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Sammanfattning 
Detta arbete genomförs på uppdrag av Skara Sommarland. Arbetet är till stor del baserat på att 
utföra en jämförande studie mellan två hjulaxlar till en åkattraktion. Den befintliga axeln består av 
tre delar, två axelpar och ett centerfäste, medan den nya designen av axeln enbart består av en del. 
Den befintliga axelns ändar som kopplas in i centerinfästningen utsätts för onödigt slitage. Arbetet 
belyser även orsaken som leder till nötningen samt möjligheter att minska nötningen. Den 
nydesignade axelns högre pris medför höga kostnader för företaget.  

I arbetet används Haigh-diagram för att undersöka om arbetspunkten för den nya axeln ligger under 
Haigh-diagram kurvan, som teoretiskt sett leder till oändlig livslängd. I arbetet utförs en FEM analys 
för att simulera båda axelkonstruktionerna och för att beräkna spänningarna i axeln under 
belastning. 

Resultatet av genomförda analyser visar att den befintliga axeln plasticerar medan den nya axeln inte 
når sträckgränsen för materialet. Varken den befintliga eller den nya axeln når brottgränsen. 
Eftersom brottgränsen inte nås finns ingen risk för sprickbildning enligt finite fracture mechanics. För 
den befintliga axeln visar resultatet att det uppstår en rörelse mellan axel och infäste som är 
tillräckligt stor för att klassificeras som en orsak för nötning. 

För att undvika eller minimera nötningen kan möjliga åtgärder genomföras vilka beskrivs i arbetet. 
Exempel på förbättringsförslag som skyddar mot korrosion och nötning ges som till exempel 
rengöring före ytbehandling och ökad korrosionshärdighet. 

___________________________________ 
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Abstract 

This thesis is performed on behalf of the amusement park Skara Sommarland. The work is based on a 
comparative study of two different shafts for a rollercoaster. An already existing shaft in three parts, 
two shafts and one hub, while the new shaft design consists of one homogenous part machined from 
a solid bloc of material. The ends of the shafts for the current shaft design that are mounted in the 
hub are exposed to unnecessary wear. The thesis partly focuses on the causes of the fretting wear 
and possible actions to prevent or minimalize the damaged caused by fretting. The new shaft design 
leads to increased costs, which leads to monetary losses for the client compared to before. 

Haigh-diagrams are used to evaluate if the critical point of the design is in the safe area of the 
diagram, theoretical leading to an infinite lifespan of the shaft. Finite element analyses were 
performed in 3D CAD to simulate the shaft design and calculate the stresses in the design when 
under the maximum operational load. 

The result of the analyses shows that the current shaft suffers from plastic deformation while the 
new shaft design does not reach the yield strength of the material. Neither the current nor the new 
shaft design reach the ultimate tensile strength. Because the ultimate tensile strength is not reached 
there is no risk of crack initiation through finite fracture mechanics. For the current shaft design the 
results show that there occur movement between shaft and hub with high enough magnitude to be 
classified as one of the causes of the fretting. 

To avoid or minimize fretting several actions can be performed. Examples of pre-emptive actions are 
cleaning of surfaces before surface treatment for corrosion resistance. 

___________________________________ 
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1. Introduktion 
Axlar vars syfte är att bära transversella laster i en maskinkonstruktion utsätts för böjning, och axeln 
måste designas för att klara av belastningen. Ett flertal problem som belastningen kan orsaka på 
grund av geometrin kan leda till exempelvis plastisk deformation eller utmattning. För detta arbete 
är det två områden som är relevanta: 

• Sprickbildning/propagering: Sprickbildning är en möjlighet om brottspänningen uppnås i en 
konstruktion. Böjningen av axeln leder till att existerande sprickor öppnas, som får sprickan 
att öka i storlek under ett stort antal lastcykler. 

• Spänningskoncentrationer: Anvisningar så som radieövergångar är kritiska punkter där 
lasten kommer ha en större påverkan än den nominella spänningen. 

En metod för att montera stela axlar med andra cirkulära komponenter så som nav, kugghjul eller 
kullager är genom krymppassning. Detaljerna tillverkas med samma nominella diameter för de 
intilliggande ytorna, men med en skillnad i toleranser, vilket betyder att den inre komponenten (axel) 
har en ytterdiameter som är större än innerdiametern hos den yttre komponenten (nav). Se figur 1 
för exempel på krymppassning. För att utföra monteringen av delarna så kyls axeln ned samtidigt 
som navet värms upp för att temporärt ändra storleken genom termisk utvidgning. När 
temperaturskillnaden har upphört skapas ett radiellt tryck mellan axel och nav vilket skapar ett 
diametralt grepp som hindrar translation mellan komponenterna (Collins, Busby & Staab 2010, s. 
382). 

 

Figur 1 Exempel på krymppassning och hur diameter för axel och nav ändras efter montering 

För axlar som monterats med krymppassningar uppstår ytterligare ett flertal problem som kommer 
att påverka konstruktionens förmåga att bära laster och även dess livslängd. Dessa kommer att 
arbeta i samband med böjningsbelastningen och öka risken för att orsaka skador. De två applicerbara 
problem som uppstår pga. krymppassningar som kommer tas i beaktande är: 
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• Nötning: Ytan mellan axel och nav slits ut på grund av små rörelser mellan parterna. Denna 
rörelse sliter av material från kontaktytan. 

• Spänningskoncentrationer: Kanten där axel och nav möts kommer utsättas för ökade lokala 
spänningar från anvisningen. Dessa är både böjspänningar som detaljen utsätts för, men 
även trycket som uppstår från det diametrala greppet. 

Konopík m.fl. (2013) utförde experiment för att bedöma mekaniska materialegenskaper, varav den 
materialprovning som fokuserades på var Small Punch Testing (SPT). Syftet var att utforska 
korrelationen mellan SPT och mer konventionella materialprovningstyper så som dragprovning och 
brottseghetsprovning. Ett av materialen som provades var stållegeringen 34CrNiMo6. 
Brottseghetsprovningen utfördes genom trepunktsböjning med provexemplar som maskinbearbetats 
och utmattningsbelastats för att ge en befintlig spricka med en spänningsintensitetsfaktor på 20 
MPa∙m1/2. Slutsatsen från brottseghetsprovningen var att det ansågs visa ett gott resultat jämfört 
med brottseghetsdata från standard tester. 

Han & Zhang (2014) utforskade påverkan av krymppassningar genom nötning, 
spänningskoncentrationer från så kallade edge effect (kanteffekten) och glidning mellan ytorna för 
axel och nav Inverkan för storleken av interferensen mellan axel och bussning utforskades även 
under studien. Genom att analysera problemet med finita element metoden i Abaqus och Adina 
framgick det att storleken på interferensen hade direkt påverkan på spänningen från 
koncentrationen genom kanteffekten. 

Truman & Booker (2007) undersökte ett haveri av en krymppassning mellan axel och nav, där vilka 
parametrar som ger upphov till mikroglidning mellan ytorna utforskades. Vid krymppassning måste 
alla delar för axel och nav vara korrekt utformade och framställda för att få det önskade ändamålet. 
Vid montering av axel och nav måste ytorna rengöras noggrant och snabbt monteras samt måste 
felmontering undvikas vid uppvärmning/kylning av komponenten. För mikroglidning mellan axel och 
nav för en roterande axel upptäcktes det genom FEM-analyser att ingen signifikant rörelse mellan 
ytorna, och därmed signifikant nötning, uppstår då monteringsdimensionerna uppehålls och 
vridmomentet i axeln är begränsad till förhållandet T/a3σ0 = 0.14, där T är vridmomentet, a är 
axelradien och σ0 är den radiella spänningen. 
 
Weißgraeber, Leguillon & Becker (2016) har forskat inom området Finite Fracture Mechanincs (FFM), 
där sprickbildning för spröda material försöks förutsägas. Genom klassisk brottmekanik behandlas 
enbart fall med en redan existerande spricka, vilket är en brist i teorin som försöks undvikas genom 
att anta att det sker en ögonblicklig sprickbildning med finit spricklängd när vissa parametrar 
uppnåtts. Genom coupled criterion (Ett kriterium med två krav som måste uppfyllas för att 
sprickbildning ska ske) antas sprickbildningen ske när brottspänningen för materialet har uppnåtts 
och att energifrigörelsen för sprickan överskrider energifrigörelsen för brottsegheten av materialet. 
Det framgick att coupled criterion har lyckats förutse sprickbildning i ett flertal fall med viss säkerhet, 
från homogena material till kompositmaterial. 

1.1 Bakgrund  
Skara Sommarland är en av Skandinaviens största nöjesparker och den grundades och invigdes år 
1984 av Bert Karlsson. Sedan år 2001 ägs Skara Sommarland av Parks & Resorts Scandinavia AB. 
Parkens säsong är totalt cirka 80 dagar från början av juni till slutet av augusti och besökarantalet är 
ungefär 800 000 årligen. Det finns ungefär 43 blandade vattenrutschkanor samt en camping med 
plats för ungefär 800 husvagnar eller tält (Nationalencyklopedin 2018). Skara Sommarlands 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bert_Karlsson


3 
 

åkattraktion Spinner består av en räls med vagnar som har två hjulpar per vagn, se figur 2. Varje 
axelpar har en hjulboggie på varje sida som vilar mot rälsen. 

 

Figur 2 Åkattraktion Spinner. Till vänster: Åkattraktionsbana. Till höger: Åkattraktionsvagn. 

Enligt Janne1 anser företagets ledning att på grund av designen av den nuvarande axelkonstruktionen 
uppstår onödig nötning i axlarnas ändar där dessa är kopplade till centerinfästningen. 

