5 Skärkrafter för mer ingående beskrivning av 

skärkrafter.  

2.6 FEM och programvaran Abaqus/CAE 
FEM används för att lösa partiella differentialekvationer och är en approximerad numerisk metod. 

Utveckling av metoden skedde på mitten av 1900-talet och drevs av behovet inom flyg- och 
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rymdindustrin. Sedan 1980-talet har metoden eskalerat inom både teknologi och vetenskap. Exempel 

på några tillämpningar av FEM inom ingenjörsvetenskap är hållfasthetsanalyser, bil- och 

flygkraschanalyser, vätskeflöde och värmeöverföring. Användning av FEM möjliggör 

hållfasthetskontroll av en detalj redan innan tillverkning sker. Virtuell analysering istället för prövning 

medför tidsbesparing och positiv inverkan på miljön (Fish & Belytschko 2007).  

Analysering med FEM bygger på elementuppdelning av geometrin i finita element. Ett beräkningsnät 

(mesh) med nodpunkter längs områdesgränserna genereras. Med ökat antal element och noder ökar 

noggrannheten på erhållet resultat, men samtidigt ökar även databeräkningstiden eftersom mer 

datakraft erfordras (Ellobody, Young & Feng 2014). Vid skapandet av en mesh eftersträvas alltid att 

upprätthålla en jämn form och storlek hos elementen. Ett element med stora avvikelser mellan 

längden av dess sidor ger ett högt aspektförhållande (aspect ratio) vilket är förhållandet mellan 

längden på elementets sidor. För triangulära element ges exempel på olika aspektförhållanden enligt 

figur 2.11 nedan samt rekommenderat längdförhållande vid deformationsanalys. Högt 

aspektförhållande medför att elementen uppvisar mindre noggrannhet då elementen blir styvare 

vilket i sin tur leder till mindre pålitlighet vid analysering. Vid kontroll av skapad mesh markeras 

förvrängda element med varningar och andelen anges för att kunna utvärdera var de uppträder och 

hur många de är i förhållande till totala antalet element. Ett rekommenderat aspektförhållande på 10 

mellan elementets längder används som en tumregel och finns förinställt i Abaqus vid verifiering av 

antalet element med dålig form (SIMULIA Abaqus 6.14 kapitel 17.6.1 2014). 

 

Figur 2.11. Rekommenderat aspektförhållande (aspect ratio) för ett element. 

I detta projekt kommer programvaran Abaqus/CAE 6.14 att användas för finita element analyser (FEA). 

Programmet stödjer importerade CAD modeller och innehåller även inbyggda modellerings funktioner. 

En detalj kan modelleras som en balk-, skal- eller solidmodell. Med en solidmodell erfordras mer 

databeräkningstid men geometriförenklingar är minimerade och mer realistiska randvillkoren kan 

tillämpas än vid övriga två modeller. Analysering av vevaxeln bygger i detta fall på tillhandahållen CAD 

modell med 3-dimensionell struktur. Erhållet resultat kan påverkas av många parametrar och valda 

funktioner i programmet, därmed kommer anvisningar från Abaqus användarmanualen version 6.14 

att följas. Resultat noggrannheten utvärderas bl.a. genom att utföra konvergenskontroll för att kunna 

bedöma huruvida resultatet förändras eller förblir oförändrad vid förfining av elementuppdelningen.  

Erhållna resultat från Abaqus/CAE för vevaxeldeformationen kommer även att utvärderas mot 

mätningar i en dragprovmaskin för att därigenom säkerställa pålitligheten av FE modellen.  

I de flesta publicerade artiklarna där en vevaxelanalys utförs med hjälp av FEM behandlas vevaxlars 

belastningsförhållande i en förbränningsmotor. Exempel på detta är studien genomförd av Meng, Liu 
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Y. och Liu R. (2011) där FE analyser utfördes på en fyrcylindrig vevaxel. Maximal deformation, 

spänningar och kritiska areor identifierades. I artikeln skriven av Bhumesh, Bagde och Laukik (2013) 

utfördes modellering och FE analyser på en encylindrig vevaxel för att identifiera och lösa problem 

beträffande utmattning förekommande i förbränningsmotorer. I en annan studie genomförd av 

Deshbhratar och Suple (2012) användes FEM för analysering och optimering av design och 

utmattningslivslängd av en fyrcylindrig vevaxel. Erhållet resultatet via programvaran ANSYS visade att 

maximal deformation orsakad av böjning uppstår i centrum av vevaxeln, lokaliserad i övergången 

mellan ram- och vevlager. Återigen handlar det om vevaxelns belastning motsvarande förhållandena i 

en motor. 

Efter genomgången litteratursökning hittades inga tidigare genomförda studier relaterade till FEM 

deformationsanalyser vid uppspänning eller bearbetning av en vevaxel. Med det i åtanke kan detta 

projekt vara av betydelse för att med hjälp av programvaran Abaqus införskaffa bättre förståelse om 

vevaxelns beteende vid uppspänning i en fräsmaskin.  

2.6.1 Approximation av deformation med FEM 

FEM bygger på approximativa lösningar. Detta illustreras i figur 2.12, där en stång representeras i FEM 

med två element, bestående av två noder var. Den approximativa lösningen kommer närmare den 

verkliga förskjutningen med ökat antal noder eller också med ökat antal element. 

 

Figur 2.12. Jämförelse exempel på verklig förskjutning gentemot approximerad förskjutning erhållen med FEM. 

I FEM approximeras deformation inom varje element. I Abaqus bygger denna approximation på så 

kallad h-metod: många element med låg polynomgrad (högst tre) på förskjutningen. I fallet med 

triangulära element med tre noder approximeras lösningen enligt ekvation (1):  

  𝑢𝐹𝐸𝑀 = 𝑎1 + 𝑎2𝑥 + 𝑎3𝑦 (1) 

där deformationen, 𝑢𝐹𝐸𝑀 approximeras och 𝑎1, 𝑎2 samt 𝑎3 utgör godtyckliga parametrar. Med ökat 

antal noder för varje triangulär element ökar även polynomgraden i ekvation (5) (Fish & Belytschko 

2007).  
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3 Metod 
För att erhålla bättre uppfattning om belastningsförhållanden i OP40 genomförs analytiska studier. Vid 

analysering simuleras hoptryckningen vilken kompenseras i virvelfräsmaskinen, även påverkan av 

axiella krafter från chuckarna samt stöddockans inverkan analyseras. Parallellt med genomförandet av 

simuleringar i Abaqus genomförs fysiska mätningar av en vevaxel i en dragprovmaskin. 

3.1 Mekanisk analys  
Inför FE analysering är det nödvändigt att införskaffa förståelse om potentiella belastningar på 

vevaxeln i OP40. Processen i virvelfärsmaskinen studeras för att kunna bestämma 

belastningsförhållanden vid uppspänning och inverkan av stöddockan, men också för att lättare kunna 

bilda en uppfattning om hur vevaxeln kommer att deformeras. 

Vid uppspänning är det chuckbackarna som tillför belastning på den stora flänsen vid den nedre änden 

samt på ramlager 1 vid höger ände av vevaxeln. Var exakt klämkrafterna verkar på flänsarna framgår 

av processritningen i Appendix 6 Ritning av vevaxel typ 2 för bearbetning i OP40. Varje chuck består av 

en chuckbacksats, också kallad spännbacksats med tre chuckbackar vilka tillför en belastning på 600 

kN vid uppspänning av vevaxeln, vilket är det förinstallerade hydrauliktrycket i virvelfräsmaskinen. 

Största delen av detta tryck verkar i radiellt led, mot vevaxelns centrumlinje, medan en mindre del av 

trycket verkar i axiell riktning. Hur stor fördelning i axiellt och radiellt led det handlar om är oklart. 

Detta är möjligt att klargöra med analysering genom att trycka ihop vevaxeln inom 

kompenseringsintervallet 0,1–0,3 mm och därigenom erhålla en motsvarande axiell kraft som 

erfordras till den angivna hoptryckningen. 

Figur 3.1 visar en förenklad skiss av en vevaxel och genomförd mekanisk analys. Enbart en del av 

vevaxeln är presenterad, resten av geometrin är skuggad (ska inte förväxlas med snitt).  

 

Figur 3.1. Friläggning av vevaxeln, med belastningsförhållanden under bearbetningsprocessen i OP40. 

Röda pilar, betecknade med 𝐴, står för axiella krafter från chuckbackarna. Respektive chuck består av 

tre spännbacksatser med 120° fördelning, men i denna kraftanalys antas för enkelhetens skull samtliga 

av dessa axiella krafter vara lika stora och verkande längst vevaxelns centrumlinje.  De radiella 

krafterna, 𝑅v samt 𝑅h från vänster respektive höger chuck, är också fördelade runt om flänsen och 

riktade vinkelrät mot centrumlinjen vilka presenteras i denna friläggning med kraftresultanter i 

radialled. De radiella krafterna bidrar inte till hoptryckning av vevaxeln och är därför av mindre 

intresse. 𝑀v och 𝑀h  är reaktionsmomenten som bildas från vänster respektive höger chuck. 

Stöddockan antas i samband med fräsning bidra med kraften 𝐹 enligt figur 3.1 ovan. Kraften 𝐹 är 
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motriktad skärkraften 𝑆. Avståndet mellan dessa krafter utgör storleken på momentfördelningen vilket 

bidrar med eventuellt oönskad deformation av vevaxeln. Skärkraften här har okänd riktning och 

magnitud och kan självfallet variera i både läge och storlek vid olika frässteg. Inverkan av vevaxelns 

egenvikt försummas i jämförelse med inverkan av klämkrafter. Samtliga krafter är okända och därmed 

genomförs inga vidare beräkningar för att uppskatta kvantitativa värden. 

3.2 Hoptryckning och mätning av en vevaxel i en dragprovmaskin 

För att utvärdera och jämföra resultatet vilket erhålls från uppspänningsanalyser i Abaqus genomförs 

fysiska mätningar av vevaxeln i en dragprovmaskin av märket Instron med beteckning 8802 vilken visas 

nedan i figur 3.2. En vevaxel av typ 2 tillhandahålls av Volvo Cars och används vid dragprovningen. Två 

stycken dubbar tillverkas efter vevaxeldubbhålens mått vilka används till uppspänning i 

dragprovmaskinens övre chuck och infästning vid bottenplanet på maskinens nedre del. I figur 3.3 

nedan visas tillhandahållen vevaxel samt specialtillverkade dubbar med en konvinkel på ca 60° enligt 

vevaxelns dubbhål. I OP40 erhålls inget dubbtryck alls utan all spännkraft och axiell kraft som verkar 

på vevaxeln uppkommer då densamma spänns fast i chuckarna. Dubbarna till dragprovningen används 

för att trycka ihop vevaxeln i dubbhålen då de axiella krafterna från uppspänning i chuckarna i OP40 

inte kan efterliknas i dragprovmaskinen eftersom maskinens chuckar inte är uppbyggda på samma sätt. 

En kontroll utförs genom analyser i Abaqus om eventuell skillnad i deformationsinverkan av vevaxeln 

förekommer mellan dessa två uppspänningsfall.  

Dragprovmaskinen består av ett stativ monterat på två stycken vertikala stålcylindrar. På den 

tvärgående balken (stativet) finns en stor hydraulikcylinder monterad vilken med hjälp av oljetryck 

pressar eller drar maskinchucken för att åstadkomma den linjära rörelse hos kolven vilket således 

medger tryck nedåt eller drag uppåt. På hydraulikkolven finns också en positionsgivare monterad 

bestående av en elektrisk LVDT (Linear Variable Differential Transformer) vilken mäter kolvens 

absolutposition utifrån dess bottenläge när kolven är helt hoptryckt. Mellan maskinens spännchuck 

och hydraulikkolven finns en kraftgivare monterad vilken mäter hur stor kraft som appliceras för att 

antingen dra eller trycka ihop den detalj vilken avses mätas. 
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Figur 3.2. Dragprovmaskin av märket Instron 8802 med uppspänd vevaxel. 

 

Figur 3.3. Tillhandahållen vevaxel samt specialtillverkade dubbar med konvinkel 60°. 

 

 



Fredrik Eliasson  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Ilija Todorovic  Vårtermin 2017 

26 
 

Vid dragprovningen används två stycken digitala vipparmsindikatorer (vilka har en uppskattad 

upplösning av en tusendels millimeter vid små utslag) för mätning av bricksidornas snedställning. Dessa 

givare kopplas tillsammans med ytterligare två linjära LVDT givare vilka också har upplösningen en 

tusendels millimeter till tre digitala mottagare vilka i sin tur är kopplade till en dator där uppmätta 

värden visas och kan ritas i diagram för aktuell mätning. En begränsning vid mätningen är tillgången till 

antalet givare samt möjligheten att koppla in och avläsa dessa individuellt. Mätning av kolvens position 

och tillförd kraft lagras och visualiseras för varje hoptryckning av vevaxeln vid dragprovningen i en 

automatiskt lagrad datafil med indata såsom kraft, hoptryckning samt tidsförloppet. Vid mätning anges 

en önskad hoptryckning i millimeter samt en hoptryckningshastighet på 0,2 mm/min. Denna väljs med 

hänsyn till effektivitet vid varje mätning samt mätnoggrannheten då för hög matningshastighet kan 

medföra störningar och för stora hopp mellan varje sparad mätpunkt. 

För att säkerställa att vevaxeln inte plasticerar vid genomförandet av mätningar av bricksidornas 

snedställning analyseras i Abaqus vilken hoptryckning som medför begynnande plasticering. 

Analyserna visar att vevaxel typ 2 plasticerar vid ca 0,9 mm hoptryckning. Företaget kompenserar med 

upp till 0,3 mm vilket motsvarar ca 30 % av den kritiska hoptryckningen. Därmed säkerställs att 

vevaxeln inte plasticerar vid dragprovning av vevaxeln vilket också genererar viktig förståelse om 

kompenseringsintervallet i OP40 samt om vilka områden av vevaxelgeometrin som är känsligast för 

plasticering då vevaxeln utsätts för intern böjning. I Appendix 7 Begynnande plasticering av vevaxeln 

presenteras plasticeringsanalyser. 

