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Sammanfattning 
En studie genomförs gällande variation av elasticitetsmodulen i Volvo Cars vevaxlar vilka levereras av 

underleverantör. Syftet är att möjliggöra framtida Finita element-analyser (FE-analyser) gällande den 

skärande bearbetning vevaxlarna utsätts för hos Volvo Cars, således önskas en undersökning göras om 

dessa FE-analyser kan genomföras med en konstant elasticitetsmodul. Två 4-cylindriska vevaxlar 

erhålls av Volvo Cars, vilka delas upp i fyra delar vardera och används i två experiment. Där utförande 

ett var ett tryckprov i dragprovmaskin på Högskolan i Skövde, samt utförande två där experiment ett 

efterliknas med randvillkor och last med FE-analyser och utfördes i programvaran Abaqus CAE. Även 

tre mindre delmoment utförs, ett, där vevaxeldelarna tilläts att återfjädra, två, undersökning av 

spännings-koncentrationer i Abaqus CAE för att undersöka en eventuell plasticering, samt tre, utförande 

av tryckprov i dragprovmaskin och Abaqus där vevaxeldelen utsätts för en omvänd pålagd kraft. 

Erhållna resultat visar att en liten variation av E-modul finns inom de två vevaxlarna, en variationsvidd 

av högst 3,45 %. Denna variation kan förklaras med mätosäkerhet då utförandet med den omvända 

vevaxeldelen gav ett avvikande procentuellt resultat av 3,16 %, likt variationen av total nedböjning inom 

de två vevaxlarna. Dock bevisas en större procentuell skillnad av E-modulen i jämförelse mellan de två 

vevaxlarna, där skillnaden inte enbart kan förklaras med mätosäkerhet. 

Genomförda analyser visar att FE-metoden är en tillämpbar metod för att beräkna 4-cylindriga vevaxlars 

deformation, dock kan det finnas behov för Volvo Cars att utföra ytterligare undersökningar berörande 

en varierande E-modul mellan olika leverantörer/batcher av råmaterial för vevaxlar.  

___________________________________ 

A study is performed regarding variation of the Young´s modulus in crankshafts from Volvo Cars, which 

are delivered from subcontractors. The purpose of the study is to enable future FE-analysis regarding 

the cutting processing that crankshafts are exposed for at Volvo Cars. Thus, an examination is desired 

if these FE-analysis can be done using a constant Young´s modulus. Two 4-cylindrical crankshafts are 

obtained from Volvo Cars, which are divided into four parts each and used in two experiments. Where 

experiment one, was a compression test in a tensile stress testing machine at the University of Skövde, 

and experiment two, where experiment one is mimicked in the software Abaqus CAE with boundary 

conditions and load. Also, three part experiments are performed, one where the parts of the crankshaft 

were allowed to spring back, two where an examination of stress concentrations in Abaqus CAE to 

examine if the parts of the crankshaft plasticizes and three, where one of the divided crankshaft parts 

are inverted in the tensile test machine to examine measurement uncertainty. The obtained results show 

a small variation of the Young´s modulus in the two crankshafts, with a variation of 3.45 %. This 

variation can be explained with a measurement uncertainty, because in part experiment three where the 

divided crankshaft part were inverted in the tensile test machine show a measurement uncertainty of 

3.16 %. The percentage difference between the two crankshafts are bigger, and this can not only 

originate from a measurement uncertainty.  

Completed analyses show that FE-analysis is an applicable method to calculate the deformation of 

crankshafts from engines with 4-cylinders, but it can be a need for Volvo Cars to carry out further 

investigations regarding a varying Young´s modulus between different providers/batches of the raw 

material for crankshafts. 
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CENSUR 
Denna version av rapport agerar underlag för utvärdering av examinator, och information av känslig 

karaktär för Volvo Cars är borttagen.  

1 Introduktion 
Fordonstillverkaren Volvo Cars vill undersöka om elasticitetsmodulen (E-modulen) varierar i 

råmaterialet till vevaxlar, vilka levereras av underleverantör. Detta för att möjliggöra genomförandet av 

Finita elementanalyser (FE-analyser) med homogen E-modul över den skärande bearbetningen av 

vevaxlar. Idag sker FE-analyser enbart för utveckling samt design. Volvos slutgiltiga mål är att inneha 

en virtuell miljö för motorbearbetningens alla stadier. För att kunna genomföra FE-analyser är det 

således en fördel att Volvo Cars undersöker om det finns en variation av elasticitetsmodulen i en vevaxel 

och hur stor påverkan en eventuell variation är på arbetsstyckets beteende, beroende på 

belastningsförhållande. Fysisk provning skulle ersättas med FE-analyser och därmed minska kostnader 

samt miljöpåverkan för Volvo Cars. 

1.1 Problembeskrivning 
Idag vid avdelningen för skärande bearbetning av vevaxel på Volvo Cars, testas olika skärparametrar 

fram tills fungerande skärdata kan godkännas, vilket är tidskrävande och kostsamt. I framtiden önskar 

Volvo Cars att genom modellering med FE-program istället erhålla dessa skärdata, vilket är mer 

kostnadseffektivt och mer hållbart för miljön. Detta minimerar miljöpåverkan då modelleringar har en 

lägre energiåtgång än fysiska tester, så kallade ”trial and error”. Genom att utföra FE-beräkningar kan 

resurser sparas hos Volvo Cars, således är det viktigt att FE-beräkningar stämmer överens med 

verkligheten. Idag utförs beräkningar med en konstant E-modul och utan hänsyn till eventuella 

restspänningar, dock inte för den berörande bearbetningsprocessen. Således är det önskvärt att 

undersöka om det finns en variation av E-modulen i vevaxeln och hur drastisk påverkan av eventuell 

variation är på arbetsstyckets beteende under olika belastningsförhållanden. 

1.2 Syfte och mål 
För att uppnå målet med examensarbetet är metoden SMART använd, då det ger en användbar överblick 

över examensarbetets syfte samt mål. SMART står för Specifik, Mätbar, Accepterat, Realistiskt och 

Tidsatt. Genom detta examensarbete önskas följande mål uppfyllas: 

 

● Genom analys samt experiment komma fram till rimliga värden på E-modul för vevaxeln efter 

operation 40. 

● Analys skall visa om E-modulen varierar inom vevaxeln, genom att jämföra experimentella data 

med FE-analyser. 

● Upplägget är accepterat från handledare, klient samt författare. 

● Uppnå mätbara resultat, vilket författarna har möjlighet att genomföra i laborationssal. 

● Presentera uppnått resultat vecka 24. 

 

Genom dessa delmål underlättas arbetet för Volvo Cars att skapa en virtuell miljö över deras 4-

cylindriska förbränningsmotorers alla bearbetningsmoment gällande vevaxel, samt dess 

materialegenskaper. Planering över projektet visas i Bilaga Tidsplanering. 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Om Volvo Cars 
År 1868 grundades Sköfde Gjuteri samt mekaniska verkstad. Till en början tillverkades gjutjärnsgods 

samt järnvaror, exempelvis plogar samt tröskverk. År 1907 fick Sköfde Gjuteri en beställning på en 

fotogenmotor för provdrift. Motorn fick namnet B1 och lade således grunden för Volvos 

motortillverkning i Skövde. År 1919 byter Sköfde Gjuteri namn till AB Pentaverken och under denna 

tidsperiod är motortillverkningen den dominerande verksamheten (Volvopenta.se, 2017). 

År 1926 får AB Pentaverken möjligheten att leverera motorer till det nybildade företaget Volvo Groups 

första bilmodell vid namn ÖV4 och levererade slutligen 2 854 motorer för denna bilmodell. Under 1930-

talet tar slutligen Volvo Group över AB Pentaverken samt introducerade företaget på Stockholms 

aktiemarknad. År 1999 såldes Volvo Cars från Volvo Group till Ford för 50 miljarder vid en 

anbudskamp emot Fiat (Olsson, 1999). Fordkoncernen ägde Volvo Cars till år 2010 då företaget sedan 

såldes till Zhejiang Geely Holding Group för 13 miljarder (Affärsvärlden.se, 2010). Idag har Volvo Cars 

fabriker placerade i bland annat Belgien, USA, Sverige samt Kina. För Volvo Cars var 2017 ett rekordår 

då 571 577 bilar såldes där de nya modellerna av V90 samt XC60 är en starkt bidragande orsak till de 

höga försäljningssiffrorna. Detta genererade en rörelsevinst på 14,1 miljarder kronor (Ohlander, 2018). 

1.3.2 Om Bharat Forge Kilsta 
År 1646 installerades två vattenhammare, vilket var grunden till företaget Bofors. Fram till år 1894 

ägdes det av Alfred Nobel. År 1925 fick företaget första ordern på smidda bildelar av det företag vilket 

några år senare fick namnet Volvo. År 1952 flyttades företaget Bofors till Kilsta där företaget ligger än 

idag. Företaget installerade mekaniska pressar 1958 för att kunna smida i stora serier och även stora 

induktionsugnar installerades detta år. En 16 000 ton stor smidespress installerades 1983 vilket ledde 

till att smidning av vevaxlar för tunga dieselfordon och frambalkar för tunga fordon kunde börja 

tillverkas. Flöden för speciella efterbehandlingar och även för inspektion installerades och började 

användas. Bharat Forge förvärvade företaget 2005 och fick till slut namnet Bharat Forge Kilsta. 