Genom att studera ett exempel på kasserade axelkonstruktionskomponenter för den befintliga axeln 
syns det tydligt att ytorna har slitits, vilket visas i figur 3. 

 

Figur 3 Axel och infäste för den befintliga konstruktionen. Notera de utslitna ytorna på axeln och insidan av infästet. 

 

 

 

1Janne Nilsson. VD, Skara sommarland AB, Axvall 
e-post (2017), intervju (2018) 
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Hjulaxeln för den befintliga konstruktionslösningen består av tre delar, en centerinfästning som 
kopplas in i vagnbasen och två hjulaxlar som kopplas in i centerinfästningen, som visas i figur 4. 
Bultarna i konstruktionen bortses ifrån då det antas att det är friktionen mellan axel och nav som 
hindrar rörelse mellan ytorna. Om bultarna behöver bära några tvärkrafter har krymppassningen 
redan fallerat. 

 

Figur 4 Den befintliga konstruktionslösningen för axeln i monterad konfiguration. A: Centerfäste, B: Axel, C: Bultar. 

Den nydesignade axeln består endast av ett stycke som har maskinbearbetats, som ses figur 5. 

 

Figur 5 Den nya axeln efter att centerfästet har målats 

Figur 6 visar hur de olika komponenterna är monterade i vagnen. Hjulboggierna är monterade på 
ändarna av axeln, där axelkonstruktionen är monterad i vagnens underrede. En pendelbärare som 
fördelar massan av vagnen över axeln är kopplad till vagnens underrede. 
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Figur 6 Vagn och underrede. A: Hjulboggier, B: Underrede, C: Pendelbärare (kopplade till underrede) 

1.2 Problemspecifikation  
Problemen som uppstår med den nuvarande designen är att axlarnas ändar som kopplas in i 
centerinfästningen utsätts för onödigt slitage. Vid montering kyls axlarna ned till -20 °C och 
centerinfästningen värms upp till 80 °C för att skapa ett radiellt grepp som håller fast axlarna när 
temperaturskillnaden avtagit. När axlarna ska demonteras fälls flisor av materialet ut. Priset för de 
nydesignade axlarna anses även vara dyrt i nuläget. Anledningen är att tillverkaren har ökat priset 
jämfört med de befintliga axlarna för att täcka utvecklingskostnaderna för de nya axlarna. Skara 
Sommarland har tidigare betalat ett styckpris på cirka 30 000 kr för de befintliga axlarna som redan 
finns inmonterade och axlar med en ny mer hållfast design kostar 100 000 kr. Sommarland söker 
därför ett nytt alternativ av leverantör av axlar och behöver därför en ny ritning för designen av 
hjulaxeln. En undersökning av axelpartiets hållfasthetsegenskaper ska utföras för det lastfall som 
vagnens axlar kommer utsättas för. Undersökningen ska genomföras både analytiskt och numeriskt 
med Finita Element Metoden. 

Den etiska aspekten kommer också att utredas, om huruvida att mäta en detalj och göra en ny 
ritning för att hitta en ny leverantör är acceptabelt inom branschen. Även om en uppmätning av ett 
axelparti inte gör intrång på något mönsterskydd kan det anses som oetiskt att i detalj kopiera en 
konstruktionsritning. Som ingenjörer och ingenjörsstudenter finns även ett ansvar att upprätthålla 
ett etiskt arbetsförhållande med klienten som måste tas i beaktande. För det här arbetet är klienten 
Skara Sommarland. 

VD för Skara Sommarland, Janne Nilsson, har erbjudit sig att vara handledare för projektet från 
Sommarlands håll, och har även framfört vad företaget vill erhålla från projektet. Genom samtal har 
vi kommit överens om att: 

• Lastfallet för axlarna måste bestämmas. Detta kommer att påverkas av vagnens massa, 
kraften som överförs genom kullagren till axeln och även hastigheten på vagnen och dess 
rörelse som påverkar lastfallet. Dokumentation från tillverkaren av lastfallet finns för den 
befintliga designen av axel, vilket kommer att användas för båda axlar. Vissa beräkningar 
kommer behöva göras om för att få variationen i spänning mellan maximal last och vila. 

• Materialdata behöver erhållas för att analysera hur axelpartiet påverkas av lastfallet. De data 
som kommer att krävas är elacitetsmodul E, sträckgräns Rp0.2, brottgräns Rm, Poisson´s tal, 
värmeutvidgningskoefficient α och brottsegheten KIC. 
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• En 3D modell för både den befintliga axeldesignen och den nya axeldesignen ska skapas, 
CAD-ritningar för delarna och både analytisk och numerisk analys av dess hållfasthet ska 
utföras. Att studera om utmattning kommer att ske är en viktig del av arbetet då detta 
kommer att påverka vagnarnas serviceintervall.  

• En jämförande studie vad det gäller hållfastheten mellan den befintliga och den nya 
axelkonstruktionen ska genomföras. 

• Förslag på tre nya leverantörer som kan tillverka axeln kommer att presenteras. Vidare ska 
även priset för den befintliga axeln och den nydesignade en-dels axeln jämföras. Eftersom 
kostnaden var anledningen till företagets involvering i projektet måste den nya designen 
kunna tillverkas på ett sådant sätt att priset för axlar av den nya designen blir lägre än det 
nuvarande priset. Axlarnas livslängd är vital för kostnaden, och då de befintliga axlarna byts 
ut vartannat år ger det en årlig kostnad på 15 000 kr. Målet för arbetet är att företaget ska få 
tillgång till en axel som är identisk med den nya axeln, men till ett lägre pris. Om ett förslag 
på pris för en nykonstruktion inte kan erhållas nöjer sig Skara Sommarland med ett förslag på 
3 leverantörer som kan åta sig uppdraget att tillverka axeln. 

1.3 Översikt av rapporten 
Kapitel 2 beskriver kortfattat de olika metoder som kommer att användas. Lastfallet för arbetet 
bestäms i kapitel 3.1, teorier, materialdata och beräkningar från metoderna beskrivs i kapitel 3.2 i 
detalj och teorin om Finite Fracture Mechanics förklaras i kapitel 3. Analyser över det befintliga 
lastfallet genomförs. Resultatet från både analytiska och numeriska analyser med FEM kommer att 
presenteras i kapitel 4. Diskussion av resultatet och risker för fel på grund av antaganden kommer att 
utvärderas i kapitel 5.1, 5.2 och 5.3. Diskussion om etiska och miljöaspekter kommer utföras i kapitel 
5.4 och 5.5. Förslag av nya leverantörer och möjliga framtida arbeten föreslås i kapitel 5.6 och 5.7. 
Slutligen kommer de slutsatser som kan dras från arbetet att presenteras i kapitel 6. 

1.4 Syfte 
Syftet är att utföra en jämförande studie av två konstruktionslösningar samt göra 
konstruktionsritningar till en axel för underlag till underhåll av en åkattraktion, samt att identifiera 
orsaker till den nötning som uppstår och ge förslag på lösning av nötningsproblemet. Vidare att ge 
förslag på alternativ till leverantör av en ny axel.  

2. Metod  
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som används under arbetet för att svara mot projektets syfte.  

2.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien insamlas grundläggande information och kunskap till projektet. Detta utförs för att 
få en förståelse för liknade problem och idéer om hur de kan lösas. 

Målet med litteraturstudien är att söka svar på olika felanalyser vid montering av axlar på infästen 
och undersöka liknande problem på likvärdiga axlar. Litteraturen består bland annat av kurslitteratur 
från kurserna i hållfasthetslära, maskinelement - och materialtabeller och formelsamling från KTH 
samt vetenskapliga artiklar om ämnet. 
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2.2 Analytiska beräkningar 
Hållfasthetsberäkningar utförs genom att bestämma de spänningar som påverkar axeln samt att 
bestämma friktionskrafter i axelns ändar, mellan kontaktytorna för nav och axel. 

2.3 Simulering i CREO 3D CAD 
3D CAD används för att simulera båda axelkonstruktionerna, samt att rita en CAD-ritning för den 
nydesignade axeln. En FEM analys utförs för att beräkna spänningarna i axeln under belastning. 

2.4 Mätverktyg 
De exakta måtten för den nya axeln är okända och behöver därför mätas. Mätverktygen som krävs är 
ett skjutmått för diametern på axeln och passmått för radieövergångar vid kälanvisningarna. 

2.5 Haigh-diagram  
Efter att spänningarna beräknats utförs en utmattningsanalys för att säkerställa livslängden hos axeln 
genom att använda Haigh-diagram. Diagrammen används för att undersöka om arbetspunkten för 
den nydesignade axeln ligger under Haigh-diagram kurvan, som teoretiskt sett leder till oändlig 
livslängd. Observera att Haigh-diagram enbart gäller för spänningarna för arbetspunkten som 
beräknas. Konstruktionen kan fortfarande fallera på grund av slitage (gradvist avlägsnande av 
material på slitytor) utan att brott av axeln sker (Collins m.fl. 2010, s.59). 
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3. Analys 

3.1 Kontrollmätning av axel, lastfall och materialdata 
Ett antal mått var inte kända för den nya axeln och behövdes mätas upp. Dessa var radieövergången 
mellan axel och centerfäste, höjden på centerfästet, diametern på axeln då den varierar i tjocklek och 
hålet i centerfästet som monteras in i underredet på vagnen. De slutgiltiga måtten kan ses i ritningen 
i bilaga 5. 

En förenklad modell av interaktionen mellan axel och pendelarm används, se figur 7. 