3.2.1 Inställning av givare och mätning av vevaxeln 

Vipparmsindikatorerna och de linjära LVDT givarna fixeras med hjälp av så kallade magnetfötter med 

rörliga leder vilka kan användas för att på ett flexibelt sätt ställa in och förflytta givaren till en lämplig 

mätposition. Vid magnetfotens bas finns en stark magnet vilken kan slås av och på för infästning vid 

magnetiska ytor. I figur 3.4 nedan visas en magnetfot i orange färg med fastsatt vipparmsindikator för 

mätning av en punkt på en bricksida hos vevaxeln. I bakgrunden av samma bild (bakom vevaxelns ände) 

visas också två LVDT givare med mangetfötter i blå färg.  
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Figur 3.4. Magnetfot med monterad vippindikator för mätning av vevaxeln. 

Vipparmsindikatorerna ställs in på bricksidan med hjälp av magnetfötterna för att mäta 

snedställningen vid hoptryckningen. Placering sker i mitten av vevlagrets bricksida utmed 

centrumlinjen, längs med vevaxelns känsligaste led. Vevaxeln är enligt analyser i Abaqus samt 

erfarenheter känsligast för böjning kring y-axeln, längs z-led enligt koordinatsystem i figur 3.5. För att 

säkerställa att mätspetsen av respektive vipparmsindikator placeras i centrum används en stålprofil 

enligt figur 3.6 som referens. Stålprofilen fästs mellan maskinens vertikala stålcylindrar vilka håller upp 

stativet. För varje gång vipparmsindikatorerna placeras på ny bricksida flyttas stålprofilen till lämplig 

höjd och distansen mellan denna och mätspetsen av respektive vipparmsindikator mätts upp för att 

säkerställa att placeringen vid mätning är konsekvent. Noggrant avvägande med ögonmått tillämpas 

för att säkerställa att mätspetsen inte hamnar för långt ut eller in på varje bricksida vid mätningen. 

Figur 3.5 nedan visar vipparmsindikatorernas placering på vardera sidan av lagret vid mätning av 

vevaxelns bricksidor. 
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Figur 3.5. Vipparmsindikatorer placerade på vardera sidan av ett vevlager för mätning av snedställningen. 

 

Figur 3.6. Stålprofil för centrering av vippindikatorer. 
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Vid de genomförda mätningarna placeras också två stycken linjära givare (enligt figur 3.7) vilka har till 

uppgift att mäta förskjutningen av vevaxelns övre ände för att kontrollera ifall vevaxeln snedställs 

något vid respektive mätning. Mätningen visar att ett fel på flera hundradelar av en millimeter uppstår 

vid den övre änden. Detta medför ett väldigt litet vinkelfel då vevaxeln är ca 490 mm lång. Detta 

påverkar därför inte snedställningen i någon större utsträckning vilket medför att förskjutningen av 

den övre änden kan försummas vid jämförelse av bricksidornas snedställning. 

Ett test genomförs också där en vipparmsindikator placeras längst upp vid vevaxelns övre ände för att 

kontrollera den verkliga hoptryckningen av vevaxeln i jämförelse med maskinens positionsgivare. Vid 

mätningen erhålls att den verkliga hoptryckningen är sju hundradels millimeter enligt vippindikatorn 

då maskinens positionsgivare visar en tiondels millimeter. Denna kompenseringsfaktor används vid 

sammanställning av data från mätningarna samt vid jämförelse med Abaqus eftersom en mindre 

hoptryckning i programmet medför mindre snedställning vilket således bidrar till en mer korrekt bild 

av hur vevaxeln deformeras i verkligheten. Figur 3.7 nedan visar positioneringen av givarna vid 

kontrollmätning och figur 3.8 visar uppmätt graf med kompenseringsfaktorn vilken motsvarar 30 % 

mindre hoptryckning i verkligheten mot maskinens visade värde. 

 

Figur 3.7. Positionering av givare vid kontrollmätning av hoptryckning och förskjutning av vevaxelns övre ände. 
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Figur 3.8. Graf över uppmätt kompenseringsfaktor motsvarande 30 % mindre hoptryckning i verkligheten. 

Totalt mäts sex olika bricksidor vid dragprovningen. Dessa mäts också flera gånger för att kontrollera 

ifall mätningarna är repetitiva. Uppmätta bricksidor visas nedan i figur 3.9 vilka är markerade med 

blått. Sammanställt resultat och jämförelse med genomförda simuleringar presenteras nedan i kapitel 

4. Vid sammanställningen antecknas viktiga data vilka finns bifogade i Appendix 8 

Dragprovningsprotokoll. Detta mätprotokoll innehåller information om kompensering på grund av det 

glapp som uppstår mellan varje mätning vid dragprovningen samt sammanställt resultat från analyser 

i Abaqus vilka ger bl.a. tillförd kraft för respektive hoptryckning. Hoptryckningen i dragprovningen kan 

inte styras med stor noggrannhet då en avvikelse från den angiva hoptryckningen förekommer. Även 

om en hoptryckning på 0,2 mm anges vid flera mättningar kommer dragprovmaskinen att trycka ihop 

vevaxeln mindre än 0,2 mm och dessutom olika mycket varje gång, på grund av det glapp som uppstår 

mellan varje mätning. Glappet förekommer mellan vevaxelns övre ände och ingående dubben. Hur 

stort glapp det uppstår mellan varje mätning kan varierar och indikeras genom avläsning av erhållna 

mätdata. 

 

Figur 3.9. Schematisk bild över uppmätta bricksidor (markerade med blått) i dragprovmaskinen. 

Efter genomförda mätningar granskas erhållna Excelfiler med data vilka skapas av programmet vid 

mätningarna. Utifrån dessa skapas grafer vilka visar applicerad kraft i förhållande till vevaxelns 
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hoptryckning, snedställning av aktuell uppmätt bricksida samt mätning av hur vevaxelns övre ände 

förskjuts i planet vinkelrätt mot vevaxelns centrumlinje. Snedställning av bricksidorna bestäms genom 

att mäta med två vipparmsindikatorer förskjutning av två olika punkter på en och samma bricksida. 

Genom att subtrahera det ena förskjutningen från det andra erhålls en snedställning där den sista 

erhållna punkten visar slutliga snedställningen av den bricksida som mätts upp. Exempel på grafer från 

erhållna Excelfiler visas nedan i Appendix 9 Grafer över uppmätta bricksidor från dragprovning. 

Kontroll av randvillkor vid dubbarna genomförs också för att validera huruvida randvillkoren i 

verkligheten stämmer mot analysen i Abaqus. Kontrollen beskrivs närmare i Appendix 10 Kontroll av 

randvillkor vid nedre dubben från dragprovning samt diskuteras vidare i Randvillkor i dubbhålen av 

vevaxeln.  

3.3 Genomförande av analyser av vevaxeln i Abaqus 
Huvudsakligen genomförs tre olika analyser av vevaxeln. En simulering av hoptryckning av vevaxel typ 

2 genomförs för att ta reda på hur bricksidornas snedställning påverkas vid hoptryckning av vevaxeln 

likt deformationen vid dragprovning. Vid denna analys antas vevaxeln tryckas ihop vid dubbhålen för 

att kunna jämföra med en fysisk mätning av vevaxeln i dragprovmaskinen där hoptryckningen 

appliceras genom två dubbar i vardera änden på vevaxeln. För att klargöra hur de axiella krafterna från 

chuckbackarna i OP40 påverkar snedställningen av bricksidorna genomförs en till analys där tre 

partitioneringar motsvarande chuckbackarnas anläggningsyta skapas för varje ände av vevaxeln där 

chuckbackarna från respektive chuck fixerar vevaxeln. Slutligen analyseras stöddockans påverkan av 

vevaxeln innan bearbetning. 

3.3.1 Modell av vevaxeln 
Två olika modeller för två typer av vevaxlar tillhandahållna av företaget behandlas vid simuleringen. 

CAD modeller av vevaxel typ 2 och typ 4 importeras till Abaqus. Figur 3.10 visar geometrin för vevaxel 

typ 2 och figur 3.11 visar geometrin för vevaxel typ 4. Skillnaden utgörs huvudsakligen av att typ 2, till 

skillnad från typ 4, består av ett balanshjul vilket finns markerat i den förstnämnda figuren och vars 

syfte är att driva en balansaxel vid sidan av vevaxeln för att minska vibrationer. Vevaxel typ 2 har 

dessutom längre slaglängd än vevaxel typ 4 vilket medför att vevaxel typ 4 förväntas bli styvare då 

avståndet från centrum ut till vevlagret är kortare än för typ 2. Ytterligare en skillnad är att vevaxeln 

med balanshjulet består av ca 10 mm längre motvikter. I jämförelse mellan dessa två typer har 

vevaxlarnas längd, ram- och vevlagerdiametern identiska dimensioner. 

 

Figur 3.10. Vevaxel typ 2 med ett balanshjul med vilken rotationsrörelsen stabiliseras i en förbränningsmotor. 
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Figur 3.11. Vevaxel typ 4 utan balanshjul och med kortare slaglängd än vevaxel typ 2. 

3.3.2 Materialdefiniering och analyseringssteg (eng. step) 
Materialegenskaper definieras för vevaxeln genom att ange data för elasticitet, d.v.s. E-modul och 

Poissons tal, enligt Tabell 1. Deformationsanalyser är i detta fall linjära eftersom angiven påfrestning 

av vevaxeln inte är tillräckligt stor för att spänningen ska nå över sträckgränsen. 

Vid analysering sker databeräkning och simuleringen under en viss tidsperiod. Vid simulering av hur 

modellen av vevaxeln deformeras används ingen dynamisk analyseringsmetod då förflyttningen vid 

simuleringen antas vara kvasistatisk och lasten ökar således linjärt under angiven tidsperiod (1s). 

Uppspänningen är i verkligheten egentligen dynamisk men lasten antas öka långsamt vilket medför att 

fastspänningen kan anses vara kvasistatisk. Därmed används en statisk analys vid analysering av 

vevaxeln. Tidsperioden en sekund används då den uppnådda förflyttningen lätt kan beräknas utifrån 

tidperioden då änden av vevaxeln förskjuts. För varje litet tidssteg ökar förflyttningen motsvarande 

den andel av en sekund som förflutit (SIMULIA Abaqus 6.14 kapitel 6.1.2 2014). 

3.3.3 Partitionering 
Partitionering skapas för båda vevaxeltyper för att kunna bestämma önskad area och läge för 

applicering av belastning och randvillkor motsvarande förhållandena i OP40. För att kunna definiera 

belastning och fixering från chuckbackarna skapas partitionering på respektive ände av vevaxlarna. 

Vidare skapas partitionering till stöddockans grepp för vevaxel typ 2. Detta gäller dock inte för typ 4 

eftersom stöddockans inverkan inte beaktas för denna vevaxel.  Analysering av enbart den ena 

vevaxeln anses utgöra tillräckligt bra underlag för att kunna dra en slutsats om hur stor inverkan 

stöddockan har på vevaxeldeformationen. 

Respektive ände på vevaxeln tilldelas tre stycken liknande partitioneringar, skapade med position och 

delning motsvarande chuckbackarnas läge relativt vevaxeln i OP40. Kontaktareor från båda 

chuckbackar uppskattas till rektangulära områden enligt figur 3.12 a) och b). Varje rödmarkerad ruta 

på vänstra flänsen har dimensionerna 7 x 13 mm och på ramlagret 6,8 x 11,5 mm. Storleken på dessa 

rektangulära partitioneringar uppskattas genom mätning med skjutmått av kontaktytan från 

chuckbackar. Denna förenkling av kontaktarean bedöms vara relevant då den uppskattade 

partitioneringsformen inte antas bidra med någon betydlig skillnad i jämförelse med den verkliga 

anläggningsytan. 
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Figur 3.12. Vevaxel typ 2: a) Partitionering av vänstra flänsen, b) partitionering av den ena ramlagret. 

En till partitionering skapas för vevaxel typ 2 för att kunna ansätta randvillkor från stöddockan vilken 

kommer i kontakt med vevaxeln på tre positioner runt om det mittersta ramlagret. Partitioneringen 

uppskattas i enlighet med detta och eftersom ramlagret har cylindrisk form antas den anläggningsyta 

som kommer i kontakt med stöddockan vara minimal. Anläggningsytorna vilka stöddockan verkar mot 

antas motsvara tre partitionerade linjer utmed ramlagret med motsvarande bredd på stöddockans 

armar. Enligt ritning i Appendix 12 Ritning av stöddocka i OP40 från företaget där stöddockans mått 

och utformning kan studeras finns ungefärlig position och angreppspunkt för varje arm/tryckplatta. 

Linjen per varje kontakt har längden 16 mm enligt 2D ritningen vilken visas i Appendix 12 Ritning av 

stöddocka i OP40 samt även utifrån uppskattning genom fysisk observation. 

3.3.4 Randvillkor och belastning 
För varje simulering ansätts olika randvillkor för vevaxeln beroende på vilken typ av analys som 

genomförs då förhållandena och lastfallen varierar för varje analys. Först definieras randvillkor 

motsvarande hoptryckningsförfarandet i verkligheten vid den fysiska mätningen i dragprovmaskinen. 

Därefter skapas randvillkor och last motsvarande de axiella krafterna från chuckarna i OP40. Till sist 

simuleras stöddockans inverkan vid fixering av vevaxeln innan fräsning sker. Detta för att ta reda på 

stöddockans påverkan av bricksidornas snedställning. Placering av stöddockan längst vevaxeln under 

fräsningsinverkan beaktas inte. 

3.3.4.1 Randvillkor vid flänsändarna för analys vid belastning i dubbhål 

En simulering genomförs där belastning appliceras vid vevaxelns flänsändar. I mitten av varje fläns 

finns ett koniskt centrumhål (dubbhål) där randvillkor ansätts. Detta för att genomföra en analys vilken 

framöver kommer att benämnas dubbhålsanalys. Genomförd dubbhålsanalys motsvarar 

belastningsförhållanden i använd dragprovmaskin. Vid genomförd dragprovning av vevaxeln erhålls 

uppmätta värden för hoptryckning, bricksidornas snedställning och erforderlig kraft vilka kan jämföras 

med erhållen simulering. Vid dragprovningsförförandet trycks vevaxeln ihop med ca 0,4 mm som mest 

för att efterlikna kompenseringsintervallet (0,1-0,3 mm) vid uppspänning i fräsmaskinen. 

Hoptryckningen upp till 0,4 mm valdes för att kontrollera deformationsbeteendet en bit över givet 

intervall. Denna hoptryckning vid analyseringen av vevaxeln ansätts för att därmed kunna extrahera 

snedställningen av varje bricksida vid en specifik hoptryckning inom 0,4 mm. Analyseringstiden är satt 
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till 1s och ansatt tidssteg till 0,002 ger 500 datapunkter för intervallet. Detta möjliggör små stegningar 

i programmet inom den ansatta hoptryckningen vilket krävs vid jämförelse av erhållna hoptryckningar 

i dragprovmaskinen. Detta då erhållen uppmätt hoptryckning i dragprovmaskinen varierar i små steg 

på grund av glapp. 