Företaget har i hela koncernen ca 5800 anställda, varav 320 i Kilsta och är det företaget i världen med 

största kapacitet för smide. De har tre stycken smidespressar av storleken 16 000 ton varav en i Kilsta 

och två i Indien där även huvudkontoret är placerad. I Kilsta finns tre storlekar på smidespressar, den 

största på 16 000 ton och är för produkter mellan 75–200 kg, en 5000 ton smidespress och avsedd för 

produkter mellan 10–50 kg och den minsta smidespressen är på 2500 ton för produkter mellan 5–20 kg. 

Hela koncernen har en omsättning på 3,5 miljarder dollar. Bharat Forge Kilsta tillverkar ca 1000–1500 

råämnen till vevaxlar per dygn. (Bharat Forge Kilsta, 2014). 

1.4 Avgränsningar 
Ett av detta examensarbetes mål är att undersöka om E-modulen varierar i Volvo Cars vevaxlar, och för 

att nå denna kunskap har det valts att avgränsa arbetet till att utesluta beräkning av eventuella 

restspänningar. Dels på grund av tidsbegränsningen i detta projekt och framför allt dess komplexitet att 

kunna beräkna eventuella restspänningar när inte E-modulen är känd. Däremot kommer en kortfattad 

diskussion om restspänningar att föras för att öka förståelsen om dess eventuella inverkan. Det kommer 

heller inte att färdigställas en komplett FE-modell för vevaxeln, däremot kommer det att kunna ligga till 

grund för fortsatt arbete att utveckla fungerande FE-modeller för vevaxelns alla processer.  

Analys av vevaxelns exakta geometri är en viktig del för FE-modellens korrekthet. För att mäta den på 

ett korrekt sätt och med den krävda noggrannheten, behövs en mätning i en mätscanner eller 

koordinatmätmaskin. Tillgång till mätscanner saknas samt utförandet kräver mer kunskap och erfarenhet 

än vad författarna av detta examensarbete har och avgränsas således i detta examensarbete. 
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1.5 Hållbar utveckling 
Under 1970-talet, togs konceptet DFE (Design for Environment) fram och miljömässigt ansvar för nya 

produkter användes mer i produktutvecklingen. Världskommissionen tog 1987 fram uttrycket “Hållbar 

utveckling” (Ulrich & Eppinger, 2014). För att kunna beskriva meningen med hållbar utveckling citeras 

här (Dahlin, 2014) “En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Denna definition är den mest spridda och det är 

på grund av att den rymmer mycket av syftet med hållbar utveckling. Det utvecklades senare med mer 

fokus att få fram ett måttsystem för produktens totala miljöpåverkan och idag innefattar uttrycket 

“Hållbar utveckling” inte enbart DFE, utan även konsekvenserna från produktens sociala och etiska 

utveckling. (Ulrich & Eppinger, 2014). Hur människan hanterar teknik och utformar den i det samhälle 

där människan lever, är kritiskt för hur människans livskvalité och dess inverkan på naturen (Gröndal 

& Svanström, 2011).  

1.6 Översikt 
I kapitel 2 visas en förstudie om tillverkningen av råämnet till en vevaxel och även information om 

funktionen av en vevaxel i motorn. I samma kapitel visas tidigare utförda experiment gällande 

Elasticitetsmodul (E-modul) och dess påverkan, även en överblick över Finita element-metoden (FE-

metoden) och den valda programvaran i detta examensarbete med namnet Abaqus CAE (Abaqus).  

Kapitel tre beskriver hur experimentet har utförts både i dragprovmaskinen och i Abaqus med alla dess 

förberedelser och beräkningar. Resultatet av experimenten visas i kapitel fyra och en diskussion förs om 

de olika resultaten i kapitel fem. Några förslag till framtida arbete för Volvo Cars visas i kapitel 6 och 

en slutsats presenteras i kapitel 7. 
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2 Förstudie 
En översikt över hur råämnet tillverkas hos underleverantör visas i Bilaga Tillverkningssätt hos 

underleverantör.  

2.1 Vevaxelns funktion 
I Figur 2.1 visas förbränningsmotorns mest vitala delar med de engelska benämningarna. En 

översättningstabell visas till höger i Figur 2.1. Motorn kan delas upp i två delar, en övre del samt en 

bottendel. Den övre delen innehåller komponenter: kamaxlar, topplock, ventiler, lyftare samt 

cylinderhuvud. I cylinderhuvudet är de så kallade förbränningsrummen placerade, där bränslet antänds. 

Cylinderhuvudet är tillverkad i aluminium och sedan bearbetad. Motorns bottendel innehåller kolvar, 

vevstakar, oljetråg, svänghjul, motorblock, oljepump samt svängningsdämpare för att motverka 

vibrationer. Motorblocket är vanligtvis tillverkad av gjutjärn eller aluminium, där motorblocket av 

aluminium har stålfoder pressade i cylindrarna där kolvarna löper. När bränslet antänds sker en 

volymutvidgning i cylinderhuvudets förbränningsrum. Detta tvingar kolvarna, vilka är förbundna med 

vevstakarna, att göra en linjär rörelse mot motorns vevaxel. Cylinderhuvudets kamaxlar är förbundna 

med vevaxeln genom antingen en kedja eller en rem. Rem är vanligast idag, vilket oftast innebär en mer 

kostnadseffektiv tillverkningsprocess.  Kamaxlarna har ett 2:1 förhållande till vevaxelns rotation, 

således roterar kamaxlarna två varv när vevaxeln roterar ett. Fyrtaktsmotorn antänder bränslet en gång 

per två vevaxelvarv och cylinder (Ferguson, 1986). 

 
Figur 2.1. En sprängskiss av förbränningsmotorns mest vitala beståndsdelar. 

Camshaft housing – Kamaxelhus 

Camshaft – Kamaxel 

Cylinderhead – Cylinderhuvud 

Cylinderblock – Cylinderblock 

Piston – Kolv 

Connecting rod – Vevstake 

Crankshaft – Vevaxel 

Vibration damper – Vibrationsdämpare 

Bedplate – Bottenplatta 

Oil sump – Oljesump 

Flywheel - Svänghjul 
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I Figur 2.2 visas ett motorexemplar av Volvo Cars 4-cylindriska dieselmotor med kringutrustning, vid 

detta stadie är motorn redo att monteras i kaross.  

 
Figur 2.2. En monteringsfärdig 4-cylindrig dieselmotor med kringutrustning. 

Genom svänghjulet överförs vevaxelns rotationsrörelse till fordonets växellåda och slutligen till 

drivhjulen. I Figur 2.3 visas en typ av Volvo Cars vevaxlar, detta fall av typ fyra, med vevaxelns 

generella huvudsakliga detaljer, ramlagerlägen, vevlagerlägen, motvikter, fläns mot svänghjul samt 

fläns mot oljepump. 

Funktionen för ramlagerlägena är att hålla vevaxeln på plats i motorblocket längs med vevaxelns 

centrumlinje, antalet ramlagerlägen är alltid en mer till antalet än antalet cylindrar i en förbrännings-

motor. De påverkande krafterna på vevaxeln karaktäriseras av högt varierande intervaller och är 

beroende av placering på vevaxeln. På grund av moment, böjmoment samt andra gradens vibrationer 

dessa skapar, utsätts således vevaxeln för höga samt komplexa spänningskoncentrationer (Bosch, 2004). 

Vevaxelns ramlagerlägen monteras fast i förbränningsmotorns motorblock genom överfall, emellan 

sitter glidlager monterade vilka har en oljefilm mellan ramlagerlägen samt lager. Oljetrycket varierar 

beroende på temperatur och motorvarv men är vanligtvis mellan 2–6 bar. Vevaxeln upptar stora krafter 

radiellt vid arbetsgång, således är även ramlagerytornas bredd oftast större än vevlagerytorna då 

bärigheten blir större för dess oljefilm. 

Svängningsdämpare 
Motorblock Oljetråg 

Svänghjul 
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Figur 2.3. Volvo Cars bearbetade vevaxel av typ fyra. 

Vevlagerlägenas funktion är att sammanbinda förbränningsmotorns vevaxel till motorns kolvar genom 

dess vevstakar.  Vevstakarna sitter monterade på vevaxelns vevlagerlägen med hjälp av överfall. Mellan 

vevstake samt vevaxel sitter även här glidlager vilka har en oljefilm mellan. För att tillgodose alla lager 

med olja finns oljekanaler i motorns block samt vevaxel. Vevstakens längd bestäms av slaglängden i 

cylindern samt motviktens radie, således kan motorblockets höjd vara en stor faktor för design av 

vevaxeln. Slaglängden är måttet mellan centrum på två vevlagerlägen. I detta examensarbete kommer 

två stycken vevaxlar av typ två att undersökas. Båda vevaxlarna är från olika batcher och de har en 

slaglängd på 93,2 mm. 

I vevaxelns främre del monteras en svänghjulsdämpare vars huvudsakliga uppgift är att motverka 

vibrationer från motorn samt driva andra viktiga kringdetaljer, exempelvis generator. Det finns även ett 

kugghjul vilket förbinder motorns kamaxel med vevaxeln. I Figur 2.4 visas en närbild på en av vevaxelns 

anläggningsytor där lager placeras mellan förbränningsmotorns block samt vevaxel i axiellt led, så 

kallade bricklager. Dessa upptar den axiella kraft vilken uppstår när exempelvis en växling skall 

genomföras vid normal körning och tryckplattan vilken är monterad på motorns svänghjul skall tryckas 

ut med hjälp av ett så kallad urtrampningslager.  