 

Figur 7 Förenklad modell av axeln, pendelbärare och underrede 

Krafterna som påverkar axeln har erhållits från tillverkaren Maurer genom Sommarland, vilket 
innehåller beräkningar för kraftjämvikt över axeln för olika lastfall. Enbart ett lastfall kommer att tas i 
beaktande: vagnen accelererar ned från toppen av berg-och-dalbanan med fyra passagerare. Massan 
från vagnen sprids ut över axeln genom en så kallad pendelbärare. Fver, Fhow och Fhuw är de krafter 
som verkar på pendelbäraren, och fås från massan av vagnen. A, B, CV och CH är de reaktionskrafter 
som uppstår från lastfallet. Cpt och Cres är fjäderkoefficienter. Kraftfördelningen för pendelbäraren 
kan ses i figur 8. 
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Figur 8 Friläggning av vagnens underrede och pendelbärare (benämnda enligt dokumentation från tillverkaren som 
unterwagenrahmen und pendelträger) 

Vid gång har Maurer uppmätt krafterna Fver, Fhow och Fhuw, som har uttryckts som en massa som 
påverkas av en uppskalad normalacceleration. När vagnen är i vila har accelerationerna antagits att 
vara g i vertikalled och noll i horisontalled. Se tabell 1 för värden på krafterna och antaganden av 
acceleration. 

 

Tabell 1. Yttre krafter som påverkar pendelbäraren i gång och i vila. 

I rörelse  I Vila 

Fver = 0,5∙900 kg∙3,3 g = 14,57 kN Fver = 0,5∙900 kg∙1 g = 4,42 kN 

Fhow = 0,5∙665 kg∙0,5 g = 1,63 kN Fhow = 0,5∙665 kg∙0 g = 0 kN 

Fhuw = 0,5∙460 kg∙0,5 g = 1,13 kN Fhuw = 0,5∙460 kg∙0 g = 0 kN 

 

Krafterna från pendelbäraren överförs till axeln genom gummilager, kraftfördelningen för axeln fås 
genom jämviktsekvationer och de krafter som påverkar axeln kan ses i figur 9. För mer detaljer av 
beräkningarna, se bilaga 2. 
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Figur 9 Friläggning av axeln efter jämviktsekvationer från underredet och pendelbäraren har lösts. 

A, B och Cv är krafterna från pendelbäraren. F är lagerkrafter som uppstår när vagnen befinner sig i en 
kurva. GA och GRS är egentyngd för komponenter och AV & BV är reaktionskrafter från hjulboggierna. 

Genom dokument som tillförsetts från tillverkaren av axlarna är det känt att materialet i axlarna är 
en stållegering av typen 34CrNiMo6. Relevant materialdata hämtat från internetkällor, (BBS stål & 
metaller), (Steel-Bar, 2014), visas i tabell 2. 

Tabell 2 Materialdata för axeln, (BBS stål & metaller, u.å.), (Steel-Bar, 2014) 

Elasticitetsmodul Poisson´s tal Sträckgräns Brottgräns Värmeutvidgningskoefficient 

E [GPa] v Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] α [/°C] 
210 0,3 700 1100 12,1∙10-6 

 

Konopík m.fl. (2013) utförde brottseghetsprovning genom trepunktsböjning för fyra olika 
provexemplar. Två av provexemplaren gav resultat som inte höll de krav som önskades, och bortses 
därför ifrån. Resultatet på brottseghetsproverna för 34CrNiMo6 ses i tabell 3. 

Tabell 3 Kritisk energifrigörelse för materialet, framtaget experimentellt av Konopík m.fl. (2013) 

Material Provexemplar JIC [kN/m] 

34CrNiMo6 34Cr_Quench 31.3 
34Cr_Origin 189.9 

 

3.2 Teori  

3 2.1 Toleranser 
För anpassning av diametralt grepp kan toleransen mellan axel och nav förenklas med 
“tusendelsregeln”, att uppskattningsvis ska toleransen vara 0.001 till 0.002 av storleken på axelns 
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diameter. Detta betyder att en axel med diametern 50 mm approximativt kommer att ha en tolerans 
på 50-100 μm (Norton 2011, s.608).q 

För att bestämma toleranserna för greppet på axeln och infästet används tabellerade värden för att 
erhålla ett diametralt tryck som ska förhindra delarna från att separeras. För krymppassning finns det 
fem olika klasser, som är definierade av ANSI standard B4.1 (Mott 2004, s.585) som: 

• FN1(Light drive fit): Enbart låga tryck krävs gör att montera detaljerna. Används där 
detaljerna är bräckliga och stora krafter inte får överföras genom leden. 

• FN2(Medium drive fit): Generell klass som används frekvent vid stålkonstruktioner med en 
måttlig tvärsnittsarea. 

• FN3(Heavy drive fit): Används för montering av tunga ståldetaljer. 
• FN4(Force fit): Används för montering av detaljer med höga hållfasthetsegenskaper där högt 

tryck mellan komponenterna krävs. 
• FN5(Force fit): Liknar FN4, enbart för högre tryck. 

För den givna detaljen för arbetet antas FN2 vara ett gott val av klass. De exakta specifikationerna för 
vilken tolerans för axeln som använts tidigare är inte känd, men eftersom det enbart är viktigt för 
studien att se hur trycket från krymppassningen påverkar spänningsfördelningen antas 
storleksordningen på toleransen vara viktigare än det exakta värdet. För att bestämma greppet som 
krävs för detaljen används tabell 4, med värden erhållna från Mott (2004, s. 585-586). 
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Tabell 4 Värden över toleranser för olika diametrar av krymppassningar. Innehåller enbart värden för klass FN2 (Mott 2004, 
s.586). 

Nom. Storleksordn. (mm) 
Klass FN2 

Interferens Gräns 
 (μm) 

Standardgränser 
(μm) 

min max Hål Axel 

0 3,048 5,08 10,16 21,59 
21,59 0 15,24 

3,048 6,096 5,08 12,7 25,4 
25,4 0 17,78 

6,096 10,16 10,16 15,24 35,56 
35,56 0 25,4 

10,16 14,224 12,7 17,78 40,64 
40,64 0 30,48 

14,224 18,034 12,7 17,78 40,64 
40,64 0 30,48 

18,034 24,13 15,24 20,32 48,26 
48,26 0 35,56 

24,13 30,226 15,24 20,32 48,26 
48,26 0 35,56 

30,226 40,132 20,32 25,4 60,96 
60,96 0 45,72 

40,132 50,038 20,32 25,4 60,96 
60,96 0 45,72 

50,038 65,024 20,32 30,48 68,58 
68,58 0 50,8 

65,024 80,01 25,4 30,48 73,66 
73,66 0 55,88 

80,01 100,076 35,56 35,56 93,98 
93,98 0 71,12 

 

Med en diameter d = 50 mm fås ett grepp mellan 20.32 < δ < 60.96 μm. Det största trycket kommer 
att uppstå för δ = 60.96 μm. Medelvärdet för greppet δ = 40.64 μm används. Detta är av anledningen 
att det är skillnaden mellan trycket som uppstår från det diametrala greppet gentemot inget tryck 
alls, så som för den nya axeln, som är intressant och inte skillnader mellan olika diametrala grepp. 

Det radiella tryck P som uppstår mellan ytorna är definierade enligt Mott (2004, s.587) som ekvation 
1. Eftersom tvärsnittet av infästet inte är cirkulärt antas den minsta möjliga ytterradien för infästet 
som radien c för beräkningarna. Se figur 10. 
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Figur 10 Radier för infästet. Observera att för en solid axel är a = 0. 

 𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑏𝑏
��𝑐𝑐

2−𝑏𝑏2�(𝑏𝑏2−𝑎𝑎2)
2𝑏𝑏2(𝑐𝑐2−𝑎𝑎2)

� (1) 

 

P är det tryck som uppstår mellan ytorna, a = 0 då det är en solid axel, b är inre radien för infästet, c 
är minsta yttre radien för infästet, δ är toleransen för greppet och E är elasticitetsmodulen för 
materialet. Då både axel och infäste är av stål antas samma E-modul kunna användas. 

Enligt Truman & Booker (2007, s.559,561) anses traditionellt sett att för en axel som utsätts för 
vridning att ett hållande moment krävs för att motverka glidning mellan axel och nav. Detta kallas för 
friktionsmoment, som är en funktion av längden, diametern, friktionen mellan ytorna och det radiella 
trycket P. Friktionsmomentet är då det vridmoment som krävs för att orsaka glidning över hela 
kontaktytan. 

Eftersom fallet för detta arbete inte inkluderar vridning av axeln kommer teorin att behöva 
implementeras på ett annat sätt. Antagandet är att det kommer att bli en avgörande dragning av 
axeln om glidning i axiell led inträffar. 

Den resulterande normalkraft N som uppstår från trycket P mellan ytorna med en area A kan 
definieras enligt ekvation 2 & 3: 

 𝑁𝑁 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 (2) 

 𝑃𝑃 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 (3) 

och l är den längd som trycket verkar längsmed axeln och A är kontaktytan för ovansidan av axeln. 
Den maximala friktionskraften f för fullt utvecklad friktion ges av ekvation 4: 

 𝑓𝑓 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 (4) 

 

Antagandet är att om en axiell kraft överstiger den friktionskraft f som motverkar rörelser i 
krymppassningen kommer det att leda till att axeln kommer att släppa. 
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AGMA (American Gear Manufacturing Association) föreslår att en friktionskoefficient μ för en 
krymppassning bör vara inom spannet 0.15<μ<0.2 (Norton 2011, s.609). För arbetet antas att μ = 
0.15 då det kommer att ge det mest kritiska fallet som antas godtagbart, enligt de riktlinjer som 
föreslås av AGMA. 