Vevaxeln behöver vid analyseringen sättas fast för att undvika stelkroppsrörelse. Vevaxeln har två 

dubbhål vid varje fläns vilka dubbarna i dragprovmaskinen trycker mot. Vid dessa hål ansätts därför 

randvillkor för att simulera detta. Deformationen appliceras som ett randvillkor motsvarande den 

koniska ytan på den övre änden. Vid nedre dubbhålet tillåts ingen förflyttning i något led och vid övre 

dubbhålet tillåts endast rörelse utmed vevaxeln. Detta då mätning av vevaxelns övre ände vid 

dragprovningen visade att förskjutning i dessa led är försumbara och därmed ansätts dessa randvillkor 

för att på ett realistiskt sätt simulera verkligheten. Vid dragprovningen förekommer en viss förskjutning 

av nedre änden som följd av att vevaxeln snedställs. Riktning på denna snedställning varierar mellan 

mätningar vilket gör att anläggningsytor till randvillkor i nedre dubbhålet kan variera. Det försvårar 

ansättning av rätt randvillkor vid simulering av de olika mätningarna. Utifrån detta genomförs därmed 

en förenkling genom att sätta nedre änden helt fix.  Randvillkoren applicerade på modellen av vevaxeln 

visas nedan i figur 3.13 a) för nedre dubbhålet respektive b) för övre dubbhålet. 

 

Figur 3.13. a) applicerade randvillkor för nedre dubbhålet till vänster, b) applicerade randvillkor för övre 
dubbhålet till höger. 

3.3.4.2 Randvillkor motsvarande uppspänning i OP40 

Vid analysering av vevaxeln simuleras också den deformation vilken uppstår vid uppspänning i OP40. 

De axiella krafter vilka ger upphov till den oönskade deformationen av vevaxeln vilken kompenseras i 

maskinen ansätts vid simuleringen med hjälp av krafter vilka verkar parallellt med vevaxeln. Krafterna 

appliceras vid ramlager 1 på de tre partitionerade ytorna vilka beskrivs ovan. Vid analysen appliceras 

en axiell belastning (”traction”) motsvarande 20 kN. Vid fysiska mätningar i dragprovmaskinen 

överstiger den erforderliga tryckkraften inte 20 kN då en hoptryckning motsvarande 

kompenseringsintervallet erhålls innan denna kraft nås. I Abaqus anges en axiell kraft (parallell mot 

ytan) med en skjuvspänning vilket medför att den applicerade kraften behöver divideras med den yta 

vilken den verkar över. I detta fall motsvarar dessa ytor partitioneringen på ramlager 1 där 

chuckbackarna pressar mot vevaxeln. Vid den stora flänsänden hos vevaxeln ansätts randvillkor vid de 

tre partitionerade ytorna motsvarande chuckbackarna hos den vänstra chucken i fräsmaskinen. Här 

antas vevaxeln sitta fast dels för att eventuell stelkroppsrörelse av vevaxeln ska kunna undvikas och 
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dels för att det bara är den högra chucken som förflyttas vid kompensering. De axiella krafterna samt 

randvillkoren för vevaxeln vid simuleringen visas nedan i figur 3.14. 

  

Figur 3.14. Applicerade randvillkor på stora flänsändan samt applicerade krafter vid ramlager 1. 

3.3.4.3 Randvillkor vid simulering av stöddockans inverkan 

Vid tredje simuleringen testas stöddockans påverkan på vevaxelns deformation. Eftersom skärkrafter 

inte har beräknats kan stöddockans inverkan under fräsning inte analyseras. Däremot genomförs 

analyser av stöddockans grepp på vevaxeln innan fräsning börjar. I detta läge är vevaxeln hoptryckt på 

grund av uppspänningsinverkan. Tryckkraften från stöddockan appliceras vid simuleringen i form av 

randvillkor. Vid partitioneringarna där armarna på stöddockan pressar mot vevaxeln antas vevaxeln 

vara fixerad i y-led (enligt koordinatsystemet i figur 3.15) vid simulering i Abaqus. Dessa armar antas 

inte generera något lägesfel i detta led då varje arm bidrar med lika stor spännkraft. Nedre stödet av 

stöddockan, bestående av en positionsstyrd lager, simuleras i programmet genom att definiera en 

förflyttning uppåt på 0,02 mm vilket motsvarar ett uppskattad lägesfel. Detta för att kontrollera 

deformationsinverkan av fel grepp från stöddockan. Ansatta randvillkor vid simulering av stöddockans 

inverkan på vevaxeln visas nedan i figur 3.15. 

Ändarna av vevaxeln har nästan identiska randvillkor från föregående analys av uppspänningen. Det 

enda skillnaden är att högra änden nu trycks ihop med 0,2 mm genom ansatta randvillkor istället för 

att utgå ifrån en belastning i form av axiella krafter. Stöddockans grepp tillför ett tryck i vevaxeln vilket 

gör att högra änden förskjuts tillbaka till ursprungligt läge. Detta på grund av att det anlagda trycket i 

vevaxeln motverkar inverkan av axiella krafter vilka anges som belastning. Änden förblir alltså i den 

position motsvarande uppspänningen först då en förskjutning i form av randvillkor anges vid övre 

änden. 0,2 mm väljs för att hoptryckningen ska hamna emellan kompenseringsintervallet. Se figur 3.15. 
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Figur 3.15. Applicerade randvillkor för vevaxeln vid analysering av stöddockans inverkan. 

3.3.5 Elementuppdelning av vevaxeln (Mesh) 
För att kunna analysera deformationen av vevaxeln delas modellen upp i finita element. Hela 

geometrin delas upp i många små delar (element) för att var för sig analyseras av programmet. Linjära 

triangulära (tetrahedrala) element med beteckning C3D4 (fyra sidor och fyra noder per element) väljs 

då geometrin är väldigt komplex. Fyrkantiga (hexagonala) element kan inte tillämpas då väldigt många 

element får dålig form vid övergången mellan olika elementtyper samt att endast ram- och vevlager 

kan delas upp i fyrkantiga element. Enligt användarmanualen SIMULIA Abaqus 6.14 kapitel 4.2 (2014) 

bör triangulära element undvikas i den mån det går. Helst bör elementuppdelningen (meshen) endast 

fyllas ut med triangulära element där det krävs på grund av geometrin eller partitionering. I detta fall 

medför modellens komplexitet att en blandning av olika elementtyper genererar ett stort antal dåliga 

(förvrängda) element vid övergången mellan fyrkantiga och triangulära element. Då enbart triangulära 

element ansätts kan en jämn mesh skapas där endast partskarven innehåller dåliga element.  

Genom att förfina vevaxelmodellen kan en jämnare mesh erhållas.  Då CAD modellen importeras till 

Abaqus är geometrin uppdelad i mindre områden vilket medför att elementuppdelningen påverkas 

och således kan många dåliga element erhållas. Ytan hos modellen förfinas i Abaqus med hjälp av 

funktionen ”virtuell topologi” (eng. virtual topology). I Appendix 13 Virtuell Topologi visas en modell 

av vevaxel typ 2 med använd topologi för att reducera initial geometriuppdelning och få jämnare mesh 

fördelning. 

Antalet element kan väljas genom funktionen seeds i Abaqus. Ökat antal seeds medför fler element då 

avståndet mellan varje seed minskar. Valda seeds för vevaxeln visas i Appendix 14 Fördelning med 

seeds för vevaxeln. Totalt uppgår antalet dåliga element till ca 3000st vilket är mindre än 1 % av hela 

elementuppdelningen. Dessutom uppträder dessa element vid ytor kring partskarven vilka är av 

mindre intresse vad gäller påverkan av bricksidornas deformation. I användarmanualen SIMULIA 

Abaqus 6.14 kapitel 4.2 (2014) rekommenderas att använda kvadratiska triangulära element 
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(beteckning C3D10) med fler noder då spänning och deformation beräknas för varje nod i ett element. 

Kvadratiska triangulära element testades vid inledande analyser, dock medger tillgänglig licens för 

Abaqus inte mer än 250 000st noder. Detta medför en grov mesh då antalet element vilken modellen 

kan delas upp i blir kraftigt begränsat jämfört med linjära element. Vid test av kvadratiska element 

användes maximalt tillåtet antal, ca 150 000 element vilka kunde skapas med maximalt antal noder. 

Detta medför dock att den styvhet som skapas för vevaxeln vid analysen är otillräcklig vilket medför 

att vevaxeln inte är fri att deformeras och detta medför således att resultatet avviker från det verkliga 

fallet. Istället bestämdes utifrån konvergensstudien presenterad i Appendix 15 Konvergensstudie av 

vevaxeln att ansätta ca 900 000st element för modellen av vevaxeln då konvergens nås vi ca 500 000st 

element för att kompensera den eventuellt mindre noggrannheten linjära triangulära element medför. 

Den elementuppdelade modellen av vevaxel typ 2 visas nedan i figur 3.16. Vid analysering av vevaxel 

av typ 4 ansätts antal element utifrån första konvergensstudien då geometrin anses vara likvärdig. 

Figur 3.17 nedan visar elementuppdelningen av vevaxel typ 4, också denna modell med lika många 

element. 

 

Figur 3.16. Elementuppdelning (Mesh) av vevaxel typ 2. 

 

Figur 3.17. Elementuppdelning (Mesh) av vevaxel typ 4.  
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4 Resultat  
Resultatet inleds med att en vevaxelanalys (dubbhålsanalys) med tillförd belastning i vevaxelns 

dubbhål utvärderas genom jämförelse med genomförd dragprovning. Vidare presenteras erhållen 

vevaxeldeformation från uppspänningsprocessen i OP40 för vevaxel typ 2 och typ 4. Snedställning av 

bricksidorna redovisas för samtliga vevlager och ramlager av analyserade vevaxlar. Slutligen 

presenteras deformationsinverkan av stöddockans grepp av vevaxel typ 2. 

4.1 Utvärdering mot dragprovning 

Genomförda dubbhålsanalyser av vevaxeln i Abaqus utvärderas mot fysiska mätningar i 

dragprovmaskinen. Erhållna resultat från Abaqus och fysiska mätningar av bricksidornas snedställning 

för vevaxel typ 2 är redovisade i tabell 3.  En procentuell skillnad anges för resultatet från båda 

mätmetoder och samtliga uppmätta bricksidor. I tabellen anges (+) då snedställningen är större vid 

dragprovningen än i Abaqus. Motsvarande gäller för (-) beteckning. 

Ur tabellen framgår att procentuell skillnad mellan mätningarna ligger inom ca 10 % för bricksidorna 

2, 4, 10 och 12. Bricksidorna 6 och 14 avviker något mer och hamnar kring 20 %. Detta är medelvärden 

av procentuella skillnader vilka baseras på repetitiva mätningar. Olika mätningar av bricksidorna 

grundas på olika hoptryckningar av vevaxeln i dragprovmaskinen. Motsvarande hoptryckningar 

används även i Abaqus för att kunna jämföra snedställningen. Hoptryckning av vevaxeln vid 

dragprovningen ligger inom kompenseringsintervallet 0,1–0,3 mm vilket tillämpas i OP40.   

Utvärdering mot dragprovning bygger på jämförelse med dubbhålsanalysen men anses även kunna 

gälla för genomförd vevaxeldeformation motsvarande förhållanden i OP40 vid uppspänning. Vid 

dragprovningen belastas vevaxeln i dubbhålen, medan belastning i form av axiella krafter vid 

uppspänningen verkar på första ramlagret till höger och den stora flänsen till vänster av vevaxeln. En 

analys jämförelse av dessa två olika belastningsförhållanden visar att deformationsbeteendet av 

vevaxeln är det samma. Bricksidorna snedställs lika mycket och åt samma håll i båda analyser. Detta 

tyder på att utvärdering mot dragprovning är aktuell och jämförbar även för 

uppspänningsförhållanden i OP40. 
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Tabell 3. Utvärdering av bricksidornas snedställning i Abaqus mot fysiska mätningar i en dragprovmaskin. 

4.1.1 Vevaxelstyvhet och global respons 

Vid sidan om interna skillnader mellan experimentella mätningar och simulering visade i tabell 3 ovan 

förekommer även en global respons av vevaxelns förskjutning. Det som avses med global respons i 

detta fall är vevaxelns totala styvhet - hur mycket vevaxelns totala längd trycks ihop vid en viss tillförd 

kraft i längdled.  En jämförelse mellan dragprovning och simulering av vevaxelns globala styvhet visas 

i figur 4.1. Figuren visar att vevaxelmodellen i Abaqus är styvare än den använda vevaxeln vid 

dragprovningen. 

Hoptryckning 
av vevaxeln 

[mm] 

Bricksida 2 
 

Snedställning Dragprov [mm]: Snedställning Abaqus [mm]: Procentuell skillnad: 

0,091 0,022 0,0230 (-) 4,48 % 

0,143 0,037 0,0362 (+) 2,31 % 

0,128 0,029 0,0323 (-) 10,29 % 

0,119 0,027 0,0301 (-) 10,31 % 

0,112 0,024 0,0283 (-) 15,15 % 

0,109 0,023 0,0275 (-) 16,29 % 

0,173 0,044 -0,0436 (+) 0,82 % 

Medelvärde:   (-) 7,6 % 

Hoptryckning 
av vevaxeln 

[mm] 

Bricksida 4 
 

Snedställning Dragprov [mm]: Snedställning Abaqus [mm]: Procentuell skillnad: 

0,265 0,123 0,1149 (+) 7,09 % 

0,250 0,118 0,1083 (+) 8,99 % 

Medelvärde:   8,0 % 

Hoptryckning 
av vevaxeln 

[mm] 

Bricksida 6 
 

Snedställning Dragprov [mm]: Snedställning Abaqus [mm]: Procentuell skillnad: 

0,204 0,047 0,0363 (+) 28,22 % 

0,210 0,047 0,0375 (+) 26,48 % 

0,219 0,048 0,0390 (+) 23,86 % 

0,267 0,055 0,0476 (+) 15,56 % 

0,233 0,049 0,0415 (+) 16,73 % 

0,226 0,047 0,0403 (+) 15,81 % 

Medelvärde:   21,2 % 

Hoptryckning 
av vevaxeln 

[mm] 

Bricksida 10 
 

Snedställning Dragprov [mm]: Snedställning Abaqus [mm]: Procentuell skillnad: 

0,250 0,070 0,0648 (+) 7,95 % 

0,2208 0,062 0,0572 (+) 8,43 % 

Medelvärde:   8,2 % 

Hoptryckning 
av vevaxeln 

[mm] 

Bricksida 12 
 

Snedställning Dragprov [mm]: Snedställning Abaqus [mm]: Procentuell skillnad: 

0,204 0,097 0,0884 (+) 9,30 % 

0,252 0,121 0,1092 (+) 11,01 % 

Medelvärde:   10,2 % 

Hoptryckning 
av vevaxeln 

[mm] 

Bricksida 14 
 

Snedställning Dragprov [mm]: Snedställning Abaqus [mm]: Procentuell skillnad: 

0,2656 0,037 0,0456 (-) 18,83 % 

0,2472 0,035 0,0424 (-) 17,50 % 

Medelvärde:   (-) 18,2 % 
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Figur 4.1. Vevaxelstyvhet, jämförelse mellan dragprovning och simulering. 