 
Figur 2.4. Närbild på anläggningsytan för axial-lager. 

Splines för drivning av kamrem samt svänghjulsdämpare 

Ramlagerläge 

Vevlagerläge Motvikter 

Oljehål 

Anläggningsyta axial-lager 

Fläns mot svänghjul 

Anläggningsyta för bricklager/axial-lager 
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2.2 Material för vevaxeln 
Råmaterialet C38 för vevaxeln baseras på skrotmaterial, således återanvänt stål. Då vevaxeln tillverkas 

hos underleverantör har således Volvo Cars en kravspecifikation för materialsammansättningen samt 

mekaniska egenskaper. Kravspecifikationen ställer även krav på att gjutningsförfarandet stränggjutning 

skall användas vid tillverkningen av råämnet. Luftsvalning från smidestemperatur skall ske icke-forcerat 

till 600 ±25 °C. Strukturen skall vara perlit-ferritisk efter fri svalning. 

Kravspecifikationen ställer även krav på att maxtemperaturen vid smidning skall vara max 1300 °C samt 

att tiden råämnet hålls över en temperatur över 1300 °C skall hållas kortast möjligt, enligt 

Valisemmagari1. Gällande E-modul och Poissons tal finns ingen exakt data, däremot används generella 

data på Volvo Cars utvecklingsavdelning enligt Tabell 2.1, där även sträckgränsen nämns och är given 

av kravspecifikationen från Volvo Cars. 

Tabell 2.1. Materialegenskaper för vevaxeln i Abaqus. 

E-modul, E Poissons tal, v Sträckgräns, 𝜎𝑠 

205 GPa 0,3 450 MPa 

2.3 Restspänningar 
Restspänningar kan uppstå vid tillverkningsprocessen av en komponent, både vid smidning av råämnet 

till en vevaxel, vid skärande bearbetning och efterföljande värmebehandlingar. Den slutgiltiga mängden 

restspänningar i en detalj är beroende av hur den blivit bearbetad samt vilka tillverkningsprocesser den 

har genomgått. Om en komponent skulle inneha ogynnsamma restspänningar kan det leda till haveri vid 

yttre påfrestningar (Holmberg, 2015). Komponenten kan efter en bearbetning anlöpas, vilket kan leda 

till att restspänningarna minskas med 15–80 %, beroende på vilken sorts stål komponenten består av 

(Kristoffersen, 2017). Restspänningar i metall kan mätas med flera olika metoder, två av metoderna är: 

röntgendiffraktion eller hålborrningsmetoden (Holmberg, 2015).  

2.3.1 Restspänningar, i vilken process? 
Vid leverans av tillverkningsstål till Bharat Forge Kilsta för smidning, finns det restspänningar vilka 

avtar i takt med uppvärmning i bearbetningsprocessen hos Bharat Forge Kilsta enligt Valisemmagari1 

ovan. Vid den efterföljande avkylningsprocessen kan det uppstå restspänningar i råämnet vilka kan i 

detta fall påverka vevaxeln vid vidare bearbetning på Volvo Cars. Dessa tas inte i beaktning för detta 

examensarbete enligt kapitel 1.4. Vid vidare bearbetning hos Volvo Cars kan fler restspänningar uppstå. 

2.4 Tidigare utförda experiment 
Vid tillverkning av råämnet för vevaxeln, utsätts råämnet för plastisk deformation och vissa 

efterbehandlingar. Dessa kan exempelvis höja materialets sträckgräns samt brottgräns, dock kan det 

även förändra materialets styvhet. Enligt Akiyama, Sasaki och Yang (2004), vilka undersökte E-

modulen genom nano-intendentering, en variant av hårdhetsprov, så kunde det påvisas att det uppmätta 

värdet av E-modulen minskar med en ökad töjning samt påverkar materialets återfjädring signifikant. I 

en annan undersökning av Adachi, Takakura & Yamaguchi (1998), vilken skedde experimentellt, 

undersöktes stål med hög samt låg kolhalt, rostfritt stål, aluminium, koppar samt mässing av 1 mm 

tjocklek. Experimenten visade att E-modulen minskar i stålen med låg samt hög kolhalt i samband med 

dess töjning. Denna minskning av E-modul var inte lika signifikant i materialen av aluminium, koppar 

                                                      
1 Valisemmagari, Ramesh; Metallurgist och materialutvecklingsingenjör vid Bharat Forge Kilsta. 2018. 

Studiebesök 16 februari. 
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samt mässing. Dock visade även experimentet att en senare anlöpning av stålet med den lägre kolhalten 

så återgick E-modulen till sitt initiala värde.  

Då fordonsindustrin idag eftersträvar lägre bränsleförbrukning innebär det användning av starkare stål 

för att sänka fordonens vikt och således dess användning av fossila bränslen. Problemet med högstarka 

stål är dess utmaningar vid tillverkning då de är mindre formbara samt återfjädrar till en högre grad efter 

bearbetning. Lajarin, Marcondes och Nikhare (2017) undersökte vanliga högkolsstål inom 

fordonsindustrin med beaktning av variation av E-modul i samband med töjning samt mikrostrukturer 

av dessa stål. Författarna fann att värdet av E-modulen blev lägre i samband med belastning samt 

avlastning vid dess töjning. Det observerades även att mikrostrukturen av de högkolhaltiga stålen 

påverkade i stor grad värdet av E-modulen i samband med dess deformation. Lajarin, Marcondes och 

Nikhare (2017) fann även att de uppmätta värdena varierade på grund av att stålen var anisotropiska. 

Vid jämförelse mellan de högstarka stålen kunde det påvisas att det procentuella innehållet av ferrit, 

påverkade i hög grad nedgången av värdet på E-modulen under avlastning. Materialens kornstorlek 

påverkade även minskningen av värdet för materialens E-modul. Minskning i kornstorlek ökade 

densiteten av dislokationer, vilket således ökade materialets töjning samt sänkte värdet av materialens 

E-modul. De fann även att volymen av martensit i materialens ferritmix ökade restspänningar i 

materialens ytskikt och minskade således värdet av materialens E-modul. Vid ökad töjning skedde en 

ökning av små sprickor i materialen vilket således minskade materialens densitet och ledde till en 

minskning av materialens E- modul.  

Fontanari, Molinari och Straffelini (1999) genomförde undersökningar av E-modul på sintrade metaller 

genom en akustisk resonansmetod där den reella E-modulen påvisades vara lägre än det specificerade 

värdet av E-modul. För stål med hård mikrostruktur var den reella E-modulen i genomsnitt 6 % lägre 

och påvisades inte influeras nämnvärt av porernas uppbyggnad samt form. Dock för stål av ferritisk eller 

ferritisk-perlitisk karaktär kunde det påvisas att E-modulen varierade i en högre grad, mellan 14 till 31 

% och E-modulen minskade i samband med en ökande porrundhet.  

Även Chena, Gandhi, Leec och Wagoner (2015) har påvisat att den mekaniskt uppmätta E-modulen 

genom tryckprov kan variera i jämförelse med det fysiskt uppmätta värdet av E-modulen vid experiment 

av olika typer av stål. De påvisade att skillnaderna var hysteresiska, vilket är ett fenomen där effekten 

av applicerad kraft inte endast beror på den pålagda kraftens värde (Carlsson, 1999). De kunde även 

påvisa att elastisk last samt avlastning inte var linjär utan varierande, det var signifikanta skillnader av 

dessa värden. 12 olika stål med varierande stålgraderingar testades. De utsattes för mekaniska test, 

resonansfrekvensanalys samt ultrasoniska puls-ekoexperiment. Oavsett testprocedur kunde 

förhållandevis stora variationer av E-modulen upptäckas, inte bara hos samma tillverkare utan även 

inom samma standard av stål.  

Enligt Morestin och Boivin (1996) kan E-modulen minska vid positiv plastisk töjning, dragning, för 

rena stål och vissa legeringar vid stora tvärsnitt (över 200 mm2). I detta fall är tvärsnittet långt över 200 

mm2 och kan därmed efterföljas. Vid de tester Morestin och Bolvin (1996) genomförde visas att samma 

fenomen gäller även vid tryck.  

2.5 Materialsammansättningens påverkan av E-modul 
Ett ståls egenskaper beror på flera saker, den kemiska sammansättningen, värmebehandlingen den har 

utsatts för samt den erhållna strukturen (kristallbyggnaden) efter tillverkning. Kristallernas storlek, 

utseende och läge jämfört med varandra och kan studeras med hjälp av mikroskop efter att stålet 

bearbetats genom filning, putsning, polering och etsning.  Det finns två olika tillståndsformer för det 

kolfria, rena järnet, vilket det uppträder i beroende på en rådande temperatur och de inbördes lägen 
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atomerna har i kristallen. Vid upp till ca 900 °C är tillståndsformen magnetisk, saknar förmåga att hålla 

kol i fast lösning och kallas alfa-järn eller ferrit. Över 900 °C är formen omagnetisk, kan lösa kol och 

kallas för gamma-järn. (Ahlmann & Karlsson, 1963).  

Vid olika kolhalt och temperaturer varierar järnets struktur och därmed även hållfastheten. Om järnet 

har en grov struktur kan det bero på en ofullständig bearbetning eller genom överhettning. En finare 

struktur kan erhållas genom normalisering och genom det får järnet en högre hållfasthet. (Ahlmann & 

Karlsson, 1963).  Vid grov struktur har järnet även en lägre slagseghet (Brennert, 1985), vilket menas 

hur materialet deformeras vid ett hastigt slag (Ullman & Bengtsson, 2003). 