3.2.2 Ytfinhet 
Enligt AGMA (American Gear Manufactures Association) är en ytfinnish på 1.6 μm Ra önskvärt på 
både inner-och ytter diametern för att minska risken för nötning (Norton 2011, s.609). Detta är enligt 
Truman & Booker (2007, s.558) för att erhålla tillräckligt stor vidhäftningsförmåga för att 
komponenterna ska operera på ett godtagbart sätt. Vid ett fall där vridning förekommer, så som en 
roterande axel, är det önskvärt att erhålla en friktionskoefficient mellan 0.15<μ<0.2 för 
presspassningar (Norton 2011, s.609), (Truman, Booker 2007). 

3.2.3 Spänningskoncentrationer på grund av krymppassning 
Ändarna hos en krymppassning kommer oundvikligen att bli utsatta för spänningskoncentrationer. 
Anvisningen vid kanten kommer teoretiskt sett inte att ha någon form av radieövergång, vilket 
komplicerar uträkningen av spänningsintensitetsfaktorn (Sundström 2010, s.357). Det är inte enbart 
dragning och böjning som kommer att ge upphov till ökade spänningar, utan också trycket för 
krymppassningen (Norton 2011, s.609-610). Spänningskoncentrationen ökar i samband med ökat 
tryck från krymppassningen (Han & Zhang 2014). Detta är beskrivet av Truman & Booker (2007) att 
det är på grund av att axeln går från att vara tryckbelastad till att ha en fri yta (en yta som befinner 
sig utanför navet) som är obelastad av tryck. Detta kommer att uppstå vid infästets öppning, då 
axelns yta går från att vara krymppassad till att vara obelastad. 

3.2.4 Nötning 
Nötning är ett fenomen som uppstår då rörelse förekommer mellan de sammanfogade delarna i en 
konstruktion. Dessa rörelser kan vara i storleksordningen 0.01 mm och även påverka och slita på 
materialet. Detta inkluderar även vibrationer som kan skada detaljen. Det är viktigt att påpeka att 
dessa detaljer inte har varit menade att i någon form skapa en rörelse mellan axel och nav, utan de 
anses vara stela kroppar ur ett design-och konstruktionsperspektiv. Det är därför viktigt att förstå 
uppkomsten av fenomenet och att designa maskinkomponenter i åtanke att minska risken för 
uppkomst av rörelse samt minimera magnituden av densamma (Norton 2011, s.463). 

3.2.5 Korrosionsnötning 
När en metallyta utsätts för en kemisk eller elektrokemisk påverkan leder detta till korrosion. Enligt 
Collins m.fl (2010, s.59, 64, 65) är korrosion en teoretisk inriktning inom ingenjörsvetenskapen som 
har sett stora framgångar de senaste åren, med ökad förståelse för de problem som antingen skapas 
på grund av fenomenet eller amplifierar problem som uppstår av andra orsaker. Även med de 
vetenskapliga framsteg som vunnits de senaste trettio åren existerar det fortfarande inte några 
generella, vida accepterade teorier för att avgöra livslängden av detaljer utsatta för korrosion. Detta 
har lett till att korrosionsförutsägelser är ett specialiserat område som ofta utförs av särskilda 
korrosionsingenjörer. 

Om en hålighet mellan två intilliggande ytor finns och vätska lyckas trängas in kan spaltkorrosion ske. 
Detta innebär att det finns stillaliggande vätska i spalter som kommer att korrodera materialet 
(Leijon 2014, s.367). 
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För vissa metaller, så som aluminium, gäller att när en yta som har täckts av ett tunt oxidlager 
fungerar lagret som en hinna, vilket hindrar mer material att oxidera. Detta är för att oxidlagret 
gradvis byggs upp till cirka 0.02 µm och slutar sedan reagera med syret i luften då syret inte längre 
har någon direkt kontakt med metallytan. Detta gäller inte för järnlegeringar så som stål, då 
järnoxiden är porös och spröd, vilket leder till att den lätt flagnar av (Norton 2011, s.462). Problemet 
med korrosionsnötning tros uppstå från att oxidlager som naturligt uppstår på ytor skrapas bort av 
dessa små rörelser och vibrationer som gör att en fräsch materialyta igen kan bli utsatt för oxidation, 
se figur 11. 

 

Figur 11 Exempel på korrosionsnötning. En materialyta med ett tunt oxidlager utsätts för friktion av en kropp som förflyttas 
längs med ytan. När oxidlagret skrapas bort har en permanent förlust av material skett och den slitna ytan kan igen utsättas 

för korrosion (Norton 2011, s.462). 

Om ytan istället fortfarande har kvar ett oxidlager skyddas resten av materialet till viss del från 
ytterligare oxidation. På grund av att den oxidbefästa ytan kommer att vara under ständigt slitage 
kommer oundvikligen oxiden att lossna från ytan. 

Detta kan synas som damm eller pulver som består av bortslipat oxiderat material som slitits av från 
materialstycket. Om problemet får fortsätta under en längre tidsperiod kan tillräckligt med material 
förloras för att dimensioneringen av det diametrala greppet inte längre håller den standard som 
önskades. Även om slitningen på ytan inte är tillräckligt stor för att förstöra den så att greppet mellan 
axel och nav inte har tillräckligt högt tryck för att hindra komponenterna att lossna kan det ofta 
resultera i missfärgningar på ytan. Detta är ett tydligt tecken på att nötning kan få detaljen att 
slutligen fallera (Norton 2011, s.463). 

Eftersom åkattraktionen är utomhus utsätts den för korrosion från vatten och luft. När vattnet 
kommer in mellan ytorna vid infästningen mellan axel och nav riskerar det att bildas järnoxider vilket 
tros vara orsaken till korrosionsnötningen. 

3.2.6 Skydd mot korrosion och nötning 
Det finns flera metoder som kan skydda material mot korrosion. Den vanligaste metoden för de 
flesta material är att hålla konstruktionen vid en luftfuktighet under 50 %, då det minskar risken för 
korrosion av materialet (Leijon 2014).  
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3.2.7 Rengöring före ytbehandling  
Syftet med att rengöra ytorna är att ta bort föroreningar som kan orsaka olika typer av korrosion. 
Materialet som bör rengöras kan vara nedsmutsat med olika typer av föroreningar såsom 
vattenlösliga ämnen (salter och handsvett), icke-vattenlösliga ämnen (smörjmedel, fetter och vaxer) 
eller elektrokemiskt aktiva ämnen (oxider och glödskal) (Leijon 2014, s. 352, 361). 

3.2.8 Korrosionshärdighet  
Korrosionshärdighet är en metod som ger motstånd mot korrosion. Korrosionshärdigheten kan ökas 
genom att använda material som passar miljön och det enklaste sättet att undvika korrosion är att 
byta material till en legering med högre korrosionsresistans. 

3.2.9 Smörjning 
Nötning kan minskas genom att använda smörjmedel vid montering av axel och nav, smörjmedel 
såsom olja, fett och vatten transporterar bort friktionsvärme. Dessutom hindras smuts och vatten 
från att tränga in i kontaktytor som fungerar som tätning mellan axel och nav, vilket skyddar mot 
korrosion (Eriksson & Folkeson 2002, s.113-121). 

3.3 Finite Fracture Mechanics 
Inom klassisk brottmekanik krävs antagandet att en spricka med ett känt djup existerar, vilket 
används för att beräkna spänningsintensitetsfaktorn K. Storleken på K avgör hur ansträngd sprickan i 
riskområdet är. Om en spricka inte existerar inom riskområdet kan inte teorierna användas (Lundh 
2000, s.269-270),(Sundström 2010, s.251). 

För att avgöra om en spricka kan uppstå kan energifrigörelsen för sprickan användas, enligt Finite 
Fracture Mechanincs (Weißgraeber m.fl. 2015, s.375-376). Antagandet är att en spricka med finit 
storlek skapas när två kriterier uppfylls: 

• En spänningsanalys över det antagna sprickområdet måste uppnå en effektivspänning som 
överskrider materialets brottgräns. Den sträcka och det djup som skapar den spänning som 
uppnår brottgränsen anses vara storleken på sprickan om den skapas. 

• En analys av energifrigörelsen för en spricka med den längd och det djup som uppskattas i 
spänningsanalysen måste uppnå en energifrigörelse som motsvarar materialets brottseghet. 

Ekvationer 5 och 6 enligt Sundström (2010, s.240-242) definierar energifrigörelsen genom 
spänningsintensitetsfaktorerna enligt: 

 𝐺𝐺 = 𝐾𝐾𝐼𝐼2

𝐸𝐸′
+ 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼2

𝐸𝐸′
+ (1+𝑣𝑣)𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

2

𝐸𝐸
 (5) 

 

 𝐸𝐸′ == �
𝐸𝐸       𝑝𝑝𝜋𝜋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑝𝑝ä𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜋𝜋𝜋𝜋𝑠𝑠𝑝𝑝å𝑝𝑝𝑛𝑛
𝐸𝐸

1−𝑣𝑣2
𝑝𝑝𝜋𝜋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝜋𝜋𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜋𝜋𝜋𝜋𝑠𝑠𝑝𝑝å𝑝𝑝𝑛𝑛  (6) 
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G är energifrigörelsen för sprickan, K är spänningsintensitetsfaktorn för givet modus, E är 
elasticitetsmodulen för materialet och v är Poisson´s tal (Sundström 2010, s242) Inom den linjära 
brottmekaniken anses en spricka propagera om spänningsintensitetsfaktorn för ett givet modus 
uppnår brottsegheten KIC för materialet (Sundström 2010, s.242). Det gränsvärde för 
energifrigörelsen GIC som leder till brott erhålls genom insättning av KIC i ekvation 7: 

 𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼2

𝐸𝐸
 (7) 

 

Om energifrigörelsen G för spricksimuleringen överskrider den energi som frigörs för GIC över 
sprickans uppskattade yta Aspricka anses det att sprickan kommer att skapas. Detta förutsätter att 
effektivspänningen σe

M överskrider materialets brottgräns Rm. Spänningsanalysen och 
energifrigörelseanalysen tillsammans kallas enligt Weißgraeber m.fl. (2015, s.377) för hybridkriteriet, 
enligt ekvation 8: 

 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑀𝑀 ≥ 𝑅𝑅𝑚𝑚  ∧   𝐺𝐺 ≥ 𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎 (8) 

 

  



18 
 

4. Resultat  
Sammanfattningen av resultatet från arbetet är baserat på problemspecifikationen i kapitel 1.2.  

• Lastfall: Lastfallet för problemet har bestämts från den givna dokumentationen med mindre 
ändringar för att erhålla den variation av last som uppstår mellan gång och vila för vagnen. 
Amplitudspänningen och mittspänningen för systemet har beräknats till σa = 23.65 MPa & σm 
= 29.35 MPa. 