4.2 Deformationsinverkan av uppspänning i OP40 

Deformationsanalyserna visar att båda vevaxeltyper utsätts för utböjning genom att mittersta 

ramlagret tvingas uppåt i negativt z-led (enligt koordinatsystem i nedre vänstra hörnet i figur 4.2). 

Samtidigt förflyttas ramlager 1 och hela högra flänsen inåt (i negativt x-led). I detta fall är angiven 

hoptryckning 0,2 mm. När vevaxeln utsätts för en hoptryckning inom kompenseringsintervallet 0,1–

0,3 mm råder linjärt förhållandet av deformationsinverkan. Därmed kan snedställning av bricksidorna 

bestämmas för godtyckliga värden inom detta intervall genom den erhållna analysen med 0,2 mm 

hoptryckning. Figur 4.2 visar deformationsfördelning av vevaxel typ 2.  Deformationskalfaktorn 100 

används för tydligare framställning av utböjning. Deformationen visas som en magnitud (U), vilket 

refererar till den sammanlagda deformationen motsvarande resultantriktningen i x-, y- och z-led. 

Referensen till angiven deformation är baskoordinatsystemet beläget i centrum på vänstra dubbhålet. 

Riktning är motsvarande det globala koordinatsystemet vilken är synlig i figurerna. Vevaxel typ 4 

uppvisar likadan deformationsfördelning (U) och visas i figur 4.3. Vid detta läge är utböjning av 

ramlager 3 i mitten av båda vevaxlar ca 0,15 mm. Vänstra änden är fixerad i alla led och förflyttas 

därmed inte, medan högra änden förflyttas med den angivna hoptryckningen. I Appendix 16 Vevaxel 

typ 2 och 4 – deformation i z-led vid uppspänning visas vevaxlarnas deformation verkande i z-led 

istället för magnitudriktningen. Analyserna visar att vevaxlarna böjs ut i höjdled (XZ-plan) men att 

deformationen längst y-led är i storleksordningen tiotusendels millimeter.  
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Figur 4.2. Deformationsanalys med deformationsskalfaktorn 100 och 0,2 mm hoptryckning av vevaxel typ 2. 

 

Figur 4.3. Deformationsanalys med deformationsskalfaktorn 100 och 0,2 mm hoptryckning av vevaxel typ 4. 

4.2.1 Snedställning av bricksidorna till vevaxel typ 2 

Figur 4.4 visar en förenklad modell av vevaxel typ 2 med snedställning av bricksidorna enligt erhållet 

resultat i Abaqus. Snedställning av bricksidorna är viktigt att beakta för att kunna kontrollera om 

uppsatt tolerans för vinkelrätheten upprätthålls vid en viss vevaxelhoptryckning. För att erhålla en 

hoptryckning på 0,2 mm av vevaxeln belastas i Abaqus den högra änden med en axiell kraft på 13,6305 

kN. Snedställningen av bricksidorna redovisas med blåa linjer med en förskjutning ifrån vevaxeln enligt 

figur 4.4. Detta för att tydligt kunna illustrera deformationsinverkan. Rörelseriktning på 

snedställningen av respektive bricksida anges med gröna pilar. 
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Figur 4.4. Deformationsutseende av bricksidor för vevaxel typ 2 vid hoptryckning av vevaxeln med 0,2 mm. 

Enligt figuren ligger den minsta snedställningen på 0,0008 mm för bricksida 7, vilket också anses vara 

en försumbar deformation. Största snedställningen är 0,0901 mm för bricksida 11 tillhörande 

ramlager. Bricksidorna vilka drabbas minst tillhör ramlagret i mitten av vevaxeln med bricksida 

nummer 7 och 8 (där växling av deformationsriktning sker), medan nästintilliggande ramlagren 

drabbas mest.  

4.2.2 Snedställning av bricksidorna till vevaxel typ 4 

Figur 4.5 visar snedställning av bricksidorna för vevaxel typ 4 vilken trycks ihop med 0,2 mm. I detta 

läge är erforderlig axiell kraft med vilken vevaxelns övre ände belastas med 28,851 kN. Den erforderliga 

axiella kraften är ungefärligen dubblerad i jämförelse med vevaxel typ 2 för samma hoptryckning. Detta 

tyder på att vevaxel typ 4 är dubbelt så styv på grund av dess geometri. Skillnaden i slaglängd samt 

eventuellt balanshjulet gör att vevaxel typ 2 är ”svagare”. Vevaxel typ 4 uppvisar samma 

deformationsbeteende som typ 2 vevaxeln gällande bricksidorna. Den enda avvikelsen i riktning 

förekommer vid mittersta ramlagret, men dessa bricksidor snedställs med mindre än en tusendels 

millimeter vilket gör att skillnaden antas vara obetydlig. I övrigt är riktningen på snedställning av 
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bricksidorna samma i förhållande till respektive vevaxeln. Storlek på snedställningen är i jämförelse 

med typ 2 avvikande med upp till åtta tusendels millimeter som mest för vissa av bricksidorna. Figur 

4.5 visar erhållna värden på snedställningen samt vilka bricksidor som drabbas mest respektive minst. 

 

Figur 4.5. Deformationsutseende av bricksidor för vevaxel typ 4 vid hoptryckning med 0,2 mm. 

4.3 Deformationsinverkan av stöddockan 

Deformationsanalys av stöddockans inverkan på vevaxel typ 2 bygger på en hoptryckning av vevaxeln 

med 0,2 mm och därefter applicering av stöddockans grepp på mittersta ramlagret, ramlager 3. Vid 

detta läge minskar snedställningen av samtliga bricksidor relativt snedställningen från Figur 4.4 där 

enbart inverkan av uppspänning visas. Figur 4.6 visar erhållen snedställning av bricksidorna i samband 

med stöddockans inverkan. Eftersom mittersta ramlagret redan är förflyttat uppåt med mer än en 

hundradels millimeter på grund av uppspänningen medför detta att stöddockan tvingar ner det 

mittersta ramlagret så att ett felläge uppnås med en avvikelse på 0,02 mm från vevaxelns centrumlinje. 

Stöddockan medför en minskad risk för att bricksidorna överstiger uppsatt tolerans för vinkelräthet. 
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Se Appendix 17 Inverkan av stöddocka vid hoptryckning av vevaxeln för erhållen deformation av 

vevaxeln där hänsyn tas till både uppspänningsprocessen och stöddockans grepp.  

 

Figur 4.6. Stöddockans inverkan på bricksidorna av vevaxel typ 2. 

Deformation i z-led för vevaxel typ 2 redovisas i tabell 4, vid uppspänningsinverkan som enskild process 

samt vid inverkan av stöddockan efter uppspänning och utan kompensering. Beteckning (+) anger 

deformation i positiv z-led och motsvarande gäller för (-) beteckning.  Deformation i y-led redovisas 

inte eftersom analyserna visar att förskjutning i denna led är försumbar (i storleksordningen 10−4mm).  

Vevtapparna numreras och räknas från höger till vänster. Deformation av ramlager redovisas inte i 

tabellen eftersom bearbetning i OP40 innefattar enbart vevlager. Ur tabellen framgår att stöddockans 

inverkan för det mesta minskar deformation av vevlager, relativt uppspänningen. Denna deformation 

kan eventuellt ha negativ inverkan för efterföljande fräsning. 

Tabell 4. Deformation av vevtappar (VT) 1-4 av vevaxel typ 2 vid uppspänning vid stöddockans inverkan. 

Vevlager/Vevtappar nr. VT1 VT2 VT3 VT4 

Deformation* i z-led av vevlager/vevtappar vid 

uppspänning [mm] 

(-) 0,013 (-) 0,127 (-) 0,128 (-) 0,020 

Deformation* i z-led av vevlager/vevtappar vid 

uppspänning och inverkan av stöddockan [mm] 

(+) 0,011 (-) 0,038 (-) 0,026 (+) 0,030 

*Deformation räknat från mitten av varje vevtapp och från ursprunglig position då vevaxeln inte belastas.  
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5 Diskussion 
Erhållna resultat tyder på att användning av FEM har potential vid analysering av 

deformationsuppkomst av vevaxeln i OP40. Uppsatta mål och syfte fullföljdes till största delen. 

Genomföra analyser av vevaxeldeformation vid uppspänningsprocessen visar vilka av bricksidorna 

deformeras mest respektive minst. Frågan om vad som händer om stöddockan inte är rätt 

placerad/centrerad är enbart delvis besvarad. Genomförda analyser för stöddockan beaktar centrering 

av stöddockans greppunkter, men inte dess placering längst vevaxeln. Vilken inverkan stöddockan har 

på vevaxeldeformation genom varierande placering längst vevaxeln analyserades inte eftersom 

skärkrafter saknas. Med underlag från förstudien i Fräsning om fräsning bedömdes skärkrafter vara en 

relativt komplicerad och tidskrävande del att ta i beaktan. Beräkning av skärkrafter kräver dessutom 

skärdata från OP40 vilket inte fanns till förfogande. Storlek och riktning på fräskraften har därmed inte 

behandlats. Genomförda analyser av stöddockans grepp visar att stöddockan har en positiv inverkan 

på vevaxeldeformation genom att snedställning av bricksidorna reduceras. Vilken inverkan 

stöddockans placering har i samband med fräsning återstår att kontrolleras. 

5.1 Vevaxeldeformation i OP40 och inverkande faktorer 

Företaget anser att lämplig kompensering (oftast 0,2 mm) vid uppspänning leder till tillfredställande 

bearbetning i OP40. Vevaxelkompensering vid uppspänning leder till att initial hoptryckning 

tillkommen på grund av axiella krafter från chuckbackarna minimeras. Ett antagande är att 

bricksidorna återställs till ursprunglig position efter kompensering och förblir vinkelräta. Vid detta läge 

har stöddockans grepp av vevaxeln en försumbar deformationsinverkan (0,02 mm utböjning av 

mittersta ramlagret vilket bidrar med försumbar snedställning av bricksidorna). En återstående fråga 

är därmed: Hur stor inverkan har fräsning? För att besvara denna fråga behövs kompletterande Abaqus 

analyser om fräsning och restspänningar. Men, ett antagande som tillkommer som följd av redan 

gjorda analyser av uppspänning och stöddockan är att fräsning inte påverkar deformationen drastiskt. 

Detta med anledning av att vevaxeldeformation antas som redan påpekats vara minimal efter 

kompensering och stöddockans inverkan. Om fräsning som en enskild process eller i samverkan med 

stöddockans placering tenderar att bidra med deformation skulle slutlig bearbetning i OP40 vara 

otillfredsställande. Om kompenseringsprocessen utesluts skulle detta eventuellt leda till felaktig 

bearbetning av vissa vevaxelytor eftersom vevaxeln bearbetas från början i deformerat läge, vilket inte 

är fallet när kompensering tillämpas. Det medför att uppspänning utgör det mest kritiska processen 

för deformationsuppkomst av vevaxeln. Detta är dock bara ett antagande vilket bygger på redan 

genomförda analyser och uppskattningar och bör säkerställas med kompletterade analyser av 

stöddockan, fräsningsprocessen och ingående restspänningar. Först då kan en korrekt uppfattning 

kring helhetsbilden skapas om deformationsproblemet i OP40. 

En begynnande hypotes vilken antogs redan tidigt under projektet är förslitningsinverkan av 

chuckbackarna. Detta anses vara den främsta orsaken eftersom behovet av tillämpning av 

kompensering har tillkommit först sedan flera år tillbaka. Med Abaqus analyser påvisas att axiella 

krafter som tillkommer är i storleksordningen 10–20 kN men förslitningsuppkomst har däremot inte 

kunnat påvisas. Därmed återstår att utföra en fysisk observation och mätningar av chuckbackar i OP40 

för att verifiera om och hur mycket chuckbackarna snedställs vid belastning. Ifall vinkeln inte ändras 

som förväntad och om förslitningen är försumbar kan upphov av axiella krafter möjligtvis ha orsakats 

av andra faktorer såsom eventuella glapp i fräsmaskinen. I detta fall återstår en grundlig analys av 

fräsmaskinen. Ett annat antagande som erhållet resultat av stöddockans analyser bygger på är att 
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stöddockans armar greppar vevaxeln felfritt, utan felaktigt placerat grepp av armarna. Detta är ideala 

förhållanden vilka i verkligheten kan avvika och bör kontrollers närmare genom en kontrollmätning i 

OP40. Eventuellt felaktigt grepp skulle tillföra en belastning av vevaxeln vilket kan leda till ökad 

deformation. Detta kan utvärderas genom kontrollmätning med hjälp av exempelvis töjningsgivare 

vilka kan placeras längst vevaxeln för att jämföra erhållen deformation i Abaqus relativt deformationen 

i verkligheten.  Eventuell avvikande deformationsbeteende i OP40 kan vara en indikation på att 

använda randvillkor inte stämmer överens med det verkliga fallet.  

5.2 Snedställningsvinkel av chuckbackar vid inverkan av axiella krafter 

Genomförda analyser i Abaqus leder till att axiella krafter i samband med vevaxelhoptryckning i OP40 

kan bestämmas och med hjälp av dessa resultat skapas en förutsättning för att kunna uppskatta 

chuckbackarnas snedställning. Förslitning av chuckbackarna i OP40 antas som tidigare nämnts utgöra 

en huvudfaktor till att axiella krafter uppstår i samband med uppspänning. Uppskattning av hur mycket 

chuckbackarna snedställs vid uppspänning bidrar till en bättre förståelse om hur känsligt det är med 

förslitningsinverkan. Ökad förslitning av chuckbackarna medför större axiella krafter vilka verkar på 

vevaxeln och har stor inverkan på deformationen. 