När Hookes lag gäller har ett spännings-töjningsdiagram till en början ett linjärt förlopp. Inom detta 

område återtar exempelvis en provstav sin ursprungliga form vid avlastning och detta kallas för elastisk 

töjning. Lutningen på den räta linjen är ett mått på E-modulen, E, se ekvation 2.1, där sigma, σ, är den 

pålagda spänningen, och epsilon, ε, är töjningen räknad i längdökning per längdenhet. 

 𝐸 =
𝜎

𝜖
 2.1 

   

2.5.1 Kornform och kornstorlek 
Varje kristall är uppbyggd av atomer, vilka är orienterade i olika axlar till ett gitter. En kristall kallas 

korn när det gäller metaller. När två korn bildas oberoende av varandra är det inte troligt att deras axlar 

är orienterade i samma riktning. Gränsen mellan de två kornen kallas korngräns. (Brennert, 1985). Vid 

elastisk töjning deformeras gittret, varje kristall är uppbyggd av atomer i ett gitter, i järnet, och återtar 

sin ursprungliga form efter avlastning. Däremot vid plastisk formändring återfås inte den ursprungliga 

formen. Detta sker vid en pålagd spänning över sträckgränsen. Vid plastisk deformation sker istället en 

glidning mellan atomplanen (Brennert, 1985), se Figur 2.5. 

 
Figur 2.5. Glidning mellan atomplanen vid plastisk deformation. 

Genom glidning i glidplanen minskar materialets förmåga att bära upp belastningar och minskas 

möjligheten till glidning fås ett mer hållbart material vilket även minskar risken för deformation. Det 

leder i sin tur till att sträckgränsen ökar, även brottgräns och hårdhet ökar. Om en metall är finkristallin 
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så får metallen en högre sträckgräns än om den vore grovkristallin. Detta beror på att glidplanet ändrar 

riktning vid varje korngräns och alltså inte glider lika lätt. (Brennert, 1985).  

2.6 FEM och programvaran Abaqus 
Finita Element-metoden (FEM) är en metod, vilken har utvecklats under 1900-talets sista 50 år, och är 

ett verktyg för designanalyser. En designanalys är en process, vilken undersöker vissa egenskaper på 

vissa delar, hopmonterade delar eller strukturer. (Kurowski, 2004). Begynnelsen för FEM var när den 

unge hållfasthetsteknikern Ray Clough tillsammans med sina studiekollegor vid Trondheims universitet 

publicerar sin vetenskapliga uppsats “Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures” år 1956. 

Efter denna publicering har tiotusentals rapporter och ett hundratal böcker publicerats i ämnet. 

(Sunnersjö, 1992). 

Många fysiska fenomen kan beskrivas med hjälp av partiella differentialekvationer, och FEM är ett sätt 

att numeriskt visa vilka ekvationer kan lösas approximativt. FEM är en metod för att lösa 

ingenjörsproblem av typen spänningsanalys, värmeledning, vätskeflöde och elektromagnetism genom 

simuleringar i en datorprogramvara. FEM är användbart för att förutse beteendet i strukturella, 

mekaniska, termiska, elektriska och kemiska system. (Fish & Belytschko, 2007). 

Det är inte enbart en upphovsperson av FEM, utan många bidragande personer, däremot var många i 

början förknippade med flygindustrin och för att minska vikt i dess konstruktioner. Varför just Clough 

nämns är på grund av att han var upphovsman för benämningen finita element-analys. (Sunnersjö, 1992).  

Det finns två grundläggande orsaker till att FEM har fått en stor utbredning och det är dels på grund av 

teoriutvecklingen av FEM och dels på grund av den datateknologiska utvecklingen. Det är med FEM 

inte avhängigt att alla beräkningar ska ske genom dator, men då de flesta beräkningar är av den komplexa 

arten ger datautvecklingen stöd för fortsatt utveckling inom FEM. (Sunnersjö, 1992). 

Grundidén med FEM är att dela in en kropp i mycket mindre delar, element, av enkel form vilka är 

sammankopplade i noder och göra approximativa beräkningar genom att metodiskt beräkna varje del. 

(Fish & Belytschko, 2007). Över de olika noderna antas det gälla enkla ansatser för kraft-

förskjutningssamband. Från de enskilda elementen kan beräkningar göras över hela strukturen. 

(Sunnersjö, 1992). Oftast visas resultatet visuellt. Det blir för ett linjärt problem vanligtvis mellan 103 - 

106 ekvationer vilket inte är försvarbart att göra manuellt medan det med ett FEM program och en dator 

går förhållandevis mycket snabbt. (Fish & Belytschko, 2007). 

Det finns flera olika syften till att göra beräkningar med hjälp av FEM, men den mest vanliga orsaken 

är att framför allt verifiera att given konstruktion klarar de laster den är tillverkad för att klara av att 

bära. Det givna resultat, vilket fås av beräkningarna, är vanligtvis bärförmåga eller livslängd. Även 

förståelse för materialet och konstruktionen ger en ökad möjlighet till optimering av konstruktionen för 

att kunna använda så lite material och samtidigt behålla bärigheten. (Sunnersjö, 1992).  

2.6.1 Abaqus CAE 
Abaqus CAE (Abaqus) är det FEM-program vilket kommer att användas i detta projekt, och är ett 

amerikanskt program med inriktning på olinjära avancerade problem (Sunnersjö, 1992).  
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3 Metod 
Utförandet var uppdelat i två delar. Experiment tryckprov var ett tryckprov vilken utfördes med hjälp 

av dragprovmaskin tillhandahållen av Högskolan i Skövde, där en pålagd kraft belastade varje 

vevaxeldel axiellt. Analys i Abaqus, där samma pålastningsfall utfördes i Abaqus med miljö samt 

randvillkor likt verkligt experiment tryckprov för att en jämförelse skulle kunna göras mellan de två 

utförandena. 

Två delmoment utfördes. Ett delmoment där en vevaxeldelar tilläts att återfjädras efter utfört tryckprov 

för att utföra en kontroll av eventuell plasticering. I samband med detta kontrollerades i Abaqus 

magnituden av de spänningskoncentrationer vilka uppstod för att undersöka eventuell plasticering. 

Delmoment två, där ett extra tryckprov genomfördes på vevaxeldel B4, fast med omvänd uppspänning 

i dragprovmaskinen för att undersöka storleken av eventuell mätosäkerhet. 

Vid experimenten användes två vevaxlar av typ två från Volvo Cars, dessa var tillverkade i två olika 

batcher samt hade genomgått skärande bearbetning i operation 40. I följande kapitel benämns de två 

vevaxlarna Vevaxel A, samt Vevaxel B. Vevaxel A över cylinder 1, benämns för vevaxeldel A1, och 

vevaxeldel B2 för vevaxel B över cylinder 2. I Figur 3.1 visas den uppdelade vevaxeln där 

vevaxeldelarna visas från vänster med början med den bakre vevaxeldelen A4/B4 och slutar till höger 

med den främre vevaxeldelen A1/B1.  

 
Figur 3.1. Uppdelad vevaxel över de fyra cylindrarna. 

3.1 Förberedning av vevaxeldelar 
Efter uppdelning av vevaxelbitarna fanns en signifikant planhetsavvikelse för var sida av ramlagerläget. 

Således ansågs det lämpligt att göra en uppmätning av vevaxeldelarna för att se om en eventuell 

avplaning av ytorna var nödvändig. Uppmätningen genomfördes med hjälp av en indikatorklocka med 

stativ, plana passbitar, samt ett plant bord. Innan uppmätning rengjordes bord, passbitar samt 

vevaxeldelar. Mätutrustning samt mätobjekt var i rumstemperatur. Uppställning av mätutrustning samt 

vevaxeldel A1 visas i Figur 3.2. Mätningen genomfördes genom att var sida av vevaxeldelen placerades 

på passbitar med hjälp av vevaxeldelens bearbetade bricksidor för axiallager, således stod vevaxeldelen 

stabilt och plant. Sedan drogs indikatorklockan med stativ från ramlagerlägets ytterläge över dess yta 

till det andra ytterläget av ramlagret. Mätningen utfördes över vevaxelns z- samt y-led. Således kunde 

var del av ramlagerlägets avvikelse i planhet uppmätas. Då det var stora skillnader i planhet framför allt 

i z-led men även i y-led, genomfördes svarvning av ramlagerlägena för att få dem plana.  
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Figur 3.2. Uppmätning av vevaxeldel A1 med hjälp av plant bord samt indikatorklocka med stativ. 

Efter genomförd planing genom svarvning av ramlagerlägena för vevaxeldelarna uppmättes höjden av 

varje ramlagerläge. Detta utfördes för att få rätt höjd vid FE-analys, med hjälp av skjutmått, vilket visas 

för vevaxeldel A3 i Figur 3.3. Mätningen genomfördes mellan ramlagerlägets topp samt vevaxeldelens 

bricksida för axiallagerläget. I Tabell 3.1 visas mätdata för uppmätningen och de angivna måtten är total 

höjdskillnad.  

 
Figur 3.3. Uppmätning av ramlagerlägets höjd med hjälp av axiallagerlägets plana yta. 