• Utmattning: Genom att använda amplitud-och mittspänning samt uppskatta 
utmattningsgränserna för materialet genom riktlinjer från KTH handbok i hållfasthetslära 
skapas ett Haigh-diagram för lastfallet. Haigh-diagrammet visar att ingen utmattning sker för 
lastpunkten, se figur 13. 

• Glidningsanalys: Ingen glidning förekommer enligt den analytiska beräkningen, men FEM-
analysen visar på glidning på grund av deformation genom böjning. 

• Spänningsanalys: Den befintliga axeln utsätts för plastisk deformation enligt de FEM-
analyser som utförts, medan den nya axeln inte utsätts för plastisk deformation enligt FEM-
analyserna. 
FEM analys med FFM visar att variationen mellan värdena på brottsegheten är för stor för att 
några slutsatser ska kunna dras. 

4.1 Analytiska beräkningar för Haigh-diagram 
Lastfallet som används vid FEM-analysen är från de krafter som uppstår när vagnen har accelererat 
från toppen av åkattraktionen, som visades i figur 9 och tabell 1. Detta är givet utifrån den 
dokumentation som erhållits av Skara Sommarland, där kraften är definierad som att den har en 
ökad normalacceleration. Accelerationen har ökat från g till 3.3g för vertikala krafter och från 0 till 
0.5g för horisontella krafter, vilket ger den maximala last som används för analyserna. 

För att beräkna den växlande last som används för ett Haigh-diagram antas därför att lasten varierar 
då accelerationen växlar mellan maxlasten och vila. Se bilaga 2 för beräkningar av krafterna och 
Haigh-diagram i mer detalj. 

Böjmomentet för axeln vid ±65 mm från centrum av axeln beräknas för att få böjspänningarna vid 
riskområdet för den nya axeln. Resultatet visar att för den sida av axeln med störst böjmoment 
varierar böjspänningen mellan 5.7 och 53 MPa. Se figur 12. 
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Figur 12 Antagen spänningsvariation för den nya axeln vid ±65 mm från centrum av axeln 

Amplitudspänning och mittspänning för lastpunkten beräknas enligt ekvation 9 Sundström (2010, 
s.284) som: 

 �𝜎𝜎𝑚𝑚 = 0.5(𝜎𝜎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 + 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚) = 29.35 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑝𝑝
𝜎𝜎𝑎𝑎 = 0.5(𝜎𝜎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚) = 23.65 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑝𝑝  (9) 

 

Genom att använda ett reduktionsschema för Haigh-diagram reduceras gränserna för kurvan genom 
att beakta olika parametrar såsom anvisningar och ytbeskaffenhet genom teknologiska 
dimensionsfaktor λ, formfaktor kt, anvisningsfaktor kf, geometriskt storhetsberoendefaktor kd och 
ytojämnhetsfaktor kr (Sundström 2010, s.291-297, 357). Reduktionsfaktorn beräknas enligt ekvation 
(10): 

 𝜆𝜆
𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑟𝑟

= 0.29 (10) 

 
Framtagande av utmattningsgränser för materialet görs approximativt enligt riktlinjer då exakta 
värden för utmattningsdata saknas. Enligt punkt 4 och 5 av ”Erfarenhetsregler för tolkning av 
materialdata” (Sundström 2010, s.370) är förhållandet mellan σub och Rm approximativt för hårda 
ståltyper: 

 𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑅𝑅𝑚𝑚

≈ 0.38 → 𝜎𝜎𝑢𝑢𝑏𝑏 ≈ 420  𝑀𝑀𝑃𝑃𝑝𝑝 (11) 
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Relationen mellan σub och σubp för kolstål antas även gälla för det givna materialet 34CrNiMo6. Detta 
ger enligt tabellerade värden för konstruktionsstål (Sundström 2010, s.373): 

 𝜎𝜎𝑢𝑢𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢
1.15

= 360 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑝𝑝 (12) 

Resultatet av utmattningsberäkningarna genom Haigh-diagram visas i figur 13. 

 

Figur 13 Haigh-diagram för den nya axeln med mätpunkten för riskområdet 

4.2 Analytisk beräkning för förskjutning av den befintliga axeln 
Genom ekvation 1, 2, 3 och 4 fås ekvation 13 den hållande friktionskraften f mellan axel och nav till: 

 𝑓𝑓 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 98.8 𝑘𝑘𝑁𝑁 (13) 

Detta jämförs med den böjspänning som påverkar snittytan av axeln vid infästet. Detta ses som en 
kraftresultant som påverkar halva snittytan, då enbart halva ytan utsätts för dragning genom böjning. 
Genom momentjämvikt och ekvation för nominella spänningen för ett snitt fås kraftresultanten 
genom ekvation 14 till: 

 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚
2

= 16.1 𝑘𝑘𝑁𝑁 (14) 
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Eftersom f > Pmedel kommer axeln inte att glida på grund av att friktionen mellan axel och infäste är 
otillräcklig. Se bilaga 3 för fler detaljer. 

4.3 FEM analys av den befintliga axeln 
Analysen för den befintliga axeln är uppdelad i två delar: En spänningsanalys som inkluderar Finite 
Fracture Mechanics för att avgöra om det är risk för att en spricka kan uppstå vid infästet av axeln, 
och en analys för att avgöra om det sker någon relativ rörelse mellan axel och infäste som ger 
upphov till nötning. 

För analysen används en 3D-modell av axeln och delens symmetri kan inte användas då lastfallet inte 
är symmetriskt (se kraftfördelningen i figur 9, kraften F finns enbart på ena sidan av axeln). Det är 
möjligt att använda symmetri längs med xy-planet, men på grund av krymppassningen anses det 
möjligt att problem kan uppstå under analysen om symmetriplanet används från användandet av 
temperaturlaster. Detta beslut baseras på monteringen av de olika delarna. Randvillkoren för 
modellen bestäms som låst i y och z-led för ytan på insidan av hålet där axeln monteras i vagnen. Två 
punkter på axeln där hjulboggierna monteras ses som låst i x-led. Låsningen i x-led kommer att ge 
upphov till singulariteter då den enbart är definierad som en punkt med oändligt liten kontaktyta. 
Detta kommer att bortses ifrån då spänningskoncentrationen som kommer att uppstå är tillräckligt 
långt från området där sprickor kan uppstå så att ingen risk finns för att resultatet påverkas. 

En contact interface mellan parterna skapas för att krafter mellan axel och infäste kan beräknas, där 
ytorna ses som bonded. Detta betyder att ytorna mellan axel och centerfäste anses vara 
sammanfogade, därmed dela noder för elementgränserna. Detta gör att det blir ett linjärt problem. 

Lasten som appliceras på modellen definieras som ett flertal krafter som verkar längs med axeln, 
men även randen av hålet i centrum av axelkonstruktionen. Krafterna är bestämda från 
jämviktsekvationer enligt bilaga 2. 

En temperaturlast ges till axlarna för att simulera det tryck som uppstår från det diametrala greppet 
mellan axel och infäste. Den temperaturhöjning som motsvarar radieskillnaden mellan 
komponenterna fås genom ekvation 15.(Sundström 2010, s.22), där α är 
värmeutvidgningskoefficienten för materialet, ΔT är skillnaden i temperatur, d är ursprunglig 
diameter och δ är diametral förlängning av axeln: 

 𝛿𝛿 = Δ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 (15) 

 

Med givna materialdata α = 12.1 10-6 /°C, diameter d = 50 mm och diametralt grepp för klass FN2 δ = 
0.04064 mm fås ΔT = 79.8˚C. Kraftfördelning och randvillkor för modellen visas i figur 14. 
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Figur 14 Randvillkor över den snittade axeln. 

Elementstorleken på detaljens Mesh sätts som 30 mm över hela modellen, med mindre 
elementstorlek på sprickområdet, som definieras som kanten mellan axel och infäste. Antagandet är 
att det är där axel och infäste möts som är det kritiska området i konstruktionen på grund av 
spänningskoncentrationerna. Ytan på infästet där axeln monteras väljs en elementstorlek på 5 mm, 
och en storlek på 1 mm väljs för randen till hålet för axeln. Detaljens Mesh är uppbyggd av 11876 
tetraelement och 3309 noder, vilket kan ses i figur 15. 

 

Figur 15 Mesh för modellen med finare meshing nära sprickområdet. 

Analysen körs med multipass med polynomgrad 1-9 och en konvergensgräns på 10 %. På grund av att 
flera randvillkor är definierade som punkter som ger upphov till singulariteter kommer analysen inte 
att konvergera för hela modellen. Då det primärt är infästet för axlarna som är av intresse behöver 
enbart de områdena konvergera. Detta kontrolleras med hjälp av att polynomgrad 9 inte har nåtts 
för intresseområdena. Enligt figur 16 nås polynomgrad 3-5 i de intressanta områdena, vilket betyder 
att lösningen har konvergerat för elementen där det finns risk för sprickbildning. 
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Figur 16 Polynomgrad för varje enskilt element i meshen för den befintliga axeln. 