Den snedställningsvinkel som bildas mellan chuckbacken och vevaxeln bildar en kraftfördelning i axiell 

och radiell led enligt Figur 2.6 i förstudien. I figur 5.1 nedan redovisas en snedställning av en chuckback 

med ingående uppskattning av snedställningsvinkel, 𝜃 då den axiella kraften är 10 kN. Den radiella 

kraften uppskattas vara ca 590 kN eftersom totala hydrauliktrycket uppgår till ca 600 kN (eventuella 

förluster kan förekomma vilket anses vara av mindre betydelse). Vinkel 𝜃 blir vid detta läge 

approximativt 1°.  

 

Figur 5.1. Illustration av chuckbacksnedställning med generaread axiell kraft på 10 kN som ett exempel. 

Detta är en teoretisk uppskattning som kan utvärderas genom en kontrollmätning i OP40 med 

vippindikatorer eller LVDT givare för att säkerställa att chuckbackarna snedställs som förväntat vid en 

godtycklig vevaxelhoptryckning. Mätning av det totala spänntrycket rekommenderas för att säkert 

veta hur stor andel av trycket påverkar vevaxeln negativt. 

5.3 Potentiell lösning till vevaxelhoptryckning vid uppspänning 

Oönskade axiella krafter verkande på vevaxeln i samband med uppspänning antas uppkomma till följd 

av förslitning av chuckbackarna. En lösning är att byta ut dessa chuckbackar oftare. Dock är detta en 

kostsam lösning med tanke på resurserna som krävs, i form av materialåtgång samt uppehåll i OP40 
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vid byte. Dessutom medför detta en extra arbetsbelastning för operatörerna. Även vid nytt byte av 

chuckbackar återstår en skada på kroppen av chucken vilken också till en viss del löper risk att utsättas 

för förslitning. Eventuell sliten yta på chuckkroppen ger upphov till försämrad kontakt med 

chuckbacken och således bidrar till mindre friktion, med glidning som följd. Själva chucken är inte gjord 

för att bytas ut för sådana ändamål som förslitning eftersom det utgör en av huvuddelarna i maskinen 

och är väldigt kostsamt. Byte av chuckbackar bidrar alltså inte med en hållbar lösning.  

Nuvarande lösning till deformationsproblemet vid uppspänningen är förstås kompensering i maskinen 

vilken framöver kan komma att analyseras med FEM för att underlätta genomförandet av detta extra 

steg i produktionen i OP40. Däremot anses beräkning av optimala klämkrafter vara ännu en potentiell 

lösning till deformationsproblemet vilket uppkommer på grund av axiella krafter. Med genomförd 

litteraturstudie som grund bedöms beräkning av optimala klämkrafter vid uppspänning vara en viktig 

parameter att beakta. Det maximala hydrauliktrycket i maskinen kan vara mycket större än den 

optimala klämkraften vilken krävs för att spänna upp vevaxeln utan att glidning förekommer vid 

bearbetning. Vid minskad klämkraft i radialled antas även de axiella krafterna minska och således 

utgöra mindre inverkan på vevaxeln. Detta behandlas dock inte i denna rapport på grund av att den 

avsatta tidsramen för examensarbetet är begränsad. 

5.4 Inverkan av E-modul 

Avvikelserna från utvärdering mot dragprovning (Tabell 3 ovan) kan till en större del bero på inverkan 

av vevaxelns E-modul. Genomförd dragprovning indikerar en kraftskillnad gentemot FE analyser, se 

Vevaxelstyvhet och global respons samt Appendix 8 Dragprovningsprotokoll. Vid en viss 

vevaxelhoptryckning erhålls en motsvarande belastning och när samma hoptryckning definieras i både 

Abaqus respektive dragprovning erhålls en kraftskillnad på ca 0,9–1,6 kN. Detta motsvarar en 

procentuell skillnad på ca 9-14% större belastning vid simulering. Denna kraftskillnad kan förklaras dels 

med avvikande E-modul och dels med snedställning av vevaxeln vid dragprovningen då övre och nedre 

änden förskjuts i YZ-planet. Snedställningen kan medföra att en hävarm skapas vilket ger upphov till 

böjmoment av vevaxeln. Detta leder i sin tur till att kraften som erfordras för att nå en specifik 

hoptryckning minskar då vevaxeln lättare deformeras på grund av böjmomentet. Snedställningen av 

vevaxeln kan alltså ha inverkan på den kraft som krävs för att erhålla en viss angiven förskjutning. 

Erforderlig kraft är alltid större i Abaqus än vid dragprovning för samma hoptryckning av vevaxeln. 

Detta stämmer överens med den globala responsen vilken visas i figur 4.1. Den tilldelade E-modulen i 

Abaqus definieras som ett konstant värde på 205 GPa längs hela vevaxeln. Eftersom större belastning 

erhålls vid Abaqus tyder detta på att E-modulen för den testade vevaxeln vid dragprovningen antar en 

lägre E-modul. Uppskattningsvis handlar det om 185 GPa eftersom simuleringarna tyder på att 

förekommande variation motsvarar ca 10 % i variation. Intuitivt kan det tyckas att 185 GPa är ett lågt 

värde för stål, men enligt företaget kan E-modulen variera lokalt inom en och samma vevaxel (men 

även globalt mellan olika vevaxlar) upp till  −
+ 10 % utifrån angivet standardvärde på 205 GPa. 185 GPa 

behöver dock inte vara representativt för alla andra tillverkade vevaxlar. Ifall E-modulen varierar lokalt 

inom vevaxeln i verkligheten kan detta vara en förklaring till erhållen procentuell skillnad i 

snedställning av bricksidorna mellan de fysiska mätningarna och simulering av hoptryckningen. Hur 

mycket E-modulen varierar exakt inom vevaxeln är svårt att avgöra utan ytterligare fysiska mätningar 

av flera vevaxlar och helst med en noggrannare mätmetod än den genomförda dragprovningen. För 

att öka pålitligheten av FE analyser och komma närmare verkligheten är det nödvändigt att ha en 



Fredrik Eliasson  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Ilija Todorovic  Vårtermin 2017 

48 
 

bättre uppfattning om hur mycket och på vilket sätt E-modul varierar inom en vevaxel. Möjligheten till 

att definiera varierande E-modul i Abaqus finns genom att definiera olika ytor såsom ramlager och 

vevlager och tilldela rätt elasticitetsmodulvärde till respektive yta. 

5.5 Felkällor vid dragprovningen 

Utvärdering mot dragprovning av erhållna resultat i Abaqus utgör en viktig del till att kunna avgöra om 

FEM är tillämpbar för deformationsanalyser i OP40. Utvärdering mot dragprovning anses, i förhållande 

till använd mätmetod och möjliga felkällor, visa att FE analyser är tillförlitliga. Det positiva med 

utvärderingen är att bricksidorna deformeras åt samma håll som i Abaqus. Respektive bricksida 

snedställs åt samma riktning i båda mätmetoderna, vilket tyder på att samma deformationsbeteende 

erhålls vid analysering som i det verkliga fallet. Dock uppvisas att storleken på snedställningen avviker 

mellan dragprovningen och genomförda simuleringar. Potentiella felkällor från dragprovningen anses 

till stor del ha bidragit till de erhållna avvikelserna i snedställning av bricksidorna. Nedan följer möjliga 

felkällor som kan ha tillkommit i samband med genomförda mätningar vid dragprovningen. 

5.5.1 Mätningsprocessen med vipparmsindikatorer 

Placering av givarna på bricksidans smala yta utgör en svårighet vid mätning av bricksidornas 

snedställning. Två givare användes till att mäta två olika punkter på samma bricksida. Vid inställning 

av givarna medför bricksidornas smala area att konsekventa mätpunkter (i mitten av varje bricksida) 

mellan olika mätningar blir svåra att upprätthålla. Dessutom förekommer en avvikelse vid val av dessa 

punkter vid mätning med givarna vid dragprovning respektive vid mätning/avläsning i Abaqus. Figur 

5.2 visar en bricksida av vevaxeln och två olika val av mätpunkter.  I det ena fallet är givarna placerade 

längst ut på kanten av bricksidorna (orangea punkter) och i det andra fallet är placering av mätspetsen 

längst in på bricksidan (gula punkter). Denna avvikande placering medför ca 10 % skillnad i 

snedställning av bricksidorna (beräknat i Abaqus genom längdmätning). Idealt sett ska varje givare vara 

placerad mitt emellan punkterna, vilket medför att det procentuella felet minskar. Felplacering 

uppskattas alltså bidra med högst 10 % avvikelse av bricksidornas snedställning, vilket inte är 

försumbart.  

 

Figur 5.2. Olika val av mätpunkter till mätning av snedställning av bricksidorna. Figuren visar ett tvärsnitt av 
vevaxeln, vid övergång mellan ett ramlager/vevlager och en bricksida. 
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5.5.2 Ytjämnhet av bricksidorna  

Vevaxelns bricksidor är grovbearbetade vilket medför en grov mätyta vilket potentiellt kan påverka 

resultatet. Varierande ytjämnhet av bricksidorna utgör en potentiell felkälla eftersom mätspetsen av 

vipparmsindikatorerna kan ge olika mätutslag beroende på om spetsen hamnar på en ”topp” eller i en 

”dal” på den relativt sträva ytan, se figur 5.3 för illustration. Hur stor inverkan ytjämnheten kan ha på 

mätningarna är svårt att avgöra. En förbättring vilken kan utföras för att motverkan detta är att finslipa 

ytorna av bricksidorna för att erhålla finare ytjämnhet. Detta genomfördes dock inte med anledning 

av att metoden är tidskrävande samt frångår de verkliga förhållanden av vevaxeln. 

 

Figur 5.3. Illustration av toppar och dalar av en sträv yta (Emok, 2008). 

5.5.3 Mätnoggrannhet av vipparmsindikatorer  

Givarna klarar av att mäta en tusendels (10−3) millimeter som minst. Bricksidornas snedställning 

kräver också mätning av tusendels millimeters noggrannhet vilket givarna uppfyller. Men redan vid 

0,001 mm skillnad från det verkliga värdet vid jämförelse av skillnaden vid FE analysering erhålls ett fel 

med ca 3 %. För att minimera det procentuella felet som uppkommer är det önskvärt att istället utgå 

ifrån givare vilka klarar av att mäta ner till tiotusendelar (10−4) av en millimeter. Det skulle resultera i 

att felvisningsintervallet reduceras. Om dragprovningen hade genomförts om på nytt hade givarna 

med större noggrannhet ha valts.  Förutom bättre noggrannhet är det även önskvärt att använda flera 

givare än vad som fanns till förfogande till detta projekt. Med flera givare finns möjligheten att på en 

och samma gång utföra mätningar av vevaxelns totala hoptryckning, dess förskjutning i övre och nedre 

ände samt snedställning av flera bricksidor, vilket skulle ge en helhetsbild av vevaxelns 

deformationsbeteende.   

5.5.4 Dragprovmaskinens noggrannhet och struktur 

Maskinens inbyggda givare vilka mäter absolutposition varierar i läge från mätning till mätning 

beroende på hydraulikoljans temperatur. Maskinen blir varmare i samband med att hydrauloljan 

värms upp och cirkulerar i systemet. Genererad temperatur kan påverka maskinens givare då en viss 

temperaturökning kan ge olika mätresultat. Detta anses ha väldigt liten inverkan eftersom 

temperaturen når sitt maximum relativt snabbt, men kan påverka de första mätningarna. Variation i 

läge av absolutpositionen medför dessutom att ett glapp bildas vid övre ände av vevaxel vid olika 

mätningar. Glappfelet av positionen har korrigerats genom avläsning i erhållen Excel graf för varje 

genomförd mätning. Avläsning av glappkompensering är däremot inte det lättaste att göra på grund 

av att maskinen mäter en mångfald punkter vilka har relativt stor spridning. Springningen försvårar 

uppskattningen om var glappkompensering slutar exakt och avläsning kan därför utgör en felkälla. Det 

som anses ha ännu större inverkan är maskinens struktur vilken medför att ingående maskinstativ 

fjädrar i samband med belastning av vevaxeln. Fjädring medför att hela stativet (övre del av maskinen 

med inbyggd givare av absolutposition) fjädrar uppåt vid belastning vilket minskar applicerad kraft på 
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vevaxelhoptryckningen. Detta medför en felkälla eftersom att den verkliga hoptryckningen blir 30 % 

mindre jämfört med det värde positionsgivaren i maskinen visar. Detta har identifierats under 

genomförandet av dragprovningen och absolut position som maskinen visar (i erhållna Excel grafer) 

korrigerades genom en applicerad kompensering med 30 %. 

5.5.5 Randvillkor i dubbhålen av vevaxeln  

Vevaxeln utsätts för snedställning vid belastning i dragprovmaskinen. Denna snedställning härstammar 

från förskjutningen av vevaxelns övre ände. Åt vilket håll denna förskjutning uppstår varierar mellan y- 

och z-led enligt koordinatsystemet i figur 5.4. Riktning på förskjutningen skiljer mellan genomförda 

mätningar och kan inte förutses. Förskjutningen är i storleksordningen upp till 10−2 mm, vilket enligt 

kontroll i Abaqus inte har någon märkbar inverkan på bricksidornas snedställning. Randvillkor till övre 

änden valdes därför vara fixerade i yz-planet i programmet. Däremot medför denna snedställning att 

vevaxelns nedre ände hamnar felaktigt i nedre dubben vid dragprovningen. Eftersom det uppvisades 

att den nedre dubben utsätts för en skada enligt beskrivningen i metoddelen och enligt figur 5.4 nedan 

antas dubben ha ett formfel vilket ytterligare komplicerar randvillkorförhållanden som råder vid nedre 

änden. Det ökar komplexiteten vilket försvarar avgörandet av vilka randvillkor som råder i verkligheten 

gentemot det som anges i Abaqus. Vevaxelns snedställning och dubbformsfel medför att randvillkor i 

verkligheten har tendens att variera mellan olika mätningarna och kan inte förutses. Likt fallet med 

övre änden användes en förenkling även till nedre änden, nu med en fixering i samtliga led. Vilken 

påverkan detta har på utfallet av utvärderingen med dragprovningen kontrollerades mot analyser 

enligt det som redovisas i Appendix 11 Resultat vid provning av randvillkor vid nedre dubben. 