I Figur 3.4 visas vevaxelns snitt samt benämningar för vilken sida snitt samt uppmätning görs av varje 

vevaxeldel, där b är det främre ramlagerläget, sedd från motorns främre del, samt a är det bakre 

ramlagerläget, sedd från samma perspektiv. 
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Figur 3.4. Vevaxelns uppdelningar och benämningar. 

I Figur 3.5 visas även snitten för vevaxlarna i en CAD-modell för att öka tydligheten ytterligare gällande 

vevaxelns snitt samt benämningar. Vilket kan ses i CAD-modellen sågades den bakre flänsen mot 

svänghjul bort samt den främre delen för montering av svänghjulsdämpare och drivning av kamrem. 

Lika Figur 3.4 visas vevaxeldel A1 från höger i Figur 3.5.  

 
Figur 3.5. CAD-modell av vevaxel typ två med utplacerade snitt. 

Tabell 3.1. Mätdata före och efter svarvning. 

    Före svarvning Efter svarvning 

Vevaxeldel Läge Y-led Z-led Y-led Z-led Höjd på ramlagerläge 

    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

A1 
a 0,1 0,83 0,02 0,02 13,55 

b 0,1 0,55 0,01 0,05 23,6 

A2 
a 0,02 0,66 0,01 0,01 11,7 

b 0,04 0,04 0,01 0,03 10,8 

A3 
a 0,73 0,7 0,01 0,01 11,1 

b 0,09 0,1 0,02 0,01 12,2 

A4 
a 0,25 0,66 0,01 0,01 22,7 

b 0,25 0,59 0,02 0,01 12 

B1 
a 0,03 0,05 0 0,01 12,2 

b 0,08 0,18 0,02 0,02 10,5 

B2 
a 0,5 0,41 0 0,03 11,8 

b 0,02 0,05 0,01 0 11,9 

B3 
a 0,14 0,43 0,01 0,01 10,7 

b 0,3 0,6 0,02 0,03 11,2 

B4 
a 0,15 0,05 0,01 0 11,6 

b 0,01 0,34 0,01 0,02 12,2 
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Då mätning i experiment tryckprov genomfördes mellan vevaxeldelens insidor med hjälp av LVDT- 

givare krävdes släta samt parallella ytor för kulspetsen på LVDT-givarna, se Bilaga LVDT-givare för 

mer information. Vid de betänkta ytorna för mätning var ytan antingen skrovlig från smidning eller hade 

ojämnheter från bearbetning. Vilket löstes genom att fästa stålplattor för dessa mätpunkter med hjälp av 

plana tillbehör. Stålplattorna monterades med hjälp av Plastic Padding och ansågs få tillräcklig planhet 

genom att använda sig av skärstålshållare för svarv, plana magneter samt brickor för justering av höjd 

vid montering. I Figur 3.6 visas en illustrationsbild för placering av de stålplattor vilka agerar likt 

mätpunkter, den streckade linjen visar ramlagerlägenas yttersida och mätpunkterna placerades 

centrerade längs med denna linje. 

 
Figur 3.6. Placering av mätpunkter inför experiment. 

I Figur 3.7 visas genomförandet av monteringen med hjälp av tillbehör, i detta fall hölls stålplattan på 

plats genom magneter på grund av ytans ojämna samt sneda yta, vilket således säkerhetsställde att 

mätpunkten blev plan. 

 
Figur 3.7. Montering av fästpunkter med hjälp av magneter inför experiment. 

I Figur 3.8 visas en annan del av genomförandet där magneter inte krävdes för infästning av mätpunkter, 

ytan för motvikten var planparallell med ramlagerlägets yta efter bearbetning, dock skrovlig, vilket 

kunde påverka LVDT-givarens exakthet vid mätning. Således räckte det med att trycka mätpunkten på 

plats med hjälp av stångens egentyngd samt plana tillbehör. 
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Figur 3.8. Infästning av mätpunkter utan magnet. 

3.1.1 Analytisk beräkning 
För att öka förståelsen samt erhålla ett startvärde på magnituden av kraften till dragprovmaskinen samt 

Abaqus var det önskvärt att göra en analytisk beräkning av pålagd kraft. Två analytiska beräkningar 

genomfördes, dels med elementarfall och dels med elementarfall tillsammans med moment. Längden, 

L, i kommande beräkningar kallades arm och har måttet 45,15 mm vilket var halva slaglängden. Bredd, 

b, var 60 mm och höjd, h, var 15 mm. E-modulen, E, sattes till 205 GPa och radien, r, på ramlagerläget 

till 25,3 mm. 

3.1.1.1 Elementarfall fast inspänd balk  

Den första analytiska beräkningen, baserades på ett elementarfall där vevlagerläget antogs för oändligt 

styvt och gjordes för vevaxeldel A1. Då de uppdelade vevaxeldelarna utsattes för pålastning över 

ramlagerläget skedde en nedböjning, 𝛿1, vilket antogs vara 0,1 mm efter tidigare studier (Eliasson & 

Todorovic, 2017). Således kunde den pålagda kraften beräknas med ekvation 3.2 genom att anta 

approximerade värden av vevaxelns yttröghetsmoment (Lundh, 2016). I Figur 3.9 visas den uppdelade 

vevaxeln med benämningar till elementarfall gällande fast inspänd balk. Elementarfallet för fast inspänd 

balk visas i Figur 3.10.  

 

Figur 3.9. Benämningar av vevaxeldel A1:s beståndsdelar med koppling till elementarfallet. 
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Figur 3.10. Elementarfall, fast inspänd balk. 

Genom ekvation 3.1 (Lundh, 2016), där P var den pålagda kraften, L var balkens längd, E var balkens 

E-modul samt I var balkens yttröghetsmoment. 

 𝛿1 =
𝑃𝐿3

3𝐸𝐼
 3.1 

Efter omskrivning för att åskådliggöra aktuell pålagd kraft mynnade ekvation 3.1 ut i ekvation 3.2, där 

yttröghetsmomentet, I, visas i ekvation 3.3 (Lundh, 2016). 

 𝑃 =
𝛿13𝐸𝐼

𝐿3
 3.2 

 

 

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
 

 

3.3 

3.1.1.2 Elementarfall och moment 

En alternativ beräkning utfördes för att säkerhetsställa att vevlagerläget kunde antas vara oändligt styvt 

och det var med hjälp av att ramlagerläget kunde liknas med en balk med tryck och moment, se Figur 

3.11, där den grå ytan var vevaxeldelen vilken skulle beräknas, den röda ramen angav balken och den 

prickade linjen angav var trycket gick genom vevaxeldelen. I Figur 3.12 visas överst balken utan tryck. 

För att sedan visas med tryck samt det moment trycket ger. För att visuellt se hur beräkningen var gjord 

illustreras böjningen extremt stor i Figur 3.12. Den pålagda kraften, P, beräknades med hjälp av 

ekvationerna 3.4, 3.5 och 3.6 (Sundström, 1998). För att även ta hänsyn till de båda ramlagerlägena 

antogs de till elementarfall fastspänd inspänd balk. Nedböjningen på grund av momentet, 𝛿2, blev två 

gånger större med anledning av att det blev ett moment i båda ändarna av vevaxelläget. Totalt skulle de 

båda nedböjningarna, 𝛿1 och 𝛿2, ge en total skillnad mellan de båda ramlagerlägena på 0,1 mm enligt 

ekvation     3.7. Med hjälp av både elementarfallet fast inspänd balk och momentet beräknades kraften 

med ekvation 3.6.  

 𝑀 = 𝐿𝑃 
3.4 

 

 𝛿2 =
𝑃𝐿

𝐸𝐴
  3.5 

 𝑃 =
𝛿

(
𝐿3

3𝐸𝐼 +
2𝐿
𝐸𝐴)

 
 

3.6 

 

   

 𝛿 = 𝛿1 + 2𝛿2     3.7 
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Figur 3.11. Vevlagerläget idealiseras till en balk. 

 
Figur 3.12. Nedböjning av balk p.g.a. moment. 

3.1.2 Förberäkning av kraft i Abaqus 
I Abaqus importerades vevaxeldel A1 och gavs de materialegenskaper vilka visas enligt Tabell 2.1. Att 

uppnå en total nedböjning av 0,1 mm var målet och kraften testades fram med hjälp av samma 

randvillkor, vilka beskrivs i kommande kapitel om beräkning i Abaqus. Till skillnad från de slutgiltiga 

analyserna i Abaqus, där lasten lades på likt en utbredd last, lades lasten på vid två punkter. De två 

punkterna var placerade utmed den linje där rundstaven låg enligt experiment tryckprov, se Figur 3.13. 

En jämförelse skedde även med de analytiska beräkningarna. 
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Figur 3.13. Punktlast på två noder för vevaxeldel A1. 

3.2 Experiment ett, tryckprov 
För att undersöka huruvida vevaxeln hade en varierande E-modul, genomfördes ett nedtryckningsprov 

i dragprovmaskin, detta kallades experiment tryckprov. Vevaxlarna undersöktes efter operation 40 i 

Volvo Cars skärande bearbetningsprocess. Då råämnet av vevaxeln har en högre tolerans för diameter 

över ramlagerläge och vevlagerläge, än efter några bearbetningsprocesser, valdes att experimentet skull 

utföras efter operation. Efter operation 40 har vevlagerläget och ramlagerläget fått en diameter, vilken 

har en ytterst liten tolerans och kan på så sätt ge ett mer trovärdigt resultat. Två vevaxlar undersöktes 

efter denna operation, vilka benämns vevaxel A och vevaxel B. Dessa vevaxlar delades upp genom att 

sågas i mitten av varje ramlagerläge för att få en jämn uppdelning över varje cylinder. De olika delarna 

kallades vevaxeldel A1/B1, A2/B2, A3/B3 och A4/B4, där vevaxeldel A1/B1 var över cylindern närmast 

främre delen av motorn. En viktig aspekt var att uppnå en slät samt plan yta vid delningen av 

ramlagerlägena för att trycket skulle bli likvärdigt i alla delarna av vevaxeln. Sågsnittet var 1,5 mm. 