För att avgöra om lösningen för hela modellen konvergerar utan att ta hänsyn till singulariteterna 
kontrolleras antalet polynompassningar till konvergens för maximal nedböjning av axeln, visat i figur 
17. 

 

Figur 17 Graf över polynomgrad för konvergens efter maximal nedböjning av axeln. 

Efter polynomgrad tre sker ingen större förändring av riktningskoefficienten för kurvan. Lösningen 
för nedböjningen anses därför konvergera. 

4.3. 1 Spänningsanalys 
Resultatet av spänningsanalysen visas i figur 18 som en fringe, som är en färgkodad representation 
av spänningsfördelningen, vilket visas från sidan av axeln med en färgskala mellan 0 till 700 MPa 
(sträckgränsen för materialet). 
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Figur 18 Effektivspänningar för axeln. Notera de markerade områdena där axel och infäste möts efter montering. Skalan är 
definierad mellan 0 och 700 MPa. 

De markerade områdena är de möjliga sprickområdena för axlarna. Båda sidorna överskrider 
sträckgränsen för materialet, vilket leder till plastisk deformation. Spänningen undersöks runt 
omkretsen av axeln i figur 19. 

 

Figur 19 Effektivspänning längs med randen där axel och infäste möts (de markerade områdena i figur 14). Den orangea 
linjen markerar sträckgränsen (700 MPa) och den röda linjen markerar brottgränsen (1100 MPa). 

På grund av spänningskoncentrationer från anvisningen varierar effektivspänningen mellan 500 och 
2500 MPa längs med randen mellan axel och infäste. Vid närmare granskning av riskområdet är det 
tydligt att det är enbart infästet som når spänningar som överskrider brottgränsen, som ses i figur 20. 
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Figur 20 Snittvy över axel och infäste. Enbart infästet uppnår brottgränsen, axeln överstiger bara sträckgränsen. Skalan är 
definierad mellan 0 och 1100 MPa. 

Detta betyder att axeln inte uppnår första kravet av hybridkriteriet, då effektivspänningen i axeln inte 
överskrider brottgränsen. Ingen risk för sprickbildning enligt finite fracture mechanics uppstår. 
Kanten till infästet kommer att utsättas för plastisk deformation, men eftersom det är begränsat till 
ett litet område antas enbart kanten att trubbas av utan risk för sprickbildning. 

4.3. 2 Förskjutningsanalys 
Två mätpunkter för att mäta rörelse i y-led placeras i änden på axeln som monteras i infästet, en 
punkt per över och-underdel. Storleken på rörelsen kommer att bestämma huruvida nötning uppstår 
eller inte. Resultatet i figur 17 visar att avståndet ändras med storleksordningen 0.004 och 0.009 mm. 
Gränsfallet som diskuterades i teoridelen om nötning var omkring 0.01 mm. Då förflyttningen för den 
nedre mätpunkten är inom rätt storleksordning kan nötning då antas förekomma. 

 

Figur 21 Förflyttning av axeln relativt till infästet. Två mätpunkter för att mäta förflyttning i y-led är placerade mellan axel 
och infäste 

Eftersom storleken på förflyttningarna är i samma storleksordning men med olika riktningar dras 
slutsatsen att orsaken är små deformationer av materialet, istället för att friktionskraften f enligt ekv. 
4 har överskridits.  
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4.4 Analys av den nya axeln 
För analysen av den nya axeln är randvillkoren och krafterna desamma och enda skillnaden är att 
temperaturlasten saknas då det inte existerar någon krymppassning. Modellen med 0.5 mm kälradie 
används då det är det fall som leder till högst spänningar. Detaljens Mesh är definierad med en 
elementstorlek på 30 mm för hela axeln, 10 mm för ytorna som angränsar riskområdet och 0.5 mm 
längs med kanten av riskområdet, där modellens mesh visas i figur 22. 

 

Figur 22 Mesh för modellen med finare meshing nära sprickområdet. 

Analysen körs igen med multipass med polynomgrad 1-9 och en konvergensgräns på 10 %. Liksom 
förra analysen kommer singulariteter att uppstå, vilka kan ignoreras då de är positionerade långt från 
riskområdet. Enligt figur 23 nås polynomgrad 4-5 vid riskområdet, vilket betyder att lösningen 
konvergerat. 

 

Figur 23 Polynomgrad för varje enskilt element i meshen för den nya axeln. 

Konvergens genom maximal nedböjning av axeln visar att lösningen har konvergerat för 
polynomgrad 4 enligt figur 24. Analysen anses därför vara tillförlitlig. 
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Figur 24 Graf över polynomgrad för konvergens efter maximal nedböjning av axeln. 

Effektivspänningen enligt von Mises för riskområdet är långt under sträckgränsen för materialet. 
Figur 25 visar att spänningen för kälradien når som högst 179 MPa. 

 

Figur 25 Effektivspänning för axeln. Skalan är definierad mellan 0 och 700 MPa. 

Tabell 5 jämför spänningen för de olika kälradier som testades. Eftersom radien uppmäts till 1.25 mm 
efter att färg har applicerats och även det mest kritiska värdet på 0.5 mm är under sträckgränsen 
anses det inte existera någon risk för plastisk deformation. 
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Tabell 5 Effektivspänningsskillnader beroende på kälradien 

Effektivspänning Kälradie 
  0.5 mm 1 mm 2 mm 

σ [MPa] 179 139 108 
 

För att avgöra om risk för sprickbildning enligt Finite Fracture Mechanics existerar om vagnen 
överbelastas undersöks de maximala principspänningarnas riktning för att avgöra om de skapar 
modus 1 belastning 

Enligt figur 26 framgår det att riktningen på principspänningarna leder till modus 1 belastning för 
sprickbildning, vilket betyder att om effektivspänningen når brottgränsen för materialet är det 
möjligt att en spricka bildas enligt FFM. 

 

Figur 26 Maximala principspänningar och deras riktningar vid riskområdet. Riktningen har förtydligats med svarta pilar. 
Skalan är definierad mellan -700 och 700 MPa. 

Bilder över konvergens och effektivspänningar för 1 respektive 2 mm kälradie visas i bilaga 4. 

4.5 Analys med Finite Fracture Mechanics 
För att demonstrera ett tillvägagångssätt över hur en sprickanalys kan utföras används en förenklad 
modell över lastfallet för den befintliga axeln, med ett tvåpunktsstöd och tyngdkraften från vagnen 
applicerad vid centerfästet. Halva axelkonstruktionen simulerades, då symmetri kan användas. 
Snittytan är låst i y-led, hålet för axelinfästet är låst i x-led och ett reaktionsstöd i änden på axeln är 
låst i z-led, se figur 27. 
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Figur 27 Förenklad modell av den befintliga axeln. 

4.5.1 Analys utan spricka  
En analys utan spricka i modellen görs för att bestämma sprickstorleken genom det område som 
uppnår brottgränsen. Resultatet av spänningsanalysen visas i figur 28 och 29 som en fringe från sidan 
av axeln över den hypotetiska spricklängden och sprickdjupet med en färgskala mellan 0 till 1100 
MPa (brottgränsen för materialet). 

 

Figur 28 Spänningsanalys över axeln vid sprickområdet, visat från yz-planet (sidan på axeln). Brottspänningen överskrids 
längs hela undersidan som utsätts för dragning 
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Figur 29 Snittvy över spänningen vid sprickan. 

Resultatet visar tydligt att brottspänningen nås för materialet. För att avgöra längden och djupet på 
sprickan ritas grafer över spänningen. De områden som överskrider brottgränsen anses bli sprickytan 
om alla kriterier för Finite Fracture Mechanics uppnås. 

För att avgöra längden av sprickan ritas en graf över spänningen längs halva omkretsen av axeln vid 
sprickområdet, se figur 30. Anledningen till att enbart halva omkretsen behöver kontrolleras är på 
grund av att axeln inte kommer att utsättas för växlande spänning. Undersidan av axelkonstruktionen 
är enbart utsatt för dragspänningar medan ovansidan enbart utsätts för tryckspänningar från 
böjningen. Det betyder att även om ovansidan uppfyller alla kriterier för att en spricka ska kunna 
uppstå, kommer den inte att kunna propagera då sprickan kommer att vara självslutande när den 
inte utsätts för dragning. 

 

Figur 30 Spänningsfördelningen längs med sprickan. 

Effektivspänningen längs sprickan uppnår brottgränsen för materialet över hela området med enbart 
ett fåtal mätpunkter som ligger under gränsen. Detta medför att spricklängden 2a kommer att vara 
halva omkretsen av axeln, genom ekvation 16. 

 2𝑝𝑝 = 𝜋𝜋𝑚𝑚
2

 (16) 
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För att uppskatta djupet på sprickan ritas spänningen över ett litet område ortogonalt mot sprickans 
riktning, med en mätsträcka på 2.5 mm över båda sidor av sprickan.  

 

Figur 31 spänningsfördelningen över sprickan. 

Enligt grafen i figur 31 kan slutsatsen dras att sprickbredden kommer att vara det område då 
spänningen överskrider 1000 MPa, då brottspänningen för materialet varierar mellan 900-1100 MPa. 
Bredden kommer att vara mellan i 2.25 och 2.75 mm området på grafen. För att uppskatta bredden 
med högre säkerhet förstoras området för att se var längs med x-axeln i figur 26 som 1000 MPa 
överskrids, vilket kan ses i figur 32. 

 

Figur 32 Förstorning av spänningsfördelningen över sprickan. 