Kontaktytan av nedre dubbhålet av vevaxeln delades upp i fyra segment. Olika deformationsanalyser 

testades med varierande randvillkor i nedre dubben genom att olika segment av kontaktytan valdes 

som fixering. Erhållen skillnad visas vara 5–40 % i snedställning av bricksida 6, vilken användes till 

kontrollmätning. Skillnaden beror på vilken segment av kontaktytan användes till ansättning av 

randvillkor.  Alltså utgör nedre dubbhålet en väldigt känslig parameter. Ansättning av randvillkor vid 

nedre änden av vevaxel anses därmed vara den enskilt viktigaste felkällan.  

 

Figur 5.4. Illustration av uppkomst av skadan på dubben då vevaxeln snedställs med vinkeln φ relativt dubben. 
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5.6 Hållbar utveckling 
Volvo Cars i Skövde använder för närvarande inte virtuella analyser. En viktig roll som detta projekt 

utgör för företaget är att verifiera ifall FEM är tillämpbar för analysering av förhållandena likt den i 

OP40.  Fysisk provning önskas minimeras genom att istället använda FE simulering. Användning av FEM 

istället för prövning skulle medföra flera fördelar.  

En klar fördel är att virtuella analyser är en mindre tidskrävande metod. Ledtider förkortas genom att 

färre inställningar behöver genomföras i maskinen, exempelvis vid kompensering av 

vevaxeldeformation. Detta genom att lämplig hoptryckning bestäms i virtuell miljö istället för att 

behöva prova fram rätt kompensering i maskinen vilket leder till uppehåll i produktionen för maskinen 

i frågan. Färre omställningar i maskinen är resursbesparande och medför mer kostnadseffektiv 

produktion. Energin besparas i samband med färre fysiska provningar samtidigt som slitage av verktyg 

reduceras. Virtuell analysering istället för fysiska provningar medför att mindre vevaxlar genomgår 

felaktig bearbetning i samband med provning i maskinen och därmed reduceras även 

materialåtgången.  Resursbesparingar såsom mindre energiåtgång och materialreducering är både 

kostnadseffektivt och har positiv inverkan på miljön. Behovet av fysiska mätningar minimeras genom 

att kunna kontrollera deformationsbeteendet i Abaqus. Virtuella analyser medför därför mindre 

arbetsbelastning för operatörerna vilka därmed kan lägga fokus på andra viktiga produktionsprocesser.  

FEM medför större flexibilitet genom att metoden möjliggör detaljerade analyser av deformation, 

spänning m.fl. Metoden kan utnyttjas i framtida ändamål, vid exempelvis nya inställningar, för att inom 

kort tid säkerställa rätt bearbetning. I fabriken finns två stycken maskinparker för att bearbeta 

vevaxlar. Den ena maskinparken är betydligt nyare än den som avses för detta arbete men vid båda 

maskinparkerna finns liknande fräsmaskiner som utför nästintill lika bearbetning vilka uppvisar ungefär 

samma deformationsproblematik vid uppspänningen. Analyserna kan lätt anpassas till olika miljöer 

och belastningsförhållanden i olika maskiner i fabriken, vilket underlättar optimeringsprocessen. 

Ingående parametrar i framtagen FE modell är väldigt lätt att definiera, ändra och kontrollera. Med 

skapade modeller kan test scenario simuleras utan att vevaxeln eller maskinkomponenter kommer till 

skada. Dessutom säkerställs att måtten hålls inom toleransområdet genom kontroll av bricksidornas 

snedställning. En stor fördel är även möjlighet till identifiering av vilka faktorer som har störst inverkan 

på exempelvis deformation.   

Med hänsyn till ovanstående anses virtuella analyser vara rätt väg att ta mot hållbar utveckling.  

5.7 Rekommendationer till Volvo Cars i Skövde 

Ett av målen med detta examensarbete är att lämna rekommendationer till Volvo Cars i Skövde om en 

lämplig FE modell. Som en del av detta mål sammanställs i tabell 5 rekommenderade parametrar, 

randvillkor och belastning till FE modeller. För en mer ingående beskrivning om lämplig FE modell 

hänvisas till avsnitt 3.3. Som en komplettering medföljer i Appendix 18 Mesh nodnumrering i Abaqus 

för erhållna analyser numrering på noderna som användes för att mäta snedställning av bricksidorna i 

Abaqus. Nodnumrering skiljer vid olika elementuppdelningar, därmed bifogas flera nodnumreringar 

för samtliga mesh variationer till använda FE modeller.  Utvalda nodnumreringar som visas i Appendix 

18 Mesh nodnumrering i Abaqus för erhållna analyser motsvarar punkterna som användes för att 

bestämma bricksidornas förskjutning. 
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Tabell 5. Rekommenderad FE modell (mesh, randvillkor och belastning till uppspänning och stöddockan). 

*Ansättning av randvillkor och belastning på de partitionerade ytorna som beskrivs i metoddelen 

Denna översikt av använda randvillkor är ett förslag på det som anses vara en lämplig FE modell att 

utgå ifrån. Andra alternativ till att analysera samma problem kan finnas, men bör undersökas innan 

tillämpning. Exempelvis kan stöddockans nuvarande randvillkor till mittersta ramlagret ersättas med 

utbredd last som tillförs från stöddockans armar. Detta har testats genom att definiera den utbredda 

lasten som ett tryck motsvarande 6 kN (enligt tillhandahållen information om stöddockan). Denna 

belastning kan däremot variera beroende på hur mycket skärkrafter belastar stöddockan med. 

Samtidigt är en nackdel med detta att vevaxeln plasticerar vid detta läge vid partitionering som 

används till ansatt belastning viket bedöms avvika från det som händer i verkligheten. En alternativ 

metod anses vara kontaktanalyser till simulering av chuckbackarnas inverkan. Kontaktanalyser kan 

övervägas att användas som en utveckling av analyserna i ett fortsatt stadie för att eventuellt öka 

noggrannheten, men hur mycket noggrannheten ökar bör undersökas vidare. En fördel med 

kontaktanalyser är möjligheten att kunna simulera förslitning av chuckbackarnas anläggningsyta samt 

vinkel som chuckbacken snedställs med på grund av förslitning i chuckbackstyrning. En nackdel är dock 

att kontakt utgör mycket mer krävande simuleringar, med längre databeräkningstider. Samtidigt tillhör 

kontaktsimulering enligt användarmanualen till SIMULIA Abaqus 6.14 (2014) en av de mest avancerade 

analyserna och medför ofta konvergenssvårigheter innan ett resultat kan erhållas. Därmed 

rekommenderas i första hand analyserna beskrivna i metoddelen. Det är viktigt att ha i åtanke att FEM 

är en approximativ metod och att det verkliga fallet inte kan avbildas i helhetsmässigt men vid 

användning av en lämplig FE modell kan en väldigt nära bild av verkligheten återskapas. 

  

Mesh/Element 

Antal Element: Form och typ: Lokala seeds: 

500–900 tusen 

(900 tusen rekommenderas) 

C3D4: A 4-node linear tetrahedron. Om 

möjlighet finns rekommenderas C3D10 

(A 10-node quadratic tetrahedron). 

2 – 2,5 (vid 
partitionerade 

områden) 

Ansättning* av Randvillkor och Belastning OP40 

U
p

p
s

p
ä

n
n

in
g

 

 

Övre ände: Nedre ände: Alternativt: 

“Traction” till 

vevaxelhoptryckning 

y- och z-led: fixering 

 

Fixering i samtliga led 

 

Kontaktanalys 

S
tö

d
d

o
c

k
a
 

Övre ände: Mittersta ramlagret: Nedre ände: 

(Step 1 - 2) 

Godtycklig förskjutning i 

negativ x-led. 

Fixering i y- och z-led. 

(Step 2) 

Fixering i y-led på randen i mitten. 

Ansättning av förskjutning med 0,02 

mm i negativ z-led på nedre randen. 

(Step 1 - 2) 

Fixering i 

samtliga led 
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6 Slutsats 

Nedan följer de slutsatser grundade på genomförda analyser, gjorda antaganden och erhållna resultat:  

 FEM anses vara tillämpbar för vevaxelanalyser. Metoden möjliggör deformations- och 

spänningsanalyser med belastningsförhållanden motsvarande uppspänningen i OP40. 

Analyserna visar vilka ytor på vevaxeln som drabbas mest respektive minst samt hur stora axiella 

krafter erfordras från chuckbackarna för en viss vevaxelhoptryckning.  

 Ingen av bricksidorna tillhörande vevlager överstiger den uppsatta toleransen för bricksidornas 

vinkelräthet då kompensering av vevaxelns hoptryckning ligger inom intervallet 0,1–0,3 mm. 

Uppspänning utan kompensering medför dock att bearbetning samt duglighet av tillverkade 

vevaxlar kan påverkas.  

 Vid hoptryckning på 0,2 mm utsätts vevaxeln typ 2 för ca 13,6 kN då angiven E-modul är konstant 

och antar standardvärdet på 205 GPa. En axiell kraft på 10 kN från chuckbackarna medför en 

snedställning av chuckbacken med ca 1°. Potentiell åtgärd åt förekommande vevaxel 

hoptryckning som följd av inverkan av axiella krafter är beräkning av optimala klämkrafter från 

chuckbackar i OP40.  

 Analyserna tyder på att vevaxel typ 4 är ca dubbelt så styv som typ 2. Detta grundas på erhållna 

axiella krafter vilka erfordras för att belasta vevaxeln med för att uppnå en viss vevaxel 

hoptryckning.   

 Utgående från använda randvillkoren medför stöddockans centrering och grepp av vevaxeln 

positiv inverkan på vevaxeldeformation genom att snedställning av bricksidorna minimeras. 
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7 Fortsatt arbete 

Till fortsatt arbete rekommenderas följande punkter som en komplettering och naturlig fortsättning 

på detta examensarbete: 

 Beräkning och verifiering av optimal klämkraft vad gäller spänntryck i chuckarna. Detta medför 

en kontroll om nuvarande hydrauliktryck på 60 ton kan reduceras för att minska inverkan av 

vevaxel hoptryckning.  

 Mätning av snedställningsvinkel av chuckbackar i samband med uppspänning. Detta för att 

utvärdera om den uppmätta vinkeln stämmer överens med den uppskattade vinkeln för en viss 

vevaxelhoptryckning och axiell kraft erhållen i Abaqus. 

 För att säkerställa att lämpliga randvillkor används till stöddockans analysering, men även till 

uppspänning, är det lämpligt att verifiera vevaxelns deformation genom att använda 

töjningsgivare i OP40. Genomförda deformationsanalyser kan därmed jämföras och kontrolleras 

mot töjningsgivare vilka kan placeras längst vevaxeln där deformationen anses vara som störst 

enlig Abaqus analyser.  

 Analysering av stöddockans inverkan i sin helhet. Återstående analyser av stöddockan är dess 

placering längst vevaxeln för att kontrollera vid vilket läge åstadkoms störst effekt på 

stabilisering av vevaxeln i samband med fräsning.  

 Analysering av hur stor inverkan fräsning har på vevaxeldeformation, som en enskild process 

med ingående skärkrafter och restspänningar samt i samverkan med stöddockan.  

 Utförande av en kontrollmätning av vevaxeldeformation efter genomgången bearbetning i OP40 

utan kompensering vid uppspänningsprocessen. Detta anses bidra med bättre förståelse om hur 

vevaxeln påverkas då ingen kompensering utförs. Samtidigt tillför en kontrollmätning efter 

bearbetning möjlighet till jämförelse och utvärdering av Abaqus deformationsanalyser mot 

vevaxeldeformation i verkliga fallet.  

 Klargöra hur E-modul varierar inom vevaxlar för att öka noggrannheten av FE analyser. 

 Genomförande av kontaktanalyser av uppspänningsprocessen för att kontrollera om, och i 

sådana fall hur mycket noggrannheten ökar i jämförelse med nuvarande analyser, samt avgöra 

om kontaktanalyser är en genomförbar och lämplig metod att utgå ifrån för simulering av 

förslitningsinverkan.  
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Appendix 1 Tidsplan 

I figur A.1 nedan visas den tidsplan vilken utgjorde ett grundunderlag till planering av genomfört 

projekt. Den avsatta tiden till ingående upplägget fullföljdes till största delen. Projektet har flutit på 

enligt plan relativt bra, dock har extra tid lagts till att slutföra metoddelen eftersom utförda fysiska 

mätningar i dragprovmaskinen tog flera dagar än vad som var förväntat från början. Nya parametrar 

har tillkommit under tiden dragprovningen genomfördes och studeras samtidigt som mätningarna 

utfördes vid flera tillfällen då uppmätt data visades ha större spridning än förväntat. En lärdom från 

detta projekt är att implementering av fysiska mätningarna kan vara väldigt tidskrävande och att det 

ofta krävs flera tester och mer arbete än vad som var tänkt från början. För att införskaffa tillräckligt 

bra förståelse och erhålla tillförlitliga mätdata erfordras noggrant genomförande. Dragprovningen 

ledde även till att E-modul och plasticering av vevaxeln analyserades vilket inte var inplanerat från 

början. Därmed har metoddelen omfördelats så att dragprovningen och tillhörande Abaqus analyser 

utfördes parallellt under en vecka med sammanställning av resultat- och diskussionsdel. Tiden vilken 

var avsatt för slutlig rapportskrivning, punkt 15 i tidsplanen, utnyttjades till att slutföra 

diskussionsdelen och resterande delar vilket medför att inga slutliga deadlines passerades.    
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Figur A.1. Tidsplan.  
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Appendix 2 Work breakdown 

Uppdelning av projektets ingående studerade parametrar. 

 
Figur A.2. Work breakdown.  
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Appendix 3 Stränggjutnings- och sänksmidningsprocess 

Gjutning är en formningsprocess av ett ämne i flytande tillstånd (Svensson & Svensson 2004).  Figur 

A.3 illustrerar en stränggjutningsanläggning i vilket smält stål tappas över i en behållare kallad för skänk 

och töms vidare i en gjutlåda. Därefter transporteras smältan till en vattenkyld kokill där det flytande 

materialet erhåller ett fast ytskikt. Gjutstycket passerar slutligen kokillen med hjälp av dragvalsar och 

kyls samtidigt med vatten (Ullman 2003).  

 

Figur A.3. Stränggjutningsanläggning (Tosaka 2008).  