Experimenten baserades på vevaxeln av typ två, vilken karaktäriserades av en längre slaglängd än övriga 

typer av vevaxlar samt ett balanshjul mellan vevlagerläge tre samt ramlagerläge fyra. I Figur 3.14 visas 

en CAD-modell av vevaxel typ två. 

 
Figur 3.14. CAD-modell av vevaxel typ två med balanshjul. 

Balanshjul 
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3.2.1 Tillvägagångssätt 
Experimenten genomfördes genom att varje vevaxeldel ställdes på högkant i dragprovmaskinen. För att 

vevaxeldelarna inte skulle utsättas för en oberäknelig förflyttning vid pålastning placerades 

vevaxeldelen i en kvadratisk säkerhetsplatta med ett centrerat cirkulärt hål med en diameter av 55 mm. 

Säkerhetsplattan var monterad i dragprovmaskinens tillhörande bottenstativ. En säkerhetstryckkopp höll 

vevaxeldelarna på plats i vevaxeldelarnas övre ramlagerläge. På säkerhetstryckkoppen samt 

säkerhetsplattan monterades även en rundstav med en diameter av 4 mm för att säkerhetsställa att den 

pålagda kraftens kontaktyta hela tiden skedde på mitten av varje ramlagerläge, ty vid nedböjning kunde 

annars en vinklad pålastning ske. I Figur 3.15 visas en 3D-modell för utförandet av tryckprov där 

vevaxeldelen är färgad grön, säkerhetsplattan i botten är färgad grå, rundstaven är färgad mörkblå och 

säkerhetskoppen har färgen röd.  

 
Figur 3.15. Vevaxeldel i Abaqus med tillhörande säkerhetsplatta, säkerhetstryckkopp samt rundstav. 

Med hjälp av LVDT-givare mättes nedböjningen genom att mellanrummet mellan “armarna” i 

vevaxeldelen mättes, således på vevaxeldelarnas insidor. Därmed blev förhållandet jämförbart med de 

olika delarna av vevaxeln. LVDT-givarna monterades i dragprovmaskinen bottenstativ med hjälp av 

stativ samt magnetfötter. LVDT- givarna mätte sedan förskjutningen av en punkt på övre och en punkt 

på undre armen av vevaxeldelen. 

3.2.2 Säkerhetstryckkopp 
I dragprovmaskinens chuck monterades en så kallad säkerhetstryckkopp där hålet hade en diameter av 

55 mm, vilket var något större än vevaxeldelarnas ramlagerlägen. Detta möjliggjorde ett säkert utförande 

samt var behjälplig för montering av rundstaven, vilken medförde att pålagda kraften sker genom 

vevaxeldelens axialcentrum vid ramlagerlägena, se Figur 3.16.  

Säkerhetstryckkopp 

Säkerhetsplatta 

Rundstav 

Vevaxeldel 
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Figur 3.16. Säkerhetstryckkoppen monterad i dragprovmaskinens chuck. 

3.2.3 Säkerhetsplatta 
För att ett säkert samt kontrollerat tryckprov skulle kunna genomföras, modellerades en så kallad 

säkerhetsplatta i Creo Paramtric (Creo). Säkerhetsplattans hål i mitten hade en något större diameter än 

vevaxeldelarnas diameter över ramlagerläge samt fyra bulthål, vilka överensstämde med 

dragprovmaskinens stativ för montering. Med hjälp av säkerhetsplattan kunde montering av rundstav 

ske i dess botten, vilken såg till att pålastningskraften följde vevaxeldelarnas centrum. Kontakt togs med 

ett företag i Tidaholm, vilka var behjälpliga med vattenskärning och säkerhetsplattan skars ut med en 

höjd av 8 mm i aluminium. I Bilaga 7 visas ritningen av säkerhetsplattan. För att en centrering mellan 

stativ, säkerhetstryckkopp, säkerhetsplatta samt dragprovmaskin skulle kunna genomföras svarvades 

även en styrning vilken alla delar sedan centrerades med. I Figur 3.17 visas säkerhetsplattan monterad i 

dragprovmaskinen med tillhörande bultar med brickor, centreringsdon samt rundstaven i centrum av 

hålet.  

 
Figur 3.17. Säkerhetsplatta med svarvat centreringsdon. 

3.2.4 Förberedelser av dragprovmaskin och LVDT-givare 
Säkerhetsplattan monterades på dragprovmaskinens bottenstativ. Säkerhetsplattan var tillverkad av 8 

mm solid aluminiumämne, se ritning Bilaga 7, med 4 stycken hål med diameter 12,5 mm, för att ha lite 

spelutrymme till bultarna, vilka fäste säkerhetsplattan i bottenstativet. Hålet anpassat för ramlagerläget, 

var tillverkat med en diameter om 55 mm. Detta gav ett glapp då ramlagerläget var 53,3 mm och 

korrigerades med hjälp av eltejp, vilket syns i Figur 3.18, där även rundstaven i säkerhetsplattan visas. 

Säkerhetsplatta 

Centreringsdon 
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Figur 3.18. Säkerhetsplatta med stång monterad i stativ. 

För att centrera dragprovmaskinens chuck med säkerhetstryckkopp, bottenstativ med säkerhetsplatta, 

användes centreringsdonet. Således minskade risken för att en vinklad pålastning skulle ske. Efter 

genomförd centrering drogs stativets muttrar åt, vilket bibehöll dess position, visas i Figur 3.19. 

 
Figur 3.19. Fastspänning av bottenstativ i dragprovmaskinen. 

En passbit fästes mot bottenstativets övre del för att en mätning av vevlagerläget skulle kunna 

genomföras av varje vevaxeldel, se Figur 3.20. Detta för att säkerhetsställa att vevlagerlägets centrum 

placerades 90° i förhållande till rundstavarna.  
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Figur 3.20. Montering av passbit. 

Måttet från passbiten till ramlagerläget var 84,7 mm och framtogs genom att subtrahera halva längden 

av stativets överdel med vevlagerlägets radie. Avståndet mättes med stålskala, vilket ansågs vara 

tillräcklig noggrannhet för ändamålet, se Figur 3.21.  

 
Figur 3.21. Mätning av avstånd från passbit till ramlagerläget. 

Två LVDT-givare av vipparmsprincip användes för att få fram mellanskillnaden på nedböjningen av de 

båda armarna på vevaxeldelen. Detta benämns total nedböjning, trots att det var både en nedböjning av 

den övre och samtidigt en uppböjning av den undre armen. Att det skulle ske en uppböjning på den 

nedre armen på vevaxeldelen var en ingenjörsmässig antagning, vilket sedan visade sig vara korrekt vid 

analysen av insamlad mätdata.  

LVDT-givarna justerades in mot mätpunkterna på vevaxeldelarna, vilket skedde för varje vevaxeldel 

eftersom dessa inte hade samma höjd över alla ramlagerlägen. LVDT-givarna monterades ner efter varje 

experiment för att möjliggöra byte av vevaxeldelar i dragprovmaskinen. LVDT-givarna var monterade 

i stativ med magnetfot, vilka var rörliga i alla led, för att möjliggöra justering. De två LVDT-givarna 

benämndes för A samt B, där givare A alltid utförde mätning av den undre mätpunkten och givare B 
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mätte den övre mätpunkten, se Figur 3.22. LVDT-givarna placerades centrerat mot vevaxelläget och 

46,5 mm ut från vevaxelläget. Avståndet mättes med hjälp av en stålskala och fick kontrolleras flertalet 

gånger vid justering av LVDT-givarna. 

 
Figur 3.22. Injustering av LVDT-givare A och B. 

Varje LVDT-givare var kopplad till två panelinstrument av märket TESA, se Figur 3.23, vilka 

omvandlade de uppmätta mätvärdena till en PC-programvara för visualisering under tryckprovets gång. 

Därefter sparades och omvandlades alla mätvärden till en Excelfil, och kunde därefter analyseras.  

 
Figur 3.23. De två panelinstrumenten av märket TESA. 

A B 
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3.2.5 Mätning av vevaxeldel 
Vid experimenten lades en kraft om 12 kN på och tryckte chucken med säkerhetstryckkoppen mot 

vevaxeldelen genom rundstaven. Nedböjningen av vevaxeldelen mättes mellan de två mätpunkterna och 

mätvärden registrerades för varje mikrometer per sekund. Experimentet av den första vevaxeldelen 

gjordes om då de båda rundstavarna inte hade tryckts till sitt rätta läge och visade därmed mer 

nedböjning på grund av rundstavarnas placering än reell nedböjning av vevaxeldelen då rundstavarna 

försköts något. Därefter utfördes ett tryckprov för varje vevaxeldel och data gällande total nedböjning 

från LVDT-givarna insamlades. I Figur 3.24 visas den sista vevaxeldelen, B4 under ett tryckprov. Alla 

mätvärden sammanställdes i en Excel-fil och jämfördes senare med experimentet i Abaqus.  