Från figur 29 antas att sprickans djup kommer att vara i storleksordningen av halva sprickbredden. 
Detta är för att förenkla beräkningen av sprickdjupet. Genom att läsa av grafen fås sprickbredden, 
och därmed sprickdjupet r genom ekvation 17 till: 

 2𝜋𝜋 = �2.36+2.39
2

− 2.59� = 0.215 𝑑𝑑𝑑𝑑 → 𝜋𝜋 ≈ 0.1 𝑑𝑑𝑑𝑑 (17) 

Sprickans längd och djup är då känt och kan användas för att simulera sprickan i CREO för att mäta de 
spänningsintensitetsfaktorer som uppstår som följd. 
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4.5.2 Analys med spricka 
Modellen för axeln är oförändrad för analysen jämfört med analys utan spricka. Enbart en simulerad 
spricka skapas som har längden 2a som sträcker runt axelns underdel, med djupet r. Fem mätpunkter 
på undersidan av axeln placeras ut för att mäta spänningsintensitetsfaktorerna KI, KII och KIII i CREO. 
Dessa betecknas som SIF1 till SIF5. Enbart KI visas i figur 33, då mätpunkterna är de samma för alla 
modus i modellen. 

 

Figur 33 KI för de fem mätpunkterna på undersidan av axeln. 

Med spänningsintencitetsfaktorerna beräknas energifrigörelsen G utifrån ekvation 5. En 
sammanställning av resultatet av spänningsintencitetsfaktorerna och energifrigörelsefaktorerna ses i 
tabell 6. 

Tabell 6 Spänningsintensitetsfaktorer och energifrigörelse för modellen med den simulerade sprickan. Avrundade till 
närmsta tusen-tal. 

  KI (Pa m1/2) KII (Pa m1/2) KIII (Pa m1/2) G (J) 

SIF1 619 000 180 000 10 000 2 

SIF2 619 000 180 000 10 000 2 

SIF3 596 000 178 000 4 000 2 

SIF4 603 000 208 000 1 400 2 

SIF5 589 000 201 000 2 800 2 

Medelvärde 605 000 190 000 5 700 2 
 

Med värden på kritisk brottenergi som, enligt Konopík m.fl. (2013), varierar mellan JIC
1*=31 kJ/m2 och 

JIC
2*=189 kJ/m2, vilket multipliceras med den hypotetiska sprickytan. Sprickytan som energifrigörelsen 

ska verka på approximeras genom ekvation 18 till: 

 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎 = 𝑛𝑛𝜋𝜋 ∗ 2𝜋𝜋 = 31,4 ∙ 10−6 𝑑𝑑2 (18) 
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Sprickytan multipliceras med den kritiska energifrigörelsen för materialet, vilket gör att det kommer 
variera inom spannet enligt ekvation 19: 

 𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐽𝐽𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎 = �0,97 𝐽𝐽
5,93 𝐽𝐽 (19) 

Jämfört med resultatet av G från FEM-analysen ligger det beräknade värdet i spannet för 
brottenergin, GIC

1*< G < GIC
2*. Eftersom skillnaden i brottenergi är alltför stor då det exakta värdet 

inte är känt är det osäkert om någon spricka skapas. 
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5. Diskussion 

5.1 Spänningsanalys 
Från FEM-analyserna av båda axeltyperna har lösningen nått konvergens med 10 % för elementen vid 
riskområdet. Den befintliga axeltypen kommer att nå sträckgränsen för materialet och plasticera, 
vilket inte kommer att ske med den nya axeltypen. Ingen av axeltyperna kommer att nå brottgränsen 
för lasten och sprickbildning genom FFM sker inte då första kravet för hybridkriteriet inte uppfylls. 

Jämfört med FEM-analysen för den nya axeltypen visar analytiska beräkningar över tvärkrafter, 
böjmoment längs med axeln och utmattningsberäkningar med hjälp av Haigh-diagram att den nya 
axeln inte löper risk för utmattning för det givna lastfallet (se bilaga 2).  

Högre böjmoment vid riskområdet för den befintliga axeln jämfört med den nya axeln kan ses vid 
jämförelse av snittmomentdiagrammen i bilaga 2, vilket är en av anledningarna till att endast den 
befintliga axeln plasticerar. Eftersom centerfästet för den befintliga axeln är längre än centerfästet 
för den nya axeln, 215 mm jämfört med 65 mm mätt från centrum till kanten, kommer riskområdet 
vid kanten av centerfästet för den befintliga axeln utsättas för större moment. 

5.2 Rörelseanalys av den befintliga axeln 
Eftersom det framgår att f > Pmedel från den analytiska rörelseanalysen kommer axeln inte att släppa. 
Nötningen som har observerats uppstå mellan axel och infäste för den befintliga axeln sker därför 
genom andra medel. 

Från resultatet av FEM-analysen dras slutsatsen att det uppstår tillräckligt stor rörelse mellan axel 
och infäste för att betraktas som nötning. Eftersom förflyttningen är i olika riktningar för ovan- och 
undersidan av axeln tros nötningen uppstå på grund av deformationen av axeln från böjningen 
istället för att den hållande friktionskraften mellan axel och infäste har överskridits. 

5.3 Antaganden för analyserna och risker för osäkerheter av resultatet 
För den analytiska spänningsanalysen gjordes ett flertal antaganden. Materialdata för axeln var svårt 
att hitta, då utmattningsdata ofta inte är tillgängligt på grund av kostnaden för utmattningsprovning. 
Detta leder till att utmattningsdata för böjande och pulserande böjspänning som använts vid 
framtagandet av Haigh-diagrammet behövde uppskattas genom riktlinjer från formelsamlingar i 
hållfasthetslära. 

Jämviktsekvationerna för vagnen i vila som använts för framtagandet av den varierande spänningen 
som påverkar axeln innehåller flera antaganden. Antagandena var att vagnen har en 
normalacceleration på 1 g och noll g i sidled vid vila, vilket anses tillförlitligt. 

Dokumentationen som arbetet är baserat på var skrivet på tyska, vilket kan lett till tolkningsfel då 
ingen som varit involverad i översättningen har en utbildning i tyska.  

Materialdata för brottsegheten för materialet har stora osäkerheter då Konopík m.fl. (2013) ansåg 
att flera provexemplar inte höll de standarder som önskades. Spannet mellan värdena som användes 
för de olika provexemplaren var stort, vilket även ger osäkerheter i resultatet. Beräkningarna av 
spänningsintensitetsfaktorn för sprickanalysen i CREO anses tillförlitlig då ett flertal mätvärden för 
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varje modus mättes upp, detta för att minska risken för mätfel som inte kan upptäckas om enbart ett 
värde på KI, KII och KIII kontrolleras. 

Resultatet av brottenergierna är låga, vilket tyder på att det troligtvis finns felaktigheter i 
beräkningarna. 

Materialdata för brottgränsen och sträckgränsen för materialet anses tillförlitliga, då de kunde hittas 
genom ett flertal olika källor. 

Från resultatet av spänningsanalyserna verkar antagandet att det är sprickbildning vid kanten av 
infästningen som är den mest kritiska punkten stämma. Ingen annan del av axeln, oberoende av 
axeltyp, når sträckgränsen. 

Beräkningarna för den hållande friktionskraften är inte hämtade från någon källa, utan framtagen 
som substitut för det hållande vridmomentet som används om axeln roterar. Enbart grundläggande 
mekanik har använts vid framtagandet av den hållande friktionskraften och anses därför vara 
tillförlitlig. Jämförelsevärdet för den hållande friktionskraften som tas fram genom böjspänningen i 
materialet anses däremot inte att vara tillförlitlig, då det inte är framtagen ur någon kraft, utan en 
spänning i materialet. Ingen annan lösning för ett jämförelsevärde kunde hittas, och används därför 
även om det inte är helt tillförlitligt. 

Rörelseanalysen i CREO mellan axel och nav har enbart en mätpunkt per sida av axeln använts. För 
att öka säkerheten i resultatet kan två mätpunkter på både ovan och undersidan av axeln användas. 
Om en punkt sätts på centerfästet och en andra punkt på axeln kan skillnaden i deformation beaktas. 

Ett alternativ till att avgöra om det förekommer glidning mellan axel och nav kan vara att jämföra 
trycket från krymppassningen med skjuvspänningarna mellan axel och nav i FEM analysen, då FEM 
modellen är ett linjärt problem på grund av kontaktformuleringen mellan ytorna för axel och nav. 

Enbart en grundläggande undersökning av ytan mellan axel och infäste har varit möjlig att göra, då 
olika analyser som var möjliga att genomföra, t.ex. mikroskopering, inte ansågs av examinator 
Lennart Ljungberg kunna ge tillräckligt med information för att kunna användas. Tidsbrist var även en 
av anledningarna till att ingen ytterligare undersökning av nötningsorsaken utfördes. 

5.4 Miljöaspekter 
I en värld där människans påverkan på naturen har blivit allt mer tydlig måste ett miljöperspektiv tas i 
beaktande när en ny produkt produceras. För att minska utsläpp av växthusgaser och energiförluster 
kommer både produktionen och transporten av material och produkter behöva tas i åtanke. 

Genom att producera axlarna inom Sverige kommer transportsträckorna att minska, vilket leder till 
minskad miljöpåverkan. En ökad miljöpåverkan kan uppstå efter bytet av axel då den nya designen 
kommer kräva att mer material skärs bort jämfört med den befintliga konstruktionslösningen. Mer 
spill från tillverkningen gör att energi som krävdes för att forma stålet har slösats bort och att 
spillmaterialet kommer att behöva smältas om för att kunna användas. 
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5.5 Etiska aspekter 
Teknik och naturvetenskap har i grunden förändrat samhället och kommer att genomgripande 
påverka jordens befolkning också i framtiden. 