Smidning är en bearbetningsprocess under vilken ett metallstycke genomgår en plastisk 

formförändring. Smidning kan ske i såväl kallt som varmt tillstånd. En vanlig smidningsmetod använd i 

industrier är sänksmidning. Denna teknik tillämpas vid tillverkning av komplexa detaljer, vanligtvis 

inom bilindustrin för komponenter såsom vevaxlar och vevstakar. Pressning av materialet sker mellan 

två slutna verktyg, s.k. sänken, försedda med gravyrer. Detaljen placeras i gravyren och under 

deformationen bildas ett överskottsmaterial som benämns skägg. Överskottsmaterialet trängs ut till 

ett skäggrum varvid det avlägsnas med speciella verktyg (Ståhlberg 2017).  Se figur A.4.  

 

Figur A.4. Sänksmidningsprincipen.  

Sänksmidning av en vevaxel sker stegvis vid en temperatur upp till 1250 °C. Vid den traditionella 

sänksmidningsprocessen erhålls den slutliga vevaxelns geometri efter vanligtvis fyra genomförda 

formningssteg. Upp till ca 30 % av kroppsmassan från början kan bli överskottsmaterial (Bhandari, B.-
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A. et al. 2007). Erhållet skägg avlägsnas vilket medför att en partskarv bildas på ytan av vevaxeln, se 

figur A.5 och A.6 nedan.  

 

Figur A.5. Exempel på skägg bildning efter smidning av en vevaxel (Jindřich 2011). 

 

Figur A.6. Vevaxel med partskarv från Volvo. 

Appendix 4 Inbyggda restspänningar 

Med tanke på att den utsatta tidsramen för detta examensarbete är begränsad kommer inverkan av 

restspänningar vid bearbetning av vevaxeln i virvelfräsmaskinen inte att behandlas. Det är däremot 

viktigt att ha i åtanke att (enligt det översiktliga underlaget som följer nedan) restspänningar kan ha 

inverkan på vevaxelbearbetningen. Den komplexiteten som restspänningar medför tyder på att en 

avskild studie behöver genomföras om restspänningar för att med säkerhet kunna påvisa huruvida 

detta utgör en riskfaktor i bearbetningsprocessen.  

När ett material utsätts för plastisk deformation vid inverkan av yttre belastning bildas inre spänningar. 

Dessa så kallade restspänningar kvarstår i materialet även efter att ingen yttre belastning finns kvar. 

Vid ny applicerad last bildas den totala spänningen i materialet, bestående av både restspänningar och 

den på nytt applicerade spänningen. Restspänningar är bestående av både drag- och tryckspänning 

vilket medför att materialet når jämviktsläge efter den plastiska deformationen (Schajer 2013). Se figur 

A.7 nedan. 
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Figur A.7. Uppkomst av drag- och tryckrestspänningar efter plastisk deformation orsakad av yttre belastning. 

Strukturella förändringar vid olika tillverkningsprocesser såsom fräsning och svarvning är de vanligaste 

orsakerna till att restspänningar bildas. Restspänningar kan också tillkomma i samband med svetsning, 

gjutning och smidning. Dess inverkan vid bearbetning kan leda till deformation och försämrad 

materialstyrka hos arbetsstycket (Dattoma, Giorgi & Nobile 2006). Det som händer i samband med 

fräsning är att ytan förändras och därigenom förändras även de ingående restspänningar vilka ifrån 

början befinner sig i jämviktsläge. I samband med materialavverkning tenderar restspänningar att 

omlagras för att uppnå en balans mellan tryck- och dragrestspänningar och för att återigen hamna i 

jämviktsläge. Omlagring i sin tur ger upphov till strukturella förändringar, motsvararande den 

deformation med vilken vevaxeln kan utsättas för under bearbetningen i OP40.  

Dragrestspänningar verkande på en yta tenderar att ge upphov till spänningskorrosion och utmattning. 

Vid tryckrestspänningar gäller dock det motsatta, därmed kan restspänningar ha både positiv som 

negativ inverkan på ett material. Den positiva inverkan av restspänningar kan vid behov appliceras på 

olika sätt. Ett sätt är att använda ett rullande instrument för ytbehandling (tryckrullning) med vilken 

utmattning kan motverkas genom hårdnande av ytan. Metoden tillämpas ofta inom bilindustrin, bl.a. 

för hårdnande av vissa ytor av en vevaxel (Majzoobi, Teimoorial & Amiri, 2010). Volvo Cars tillämpar 

tryckrullning vid tillverkning av vevaxlar för att rikta densamma efter härdning vilket medför utjämning 

av eventuella kvarvarande restspänningar i vevaxeln. Däremot finns det olika metoder även för att 

motverka restspänningar vilka orsakar negativ inverkan på ett material. Vanligen används 

uppvärmningsmetoden där materialet värms upp för att minska sträckgränsen och för att få 

restspänningar verkande enbart under denna sträckgräns. En annan metod med vilken restspänningar 

kan motverkas är genom materialutdragning med hjälp av hydrauliska cylindrar.  

Enligt Ellobody, Young och Feng (2004) bör restspänningar inkluderas i finita elementmodeller för att 

säkerställa korrekt beteende av metallkonstruktioner. Enligt Fergani et. al. (2015) finns det både 

analytiska metoder och FEA tekniker för analysering av restspänningar. Gemensamt för samtliga 

metoder är att en uppskattning av restspänningar kan vara väldigt utmanande. Förenklingar och 

antaganden är nödvändiga för att minska komplexiteten och för att bespara databeräkningstiden. 
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Appendix 5 Skärkrafter 

Skärkrafter kan bestämmas experimentellt eller uppskattas teoretiskt. Vid svarvning kan krafterna 

mätas med exempelvis en Kistlerskärkraftsgivare eller olika typer av dynamometrar. Dock är det inte 

lika praktiskt att använda en mätutrustning vid fräsning eftersom ofrånkomlighet och inverkan av 

många parametrar medför att mätningen blir betydligt mer komplicerad.  Mer praktiskt är det att ur 

teoretisk härledda formler utföra beräkningar av skärkraften (Svenningsson 1989). Ingående 

förenklingar och antaganden i denna metod gör emellertid att erhållet resultat inte ger en fullständigt 

korrekt förutsägelse om de mekaniska påkänningarna. Beräkningarna kan därmed användas endast 

som riktvärden. Figur A.8 illustrerar ett exempel på valsfräsning där 𝐹 är resultantkraften från skären.  

 
Figur A.8. Illustration av valsfräsning och uppkomst av skärkraft (Fritolkning av figuren från Hågeryd, Björklund 

och Lenner (2002), s. 263).  

Skärkraften beror på olika faktorer, bl.a. på skärdjupet, ställvinkeln 𝜅0, spånvinkeln 𝛾0 samt matningen. 

Spånvinkeln, betecknad med 𝛼 enligt figur A.9 a), påverkar spånets deformation. Vid positiv spånvinkel 

är förslitning, skärkrafter och deformation mindre än vid en negativ spånvinkel. Som en tumregel gäller 

att positivökning av spånvinkel med en grad medför minskning av huvudskärkraften med ca 1–1,5 % 

(Hågeryd, Björklund & Lenner 2002).  

 
Figur A.9. a) Positiv spånvinkel, 1) arbetsstycke, 2) skärverktyg och 3) spån (Sumanch 2010). b) Nominell (ℎ𝐷) och 

verklig spåntjocklek (ℎ𝑐ℎ) (Fritolkning av figuren från Hågeryd, Björklund och Lenner (2002), s. 212). 
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Skärhastigheten 𝑣𝑐 anges oftast i m/min och är den hastighet som huvudrörelsen utgör vid 

fräsbearbetning, d.v.s. hastigheten på det skärande verktyget. Skärhastigheten anges enligt ekvation 

(2) (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002, s. 209): 

 𝑣c = 𝜋 𝑑 𝑁 (2) 

där N är varvtal i rpm och d är diameter. Begreppet skärdata används som gemensam benämning för 

skärhastighet, skärdjup 𝑎𝑝 och matning f. Tvärsnittsarean hos det momentant avverkade materialet 

kallas för den nominella spånarean 𝐴𝐷 och påverkar belastningar med vilka skäreggen utsett för, se 

figur A.9 b).  𝐴𝐷 definieras enligt ekvation (3): 

 𝐴D = 𝑎p 𝑓  (3) 

Den nominella spåntjockleken påverkas av matningen f och ställvinkeln 𝜅0  enligt ekvation (4): 

 ℎD = 𝑓 𝑠𝑖𝑛 𝜅0 (4) 

Ställvinkel avgör skärets hållfasthet. För ställvinkeln eftersträvas ett så stort värde som möjligt. Specifik 

skärkraft kc (skärtryck) anges i N/mm2 och är den erforderliga kraften för avskiljning av ett spån med 

medeltvärsnittet 1 mm2. 𝑘c kommer till användning vid beräkning av skärkrafter, effekt samt 

vridmoment (Sandvik Coromant 2017). Specifik skärkraft för fräsning och svarvning har obetydlig 

skillnad och kan även användas vid övriga skärande metoder (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002). När 

den nominella spåntjockleken ℎ𝐷 minskar så minskar den specifika skärkraften. Detta innebär att 𝑘C 

ökar hastigare desto mer utpräglad finbearbetningsmetod är och en större arbetsinsats erfordras. 

Förhållandet mellan specifik skärkraft och den nominella spåntjockleken kan approximeras med 

ekvation (5): 

 𝑘C = 𝑘1,1 ℎD
−n (5) 

I ekvation (5) är 𝑘1,1 och n materialkonstanter och kan fås ur materialhandböcker, såsom “Machining 

Data Handbook” (Machinability Data Center 1980). Handboken innehåller insamlade data från 

laborationer och industriella experiment. Dessa rekommenderade bearbetnings parametrar kan 

användas som en utgångspunkt i bearbetningsprocessen (Tan, Wong, Hamouda & Ismail 2004). Dock 

är denna handbok inte till någon hjälp till detta projekt eftersom bearbetningen i OP40 utgör ett 

specialfall för vilket tabellerad data saknas i handboken. 
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Appendix 6 Ritning av vevaxel typ 2 för bearbetning i OP40 

 
Figur A.10. Processritning för OP40.  
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Appendix 7 Begynnande plasticering av vevaxeln 

En plasticeringsanalys genomfördes för båda vevaxeltyper utgående från sträckgränsen 450 MPa vilket 

är det lägsta värdet inom angivet intervall för materialet C38+N2.  Resultatet bygger på användning av 

ca 900 tusen linjära element av typen ”tet” och 100 kN applicerad axiell belastning på vänstra änden 

av vevaxel. Angiven belastning valdes godtyckligt och oberoende av storleken på faktiska axiella krafter 

som verkar i OP40 så att plasticering kan erhållas.  Plasticering av vevaxeln som tillkommer i enstaka 

noder inom vevaxelområdet och vid angivna randvillkor försummas. Detta anses vara missvisande 

spänningsvärde som tillkommer som följd av dålig elementfördelning där spänningskoncentrationer 

bildas i analysen.  

För typ 2 vevaxeln uppstår begynnande plasticering vid axiell belastning motsvarande 60 kN. 

Hoptryckning av vevaxeln är vid detta läge ca 0,9 mm. Plasticering uppträder i övergången mellan 

bricksidor och vevlagerytan enligt figur A.11. Von Mises spänning för samtliga ramlagren ligger under 

sträckgränsen, alltså är det vevlager som utgör de kritiska områden för uppkomst av vevaxel 

plasticering. I OP40 är maximal belastning från chuckbackarna 60 ton (ca 600 kN) vilket tyder på att 

risken finns att vevaxeln plasticerar under uppspänning ifall en tillräckligt stor axiell belastning tillförs 

så att vevaxeln pressas med 0,9 mm. Dock medför nuvarande kompensering (0,1–0,3 mm) i OP40 ingen 

risk för att detta ska hända. 

 

Figur A.11. Sträckgränsen på 450 MPa uppnås för vevaxel typ 2 vid en hoptryckning på 0,9 mm och axiell 

belastning på 60 kN. 

Plasticering för vevaxeln typ 4 erhålls på samma sätt. Sträckgränsen nås även i detta fall vid övergången 

av bricksidor och samtliga vevlager. Den axiella belastningen som krävs är 80 kN och hoptryckning av 

vevaxeln är vid detta läge ca 0,56 mm. Von Mises spänning för ramlagren ligger återigen under 



Fredrik Eliasson  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Ilija Todorovic  Vårtermin 2017 

69 
 

sträckgränsen. Spänningsfördelningen för vevaxeln typ 4 visas i figur A.12. Plasticering av vevaxel typ 

4 analyseras i jämförande syfte.  

 

Figur A.12. Begynnande plasticering för vevaxel typ 4 vid en hoptryckning på 0,56 mm och axiell belastning på 80 

kN. 

Erhållet resultat av vevaxelplasticering bygger på linjära element och bör utvärderas mot en till analys 

där kvadratiska (tetrahedrala) element används för att säkerställa pålitligheten. En sådan analys var 

inte möjligt under examensarbetet eftersom tillgänglig Abaqus version sätter gräns för antalet noder i 

analysen vilka ökar med kvadratiska element. 250 tusen noder ansågs inte vara tillräckligt för att 

uppvisa betydelsefull skillnad. 
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Appendix 8 Dragprovningsprotokoll 

Mätning av bricksida 2:  

Mätning 1) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,15 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,02 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,130 mm. 

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,091 mm. 

Hoptryckning i Abaqus: 0,0912 mm (114 tidssteg). 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 5,35 kN. 

Reaktionskraft av vevaxeln i Abaqus för E-mod 205 GPa: 6,22 kN. 

 

Mätning 2) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,25 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,045 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,205 mm. 

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,1435 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,1432 mm (179 tidssteg). 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 8,79 kN. 

 

Mätning 3) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,25 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,067 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,183 mm. 

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,1281 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,128 mm (160,125 tidssteg). 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 7,62 kN.  

 

Mätning 4) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,25 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,080 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,17 mm. 

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,119 mm.  
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Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,1192 mm (149 tidssteg). 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 7,06 kN.  

Reaktionskraft i Abaqus för E-mod 205 GPa: 8,12 kN. 

 

Mätning 5) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,25 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,088 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,16 mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,112 mm. 

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,112 mm (140 tidssteg). 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 6,68 kN.  

 

Mätning 6) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,25 mm.  

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,095 mm.  Hoptryckning med glappkompensering: 

0,155 mm. 

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,1085 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,1088 mm (136 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 6,28 kN. 

 

Mätning 7) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,35 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,103 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,247 mm.   

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,1729 mm. 

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,1728 mm (216 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 10,53 kN.  

Reaktionskraft i Abaqus för E-mod 205 GPa: 11,77 kN. 

 

Mätning av bricksida 4:  

Mätning 1) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,40 mm. 
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Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,022 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,378 mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2646 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2648 mm (331 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 16,46 kN.  