 
Figur 3.24. Mätning av vevaxeldel B4 i dragprovmaskin. 

3.2.6 Mätning av vänd vevaxeldel 
Vevaxeldel B4 användes i experiment tryckprov ytterligare en gång för att se om det blir någon skillnad 

om kraften läggs från ramlagerläge a eller b, se Figur 3.4. Detta för att se om ett experiment med omvänd 

vevaxeldel samt en ny inspänning skulle ge en skillnad i total nedböjning för att uppskatta en eventuell 

mätosäkerhet. Vevaxeldelen visas i vänt läge i dragprovmaskinen i Figur 3.25. Mätdata fås enligt 

tidigare beskrivning.  

 
Figur 3.25. Vänd vevaxeldel B4 i dragprovmaskinen. 
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3.3  Experiment två, analyser av vevaxeln i Abaqus 
I Creo blev vevaxlarna partitionerade samt uppdelade med specifik höjd för ramlagerläget enligt Tabell 

3.1. Vevaxeln blev delad i fyra delar, en vevaxeldel för varje cylinder, lika förberedelserna enligt 

experiment tryckprov.  

För att genomföra FE-analyser importerades vevaxeldelarna till programmet Abaqus och mer utförligt 

modellerande kommer att beskrivas i kommande kapitel. 

3.3.1 Tillvägagångssätt 
I Creo delades vevaxlarna upp i fyra delar, en del över varje cylinder. Snitten görs i mitten av varje 

ramlagerläge vilket visas i Figur 3.26. Således görs fem snitt per vevaxel och var höjd över ramlagerläget 

justeras efter Tabell 3.1.  

I Figur 3.26 visas vevaxelns snitt och dess benämningar i en illustrationsbild, vilket visas i figuren är 

cylinder fyra den bakre samt cylinder ett den främre. Cylinder 1 är cylindern närmast 

svänghjulsdämparen på motorns främre del. 

 
Figur 3.26. Illustrationsbild över vevaxelns snitt samt dess benämningar. 

I Figur 3.27 visas en exempelbild av den uppdelade vevaxeln, i detta fall över cylinder tre innehållandes 

balanshjul, vevlagerläge, motvikt samt uppdelade ramlagerlägen. 

 
Figur 3.27. Uppdelad vevaxel i  Creo över cylinder tre. 

3.3.1.1 Materialdefiniering och analyseringssteg  

Enligt Volvo Cars interna materialspecifikation skulle vevaxlarna inneha de specifika material-

egenskaper vilka visas i Tabell 2.1. Då testet utfördes i det linjär-elastiska området krävdes inga 

materialegenskaper för materialbeteendet under plasticering. Alla värden i Tabell 2.1 var konstanta i 

hela vevaxlarna. Abaqus konfigureras att utföra en generell, statisk analys under en tidsperiod av 1 

sekund, samt under det linjärelastiska området då en plasticering inte skedde vid aktuell pålagd kraft. 
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3.3.1.2 Uppdelning av element 

På grund av vevaxeldelarnas komplicerade geometri användes element av typen C3D10, vilket är ett 

kvadratisk tetraediskt element med 10 noder, där C står för kontinuumelement, 3D för att det är 

tredimensionellt, samt 10 för antal noder elementet är uppbyggt av. Tetraedriska element har även 

fördelen att de är mindre energikrävande vid beräkning (Abaqus CAE, 2018). Ett typiskt utseende för 

ett tetraediskt element visas i Figur 3.28. 

 
Figur 3.28. Ett typiskt utseende av ett tetraediskt element (Abaqus CAE, 2018). 

När vevaxeln utsattes för axiell belastning över varje vevaxeldel förmodades ett stort moment att uppstå 

över vevlagerläget, vilket medförde tryckspänningar på vevlagerlägets insida samt dragspänningar på 

dess yttersida. Således var det önskvärt att använda en finare elementuppdelning över de områden vilka 

förmodades utsättas för högre spänningar. I Figur 3.29 har vevaxeldelen en globalt större elementstorlek 

i de områden vilka ansågs utsättas för mindre spänningar, exempelvis över vevaxeldelens så kallade 

armar samt motvikter. Den finare elementuppdelningen var över vevaxeldelarnas vevlagerlägen samt 

ramlagerlägen, där begränsningen gjordes vid vevlagerläget och ramlagerlägets övergång till radier. I 

Figur 3.29 visas vevaxeldel A1 med tilldelade element. 

    
Figur 3.29. Tetraedisk elementuppdelning för vevaxeldel A1. 

I Tabell 3.2 visas elementuppdelning av vevaxeldelarna. På grund av begränsningen på 250 000 noder i 

studentversionen av Abaqus kördes den globala elementstorleken något större än önskvärt. Dock 

användes den mindre elementstorleken där spänningskoncentrationer uppstod, framförallt vid 
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radieövergångar vid vevaxeldelens vevlagerläge samt vid ramlagerlägen för att motverka felaktiga 

elementtyper.  

Tabell 3.2. Uppdelning av element över vevaxeldelar. 

Vevaxeldel 

Global 
element-

storlek 

Lokal 
element-

storlek 
Antal felaktiga 

element 
Andel felaktiga 

element Antal element 

  [mm] [mm] [st] [%] [st] 

A1 

4 2 

906 0,60  151 092 

A2 900 0,67  134 916 

A3 1677 1,02  163 842 

A4 772 0,48  159 588 

B1 1086 0,93  116 796 

B2 963 0,72  134 583 

B3 1722 1,08  159 396 

B4 806 0,53  151 620 

B4 Vänd 852 0,58  148 048 

3.3.1.3 Randvillkor och belastning 

Vid uppspänning av varje vevaxeldel i dragprovmaskinen, lades ovanpå och under av vevaxeldelen en 

rundstav med en diameter av 4 mm, med hänsyn till detta skapades randvillkor i Abaqus för att efterlikna 

experiment tryckprov. Således tilldelades varje vevaxeldel av vevaxeln samma randvillkor för att få en 

standardiserad testprocedur, vilket var lätt att genomföra samt efterskapa för varje vevaxeldel. I Figur 

3.30 visas en förenklad illustrationsbild över randvillkoren i Abaqus, vid rundstav ett på den övre delen 

av vevaxeln visas den pålagda kraften, P, från dragprovmaskinen. Vid pålastning var noderna vid 

rundstav ett fria att förflyttas i negativt X-led, dock låst på grund av dragprovmaskinens uppbyggnad att 

röra sig Y- led samt Z-led. Dem var även låsta för rotation i X, Y samt Z-led. Vid rundstav två, vilken 

var placerad under vevaxeldelen var vevaxeldelen låst för förflyttning i X, Y samt Z – led och även låst 

för rotation i alla led. Alla randvillkor applicerades på vevaxeldelarnas mittlinje, vilken har skapats 

genom en partitionering i FE-programmet. 

 
Figur 3.30. Illustrationsbild över vevaxelns randvillkor i Abaqus. 

Den applicerade kraften, vilken överfördes genom rundstaven till vevaxeldelen i tryckprovet, 

efterliknades med en utbredd last i Abaqus. Kontaktytan för rundstaven antogs vara 53 mm lång samt 1 
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mm bred längs med ramlagerlägets mittlinje, lasten på 12 kN fördelades jämt över dess yta, vilket visas 

i Figur 3.31. 

 
Figur 3.31. Utbredd last över vevaxeldelen A1 för att efterlikna rundstaven vid tryckprov. 

För att genomföra mätning mellan noder i FE-programmet applicerades, för varje vevaxeldel, en vertikal 

axel längs med två noder vid ramlagerlägenas yttersidor. Detta gjordes för att efterlikna placeringen av 

LVDT-givarna i det utförda experimentet med dragprovmaskin och även för att benämna de berörda 

noderna, vilka mätningen gjordes emellan i FE-programmet. I Figur 3.32 visas en exempelbild av 

vevaxeldel A3 med utplacerad axel samt de noder mätningen gjordes emellan. 

 
Figur 3.32. Axel samt noder för vilka mätningen genomfördes mellan. 

I Figur 3.33 visas ytterligare bilder av de noder mätningen utfördes mellan för varje vevaxeldel utan 

undantag.  
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Figur 3.33. Övre samt nedre nod för mätning av total nedböjning. 

3.3.1.4 Eventuell plasticering 

Då experiment tryckprov samt analysen i Abaqus utspelade sig inom det linjärelastiska området var det 

fördelaktigt att utföra en kontroll av magnituden av de spänningskoncentrationer vilka uppstod vid 

experimenten. För att säkerhetsställa att ingen plasticering av vevaxeldelarna skedde genomfördes en 

extra kontroll. För det experimentella utförandet med dragprovmaskinen kontrollerades eventuell 

plasticering genom att tillåta en återfjädring att ske från maximal pålastningskraft till ursprungslast, 

således 12 kN till 0 N. I FE-programmet kontrollerades magnituden av de spänningskoncentrationer 

vilka uppstod vid pålastning. Kontrollen i dragprovmaskinen genomfördes av vevaxel A, över cylinder 

ett och två, således vevaxeldel A1 och A2. Delmomenten gällande undersökning av 

spänningskoncentrationer i Abaqus genomfördes på vevaxeldelarna A1 samt A2. 

3.3.2 Vänd vevaxeldel 
Vid analys av vevaxeldel B4, vilken även trycktes åt motsatt håll enligt kapitel 3.2.4 läggs kraft och 

randvillkor på motsatt ramlagerläge och elementen tilldelades enligt tidigare beskrivning.  