Ingenjörer är bärare och inspektörer av den mekaniska vetenskapen. Detta ger ett särskilt ansvar för 
att förbättra tekniken på ett vetenskapligt sätt för både samhällets och mänsklighetens bästa till 
kommande generationer. En ingenjör bör i sin verksamhet ta personligt ansvar för att utnyttja 
tekniken på ett sätt som påverkar människa, miljö och samhälle positivt.  Han eller hon får inte 
använda olagliga metoder i konkurrens om arbete, uppgifter eller tjänster, inte heller skada 
arbetskamraterna. Yrkesrollen innebär att komma fram till bästa beslutsunderlag och upplysa om 
ingenjörsvetenskapens möjligheter och risker samt visa full solidaritet mot arbetsgivare och kolleger. 
Vid svåra situationer i detta avseende bör en öppen diskussion finnas på arbetsplatsen. Ingenjören 
ska visa respekt för anförtrodd hemlig information om natur samt andras rätt till idéer, innovationer, 
planer, analyser och ritningar. (Sveriges Ingenjörer). 

Citerat från NSPE code of ethics for engineers, enligt Collins m.fl. (2010, s.860) gäller att: 

4. Ingenjörer ska handla för varje arbetsgivare eller kund som lojala troendeagenter eller förvaltare. 

a) ingenjörer ska avslöja alla kända eller potentiella intressekonflikter som kan påverka eller 
förefalla påverka deras bedömning eller kvaliteten på deras tjänster 

Denna paragraf beskriver en hypotetiskt möjlig etisk intressekonflikt vad gäller att hitta en ny 
leverantör åt Skara Sommarland. Risk för brott mot etiska regler finns för att hitta en ny leverantör 
av axeln. En djupare undersökning kan även krävas i de juridiska aspekterna. 

5.6 Förslag till nya leverantörer av axel 
Efter en marknadsundersökning har tre förslag till nya leverantörer hittats. De kriterier som 
eftersöktes var att företaget behövde ha tillgång och kompetens i maskinbearbetning genom 
svarvning och att företaget var baserat i Sverige. De förslag som valdes var: 

• Tooltec, Trollhättan 
• Conrit, Västerås 
• Witte Industrier AB, Lidköping 

Ingen kostnadsanalys utfördes, då leveransen av de nya axlarna till Skara Sommarland blev försenade 
och det blev inte möjligt att utföra undersökningen i tid. 

5.7 Möjliga framtida arbeten 
Ett stort problem med att producera en kopia av den nya axeln är att det är okänt om den har någon 
form av patent eller mönsterskydd. Antagandet som gjorts under arbetets gång är att geometrin är 
tillräckligt simpel för att något patent eller mönsterskydd inte kan gälla, men detta bör kontrolleras 
innan en order från en ny leverantör görs. 

Den etiska aspekten har enbart undersökts genom skriftliga källor om ingenjörsetik. En intervju med 
en tjänsteman från en ingenjörsorganisation, så som Sveriges Ingenjörer, skulle kunna vara ett 
alternativ för att säkerställa att inga etiska överträdelser begås. 
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Från en akademisk synvinkel kan även nötningsorsaken utforskas djupare, då inga djupgående 
metoder användes. 

Arbetet begränsades till enbart ett lastfall. Det skulle kunna vara intressant att undersöka påverkan 
på åkattraktionen i samband med andra positioner och annan belastning då tillverkaren Maurer har 
gett Skara Sommarland dokumentation över fler typer av belastningar. 
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6. Slutsatser 
De slutsatser som har dragits från resultatet och diskussionen av jämförelsestudien kan summeras i 
följande punkter: 

• Från litteraturstudien och spänningsanalysen framgår det att för en krymppassning gäller det 
att en balans mellan risken för sprickbildning och risken för nötning måste övervägas. Ett 
högt tryck mellan axel och nav ger minskad risk för nötning, då det begränsar den rörelse 
som sker mellan ytorna. Den höga spänningen ger också upphov till höga 
spänningskoncentrationer vid kanten där nav och axel möts, som riskerar att sprickbildning 
kan ske. Likväl ger ett för lågt tryck mellan ytorna motsatt verkan, risken för sprickbildning på 
grund av spänningskoncentrationen minskar medan risken för nötning ökar. 

• Fördelen med att producera axeln ur ett enda stycke gentemot att montera flera delar med 
hjälp av krymppassning framgår av analyserna. En axel ur ett enda stycke ger bättre 
hållfasthetsegenskaper då spänningskoncentrationerna antingen minskar, så som den 
minskade kälradien, eller upphör helt likt koncentrationen som uppstår på grund av trycket 
mellan axel och nav. Nackdelen är den ökade kostnaden för den maskinbearbetning som 
krävs, vilket redan var känt från den information som gavs av Skara Sommarland innan 
arbetet utfördes. 

• Från litteraturstudien framgår det att okontrollerad korrosion kan undvikas genom 
materialval, men utsätts ytorna för slitage genom exempelvis nötning verkar andra 
materialparametrar viktigare, så som hårdhet för att motverka adhesiv slitning. 

  



39 
 

Referenslista 
BBS stål & metaller. 34CrNiMoS6 QT Seghärdningsstål–Lagerstandard. 
http://www.bbshalmstad.se/lagerprodukter/seghaerdningsstaal/34crnimos6/ [2018-02-28] 

Collins, J. Busby, H. & Staab, G. (2010). Mechanical Design of Machine Elements and Machines. 2. 
uppl., Hoboken, USA : John Wiley & Sons. – ISBN 978-0-470-41303-6 

Eriksson, T. & Folkeson, A. (2002). Friktion. I Folkeson, A. (red.) Maskinelement mekanismer 
Tribologi. Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan. Institutionen för maskinkonstruktion, ss. 113-
121. 

Han, C. & Zhang, J. (2014). Interference Assembly and Fretting Wear Analysis of Hollow Shaft. 
Scientific World Journal. Volume 2014, Article ID 919518. http://dx.doi.org/10.1155/2014/919518 

Konopík, P, Džugan, J. & Procházka, R. (2013). Determination of fracture toughness and tensile 
properties of structural steels by small punch test and micro-tensile test. METAL 2013 - 22nd 
International Conference on Metallurgy and Materials. Brno. Czech Republic 15-17 may 2013. 
http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/12/reports/1806.pdf 

Leijon, W. (2014). Korrosion. Materiallära. 15:e uppl. Stockholm: Liber AB. ISBN – 978-91-47-
10005-7 

Lundh, H. (2000). Grundläggande hållfasthetslära. Stockholm. Institutionen för hållfasthetslära, 
KTH. ISBN 978-91-972860-2-2 

Mott, R. (2004). Machine Elements in Mechanical Design 4:e uppl. Upper Saddle River, New Jersey: 
Pearson Prentice Hall. ISBN 0-13-191129-5 

Nationalencyklopedin (2018). Skara Sommarland. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skara-sommarland [2018-03-15] 

Norton, R. (2011). Machine Design, An integrated approach. 4:e uppl. Upper Saddle River, New 
Jersey: Pearson Prentice Hall. ISNB – 0-13-138438-4 

Steel-Bar (2014) 1.6582 / 34CrNiMo6 Steel. http://www.steel-bar.com/1-6582-34crnimo6-steel/. 
[2018-02-20] 

Sundström, B. (red). (2010). Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära. Stockholm: Kungliga 
Tekniska Högskolan. ISBN - B000186835 

Sveriges Ingenjörer. Hederskodex. https://www.sverigesingenjorer.se/Om-forbundet/Sa-tycker-
vi/hederskodex/ [2018-02-10] 

Truman, C, E. & Booker, J, D. (2007) Analysis of a shrink-fit failure on a gear hub/shaft assembly. 
Engineering Failure Analysis, 14(4), ss. 557-572. 
https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2006.03.008 

http://www.bbshalmstad.se/lagerprodukter/seghaerdningsstaal/34crnimos6/
http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/12/reports/1806.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/skara-sommarland
http://www.steel-bar.com/1-6582-34crnimo6-steel/
https://www.sverigesingenjorer.se/Om-forbundet/Sa-tycker-vi/hederskodex/
https://www.sverigesingenjorer.se/Om-forbundet/Sa-tycker-vi/hederskodex/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1350630706000665#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1350630706000665#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13506307
https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2006.03.008


40 
 

Weißgraeber, P, Leguillon, D. & Becker, W. (2016) A review of Finite Fracture Mechanics: crack 
initiation at singular and non-singular stress raisers. Archive of Applied Mechanics, 86(1-2), ss. 
375–401. https://link.springer.com/article/10.1007/s00419-015-1091-7  

 

 

  

https://link.springer.com/journal/419
https://link.springer.com/article/10.1007/s00419-015-1091-7


41 
 

 

Bilaga 1 Tidsplanering med Gantt-schema 
Gantt 1 
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Gantt 2 
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De skillnader som uppstod i planeringen var att en andra litteraturstudie behövdes genomföras, som 
ses i gantt-schema 2 under vecka 14-16. Den teori som funnits under den första litteraturstudien var 
otillräcklig för arbetet. Leverans av den nya axeln till Skara Sommarland blev kontinuerligt försenad 
från Februari till slutet av April, vilket försenade FEM-analyserna och gjorde att ingen kostnadsanalys 
mellan axelkonstruktionerna kunde göras. 
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Bilaga 2 Analytiska beräkningar 
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Bilaga 3 Jämförelse av friktion mellan axel och nav
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Bilaga 4 Konvergens och effektivspänningar för analys av nya 
axeln 

1 mm kälradie 
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2 mm kälradie 

 

 

 

  



68 
 

Bilaga 5 Ritning av nya axeln 
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