Reaktionskraft i Abaqus för E-mod 205 GPa: 18,045 kN. 

 

Mätning 2) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,40 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,044 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,356 mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2492 mm. 

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2496 mm (312 tidssteg) 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 15,67 kN.  

 

Mätning av bricksida 6:  

Mätning 1) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,35 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,059 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,291 mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2037 mm. 

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,204 mm (255 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 12,31 kN. 

Reaktionskraft Abaqus: 13,903 kN 

 

Mätning 2) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,35 mm.  

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,049 mm.  Hoptryckning med glappkompensering: 

0,301 mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2107 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2104 mm (263 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 13,11 kN. 
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Mätning 3) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,35 mm.  

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,03709 mm. Hoptryckning med 

glappkompensering: 0,3129 mm.   

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,219 mm. 

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2192 mm (274 tidssteg). 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 13,708 kN. 

Reaktionskraft Abaqus: 14,939 kN 

 

Mätning 4) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,40 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,01848 mm. Hoptryckning med 

glappkompensering: 0,3815 mm. 

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,267 mm. 

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2672 mm (334 tidssteg). 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 16,91 kN. 

 

Mätning 5) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,37 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,0371187 mm. Hoptryckning med 

glappkompensering: 0,3329 mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,233 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2328 mm (291 tidssteg). 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 14,68 kN. 

 

Mätning 6) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,35 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,027 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,32298 mm. 

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,226 mm. 

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2264 mm (283 tidssteg).  
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Erforderlig last i dragprovmaskinen: 14,20 kN. 

 

Mätning av bricksida 10:  

Mätning 1) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,40 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,042 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,358 mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2506 mm. 

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2504 mm (313 tidssteg). 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 15,44 kN.  

Reaktionskraft i Abaqus för E-mod 205 GPa: 17,065 kN. 

 

Mätning 2) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,40 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,085 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0, 315mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2205 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2208 mm (276 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 13,71 kN. 

 

Mätning av bricksida 12:  

Mätning 1) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,35 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,0585 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,2915 mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2040 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,204 mm (255 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 12,78 kN. 

Reaktionskraft i Abaqus: 13,903 kN 

 

 



Fredrik Eliasson  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Ilija Todorovic  Vårtermin 2017 

75 
 

Mätning 2) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,40 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,040 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,3598 mm. 

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2518 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,252 mm (315 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 16,04 kN. 

 

Mätning av bricksida 14  

Mätning 1) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,40 mm.  

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,021 mm.  Hoptryckning med glappkompensering: 

0,379 mm. 

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2653 mm.  

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2656 mm (332 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 16,50 kN.  

Reaktionskraft i Abaqus för E-mod 205 GPa: 18,10 kN. 

 

Mätning 2) 

Angiven hoptryckning i dragprovmaskinen: 0,40 mm. 

Kompensering av glapp (ingen applicerad kraft): 0,047 mm. Hoptryckning med glappkompensering: 

0,353 mm.  

Med 30 % kompensering p.g.a. utfjädring av maskinstativ: 0,2471 mm. 

Hoptryckning av vevaxeln i Abaqus: 0,2472 mm (309 tidssteg).  

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 15,62 kN. 
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Appendix 9 Grafer över uppmätta bricksidor från dragprovning 

I figur A.13 kännetecknas glappet av angiven vevaxelhoptryckning genom den horisontella sträckans 

längd. Grafen ger också information om hur bricksidan snedställs vilket är värdefullt för att förstå hur 

vevaxeln beter sig vid hoptryckning. Figur A.14 visar en mätning på en av bricksidornas snedställning. 

Erhållen snedställning avläses genom att kolla på värdet som sista punkten till vänster i grafen anger. 

Figur A.15 mäter givare A (blå) ändring i vevaxelns starka led (Z-led) och givare B (orange) mäter 

förskjutning i det svaga ledet (Y-led) vid övre änden. Samtliga av dessa grafer representerar enbart en 

mätning. Övriga grafer följer samma princip och redovisas inte i rapporten, endast en sammanställning 

av erhållna data visas i Appendix 8 Dragprovningsprotokoll samt i resultat kapitlet. 

 

Figur A.13. Skapad graf över applicerad kraft i förhållande till vevaxelns position.  
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Figur A.14. Bricksidans snedställning erhållen genom att subtrahera förskjutning av de två uppmätta punkterna. 

 

 

Figur A.15. Graf över förskjutningen av vevaxelns övre ände. 
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Appendix 10 Kontroll av randvillkor vid nedre dubben från dragprovning 

Randvillkor vid dubbarna kontrolleras för att validera huruvida randvillkoren i verkligheten stämmer 

mot analysen i Abaqus. Vid simuleringen ansätts randvillkor vid de koniska ytorna där dubbarna pressar 

mot vevaxeln vid övre och nedre ände vilket också sker vid dragprovningen. Genom att kontrollmäta 

förflyttningen av vevaxelns nedre ände då densamma pressas ihop erhålls resultatet att i vevaxelns 

styva led uppstår ingen eller obetydlig förflyttning av den nedre änden (<0,005 mm). Förflyttningen av 

vevaxelns nedre ände mäts även för axelns starka led med en linjär givare enligt figur A.16. Mätningen 

visar att ett fel på flera hundradelar av en millimeter uppstår vid nedre dubben likt den dubben som 

är längst upp.  

 

Figur A.16. Mätning av nedre dubbens förflyttning vid hoptryckning med en linjär LVDT givare.  

Efter att ha genomfört mätningar upptäcktes att den nedre dubben vilken vevaxeln pressas emot vid 

hoptryckningen hade fått märken på en liten yta utmed varvet. Dubbens skada visas i figur A.17 a) 

nedan. Figur A.17 b) och c) visar nedre respektive övre dubbhålet på den uppmätta vevaxeln. 

Dubbhålen på vevaxeln uppvisar inga tydliga tecken på skador.  
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Figur A.17. a) Skadad nedre dubb från dragprovning, b) nedre dubbhål för vevaxeln utan synliga skador, c) övre 

dubbhål för vevaxeln också utan synliga skador. 

Den övre dubben visar tydligt att vevaxeln pressas mot densamma vid samma ”breddgrad” och skapar 

således en plan cirkel kring den koniska ytan. Detta tyder på att snedställningen av den övre änden 

beror på vilket håll kolven viker åt vid respektive hoptryckningscykel av vevaxeln.  

Randvillkoret vid nedre dubben testas och kontrolleras i Abaqus utifrån identifiering av dubbskada 

enligt figur A.17 a). I Appendix 11 Resultat vid provning av randvillkor vid nedre dubben presenteras 

erhållet resultat vid provning av olika randvillkor då olika stor andel av ytan exponeras vid 

hoptryckningen. Analyserna visar att randvillkoret har en betydande påverkan (mellan 5-40 %) 

beroende på hur stor yta som i verkligheten ligger an mot vevaxelns dubbhål. Detta kan vara en av de 

största felkällorna vid dragprovningen. Vid dragprovningen har ytterligare ett antal möjliga felkällor 

identifierats vilka diskuteras i kapitel 5. 
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Appendix 11 Resultat vid provning av randvillkor vid nedre dubben 

Jämförelse utgående från bricksida 6, mätning 6) och E-modul 205 GPa: 

Hoptryckning i Abaqus: 0,2264. I Abaqus är reaktionskraften för RV på hela dubbytan: 14,776 kN. 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 14,20 kN. 

Bricksidans snedställning enligt fysisk mätning: 0,0467 mm. Snedställning i Abaqus, hela dubbytan: 

0,0403254 nod 406 – 407. 

Procentuell Skillnad: 15,8 % 

 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 14,20 kN. I Abaqus är 

reaktionskraften för motsvarande randvillkor (RV): 14,849 kN. 

Bricksidans snedställning enligt fysisk mätning: 0,0467 mm. 

Bricksidans snedställning i Abaqus: 0,0327149 mm nod 406–407.  

Procentuell Skillnad: 42,7 %. 

 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 14,20 kN. I Abaqus är 

reaktionskraften för motsvarande RV: 15,219 kN.  

Bricksidans snedställning enligt fysisk mätning: 0,0467 mm. 

Bricksidans snedställning i Abaqus: 0,03998 mm nod 406–407.  

Procentuell Skillnad: 16,8 %. 

 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 14,20 kN. I Abaqus är 

reaktionskraften för motsvarande RV: 14,776 kN. 

Bricksidans snedställning enligt fysisk mätning: 0,0467 mm. 

Bricksidans snedställning i Abaqus: 0,0456061 mm nod 406–407. 

Procentuell Skillnad: 2,4 %. 

 

Erforderlig last i dragprovmaskinen: 14,20 kN. I Abaqus är 

reaktionskraften för motsvarande RV: 14,774 kN. 

Bricksidans snedställning enligt fysisk mätning: 0,0467 mm. 

Bricksidans snedställning i Abaqus: 0,045606 mm nod 406–407. 

Procentuell Skillnad: 2,4 %. 
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Erforderlig last dragprovmaskinen: 14,20 kN. I Abaqus är 

reaktionskraften för motsvarande RV: 15,1734 kN. 

Bricksidans snedställning enligt fysisk mätning: 0,0467mm. 

Bricksidans snedställning i Abaqus: 0,044077 mm nod 406–407. 

Procentuell Skillnad: 6,0 %. 

 

 

Erforderlig last dragprovmaskinen: 14,20 kN. I Abaqus är 

reaktionskraften för motsvarande RV: 14,85 kN. 

Bricksidans snedställning enligt fysisk mätning: 0,0467mm. 

Bricksidans snedställning i Abaqus: 0,0327858 mm nod 406–407. 

Procentuell Skillnad: 42,4 %. 

 

 

Erforderlig last dragprovmaskinen: 14,20 kN. I Abaqus är 

reaktionskraften för motsvarande RV: 15,218 kN. 

Bricksidans snedställning enligt fysisk mätning: 0,0467mm. 

Bricksidans snedställning i Abaqus: 0,0399979 mm nod 406–407. 

Procentuell Skillnad: 16,8%. 

 

Erforderlig last dragprovmaskinen: 14,20 kN. I Abaqus är 

reaktionskraften för motsvarande RV: 15,221 kN. 

Bricksidans snedställning enligt fysisk mätning: 0,0467mm. 

Bricksidans snedställning i Abaqus:0,0361113 mm nod 406–407. 

Procentuell Skillnad: 29,3 %.  
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Appendix 12 Ritning av stöddocka i OP40 

 
Figur A.18. Ritning av stöddocka.  
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Appendix 13 Virtuell Topologi 

 

 

Figur A.19. Modell av vevaxel typ 2 utan använd topologi. 

 

Figur A.20. Modell av vevaxel typ 2 med använd topologi för att reducera initial geometriuppdelning och få 

jämnare mesh fördelning. 
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Appendix 14 Fördelning med seeds för vevaxeln 

Valda seeds för vevaxeln visas utmed linjerna i figur A.21 nedan. Vid analysering av axiella krafter 

verkande på vevaxeln då den spänns fast i chucken ansätts även lokala seeds med mindre avstånd för 

att erhålla förfinad mesh kring partitioneringen. Detta då partitionering av geometrin för de axiella 

krafterna medför dislokationer vid skapandet av meshen. Lokala seeds (illustrerade med lila) för 

ändarna på vevaxeln visas nedan i figur A.22. 

 

Figur A.21. Elementfördelning med globala ”seeds” och tet mesh för vevaxeln. 

 

Figur A.22. Elementfördelning med lokala ”seeds” vid partitionering av vevaxelns bakre och främre ände. 
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Appendix 15 Konvergensstudie av vevaxeln 

Vid analysering används först ett litet antal element för att sedan ökas för att kontrollera ifall resultatet 

ändras. Antalet element hos vevaxeln ändras från ca 100 000 upp till 1 300 000st vilket är maximalt 

tillåtet för tillgänglig Abaqus licens och resultatet presenteras nedan i ett konvergensdiagram enligt 

figur A.23. När analysen når konvergens innebär det att resultatet som erhållits är korrekt beräknat 

eller att rätt deformation visas. Om för få antal element används kan deformationen vid beräkning i 

programmet bli för stor eller för liten då ett medelvärde av deformationen beräknas mellan varje 

element. Utifrån konvergenskurvan nedan visar det sig att deformationen är tämligen konstant efter 

ca 500 000st element i det intervall som valts utifrån de begränsningar som finns i form av max antal 

noder enligt programmet (250 000st). För att validera ifall elementuppdelningen konvergerar för valt 

antal element beräknas konvergensfelet enligt ekvation (6) nedan: 

 Konvergensfel =
Resultat(𝑛) − Resultat(𝑛 − 1)

Resultat(𝑛)
 (6) 

Där n motsvarar antalet element för modellen och kan vara resultatet av antingen deformationen av 

modellen i en viss punkt eller en spänning beroende på vad analysen syftar till. Kvoten i ekvation (6) 

ger en skillnad i procent för två olika antal element för en mesh. Vid 900 000 element vilket ansätts vid 

varje simulering erhålls en skillnad på ca 1 % vilket anses vara tillräckligt men avgörande är vilken 

noggrannhet som efterfrågas och vilken typ av analys som genomförs. 

 

Figur A.23. Konvergensdiagram för vevaxelanalysen. 
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Appendix 16 Vevaxel typ 2 och 4 – deformation i z-led vid uppspänning 
 

 

Figur A.24. Vevaxel typ 2, deformation visad för z-riktning. Deformationsskalfaktor 100, hoptryckning 0,2 mm. 

 

Figur A.25. Vevaxel typ 4, deformation visad för z-riktning. Deformationsskalfaktor 100, hoptryckning 0,2 mm.  
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Appendix 17 Inverkan av stöddocka vid hoptryckning av vevaxeln 

 

 

Figur A.26. Stöddockans inverkan på typ 2 vevaxeldeformation. Magnitud av vevaxeldeformation med skalfaktor 

100. 

 

Figur A.27. Stöddockans inverkan på typ 2 vevaxeldeformation. Deformation i Z-led med skalfaktor 100.  
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Appendix 18 Mesh nodnumrering i Abaqus för erhållna analyser 

1) Dubbanalysen i Abaqus motsvarande dragprovning - vevaxel typ 2:   

 

2) Analys av axiella krafter från chuckbackar motsvarande uppspänning i OP40 - vevaxel typ 2:  

 

3) Analys av axiella krafter från chuckbackar motsvarande uppspänning i OP40 - vevaxel typ 4:  

 

4) Analys av stöddockans inverkan - vevaxel typ 2:  

 

 