3.4 Beräkning av E-modul  
Vid analyserna i Abaqus angavs E-modulen till 205 GPa på alla vevaxeldelar. Nedböjningen mättes i 

experiment tryckprov och även i analysen i Abaqus och på grund av att nedböjningen är linjär i detta 

fall kunde en procentuell skillnad beräknas mellan tryckprov och analys. Då E-modulen är konstant 

och nedböjningarna är linjära, kunde den procentuella skillnaden på nedböjning användas till att 

beräkna en ny E-modul för varje vevaxeldel.   

Övre nod Nedre nod 
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4 Resultat 

4.1 Förberäkning av kraft 
Beräkning av den pålagda kraften vid tryckprov i dragprovmaskinen beräknas analytiskt och med hjälp 

av Abaqus. Den totala nedböjningen är satt till 0,1 mm och beräkningarna görs utefter detta. 

4.1.1 Elementarfall fast inspänd balk 
Enligt ekvationerna 3.2 och     3.7 från den analytiska beräkningen av elementarfallet fast inspänd balk, 

uppgår den pålagda kraften till en magnitud av 11 275 N. Dock tar inte denna uträkning för elementarfall 

fast inspänd balk hänsyn till många geometriska skillnader mellan den så kallade balken för 

vevaxeldelen och den verkliga geometrin. Dock ger det en indikation på den pålagda kraft inför 

experimentet, vilken krävs för att uppnå en nedböjning av 0,1 mm.  

4.1.2 Elementarfall fast inspänd balk och moment 
Vid analytisk beräkning av den pålagda kraften där både elementarfallet fast inspänd balk beräknas 

tillsammans med momentet av ramlagerläget, blir kraften 11 003 N. Sammanfattningsvis med de 

analytiska beräkningarna av elementarfall ges det således en indikation på att den pålagda kraften vilken 

krävs för att uppnå en nedböjning av 0,1 mm för varje vevaxeldel bör ligga mellan 11–12 kN. 

4.1.3 Abaqus 
I Abaqus testades magnituden av pålagd kraft fram inför experimenten. I Figur 4.1 visas vevaxeldelen 

med en skalfaktor på 116 i Abaqus med färgskala. Den röda färgen visar områden där maximal 

nedböjning sker och den blåa där minimal nedböjning sker. Färgskalan är graderad med millimeter. Där 

betänkt mätning skall ske är vid området med gul färg och målet var att få en nedtryckning av 0,1 mm. 

Således bestäms att experimenten i Abaqus samt experimentellt med dragprovmaskin skall utföras med 

en magnitud av 12 kN. Observera att dessa test utfördes med punktlaster och inte en utbredd last, vilket 

senare användes vid analyser i Abaqus. 

 
Figur 4.1. Nedböjning för vevaxeldel med punktlaster vid 12 kN. 

4.1.4 Pålagd kraft 
Den pålagda kraften sätts till 12 kN i experiment ett och två utefter både Abaqus och de analytiska 

beräkningarna. 

4.2 Konvergens  
En konvergensanalys genomfördes på en vevaxeldel för att sedan kunna använda samma elementstorlek 

på alla delar och på så sätt få en likvärdig jämförelse. Jämförelse gjordes på vevaxeldel B1 mellan antal 

element och total nedböjning för att se var konvergenskurvan planar ut och för att se vilken 
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elementstorlek är mest lämplig att använda vid senare analyser. Konvergenstabell visas i Bilaga 14, och 

kurvan visas i Figur 4.2. På grund av studentversionens begränsning av Abaqus, kan en finare 

elementstorlek än 3 inte användas då antalet noder överskrider gränsen på 250 000 stycken. I Bilaga 14 

visas ändå antalet element för mindre elementstorlek för att visa det stora antalet element. 

Elementstorlek på 3 gick att utföras på vevaxeldel B1, men inte på alla andra vevaxeldelar. Därför valdes 

en elementstorlek på 4 för alla vevaxeldelar. För de områden över ramlagerlägen och vevlagerlägen där 

spänningskoncentrationerna är störst, är en finare elementstorlek om 2 mm.  

 
Figur 4.2. Konvergenskurva för nedböjning mot antal element. 

4.3  Spänningskoncentrationer 
De två vevaxeldelarna, vilka testades i FE-programmet Abaqus var A1 samt A2. I Figur 4.3 visas 

färgskalan, vilken används för att visuellt se uppkomna spänningar, S, enligt von Mises, där värdena i 

den vänstra bilden är för vevaxeldel A1 och i den högra är värdena för vevaxeldel A2. 

 
Figur 4.3. Färgskala för spänningskoncentrationer över A1 och A2. 

I Figur 4.4, visas att spänningskoncentrationer uppstår i radieövergångar vid ramlagerlägen, 

vevlagerlägen samt vid ytorna där randvillkor samt den pålagda kraften angriper. De största 

spänningskoncentrationerna uppstår i vevlagerlägets insida emot vevaxelns centrum samt på 

vevlagerlägets baksida, spänningskoncentrationerna uppstår på liknande sätt på de två vevaxeldelarna.  
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Gemensamt för de två vevaxeldelarna är att den maximala spänningen uppgår till 300 MPa, vilket är 

långt under sträckgränsen på 450 MPa för vevaxelns material. 

 
Figur 4.4. Spänningskoncentrationer på vevaxeldel A1 och A2. 

Vevaxeldelarna A1 samt A2 testades för återfjädring i dragprovmaskinen efter utfört nedtryckningsprov. 

I Figur 4.5 visas nedtryckningsprov samt återfjädring för vevaxeldel A1 och vilket kan ses så följer dess 

kurvor varandra vilket således påvisar att ingen plasticering har skett.  

 
Figur 4.5. Graf över vevaxeldel A1 gällande nedböjning och återfjädring. 

I Figur 4.6 visas total nedböjning samt återfjädring för vevaxeldel A2, likt vevaxeldel A1 följer kurvorna 

varandra linjärt vilket påvisar att ingen plasticering har inträffat under avlastning samt återfjädring. 
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Figur 4.6. Graf över vevaxeldel A2 gällande nedböjning och återfjädring. 

4.4 Total nedböjning och ny E-modul för vevaxel A och B 

4.4.1 Vevaxel A 
För de fyra vevaxeldelarna i vevaxel A erhålls den totala nedböjningen, vid en pålagd kraft om 12 kN 

och en E-modul på 205 GPa, enligt Tabell 4.1, där både total nedböjning i tryckprov och i Abaqus visas 

tillsammans med den procentuella skillnaden. Uträkning av en ny E-modul visas tillsammans med den 

nya totala nedböjningen efter test i Abaqus med den uppdaterade E-modulen. Den nya E-modulen 

beräknades fram genom den procentuella skillnaden mellan experiment och resultatet från utförandet i 

Abaqus.  

Tabell 4.1. Total nedböjning för vevaxel A. 

Vevaxeldel 

Nedböjning 

experiment 

Nedböjning 

Abaqus 

Skillnad 

mellan 

tryckprov 

och Abaqus 

E-modul 

skillnad 

Nedböjning 

efter ändrad 

E-modul 

Medelvärde 

E-modul 

  [mm] [mm] [%] [GPa] [mm] [GPa] 

A1 0,0938 0,0972 3,48 212,1 0,0939 

209,2 
A2 0,0953 0,0966 1,37 207,8 0,0953 

A3 0,0952 0,0951 – 0,04 204,9 0,0952 

A4 0,0894 0,0926 3,38 211,9 0,0895 
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4.4.2 Vevaxel B 
För vevaxel B ges resultaten i Tabell 4.2, med förutsättningar lika vevaxel A.  

Tabell 4.2. Total nedböjning för vevaxel B. 

Vevaxeldel 

Nedböjning 

experiment 

Nedböjning 

Abaqus 

Skillnad 

mellan 

tryckprov 

och Abaqus 

E-modul 

skillnad 

Nedböjning 

efter ändrad E-

modul 

Medelvärde 

E-modul 

  [mm] [mm] [%] [GPa] [mm] [GPa] 

B1 0,0935 0,0963 2,92 211,0 0,0936 

215,2 
B2 0,0903 0,0966 6,50 218,3 0,0907 

B3 0,0898 0,0951 5,64 216,6 0,0900 

B4 0,0876 0,0920 4,81 214,9 0,0878 

4.4.3 Vevaxel B vänd, del B4 
Resultatet för vevaxeldel B4, vilken även analyserades med pålagd kraft från motsatt håll, fick ett annat 

resultat än med pålagd kraft från ordinarie utförande vid tryckprovet men likvärdigt resultat vid analysen 

i Abaqus. Resultatet visas i Tabell 4.3. 

Tabell 4.3. Skillnader på vevaxeldel B4 vid två tryckprov i omvänd riktning. 

Vevaxeldel 

Nedböjning 

experiment Nedböjning Abaqus 

Skillnad mellan 

tryckprov och 

Abaqus 

E-modul, 

medelvärdes-

skillnad 

  [mm] [mm] [%] [GPa] 

B4 0,0876 0,0920 4,81 214,9 

B4 Vänd 0,0905 0,0920 1,65 208,4 
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5 Diskussion 
En diskussion kommer att genomföras av respektive kapitel i ordningen av kapitlen Metod och Resultat. 

5.1 Metod 

5.1.1 Förberedelser vevaxeldelar 
I följande kapitel förs diskussion över de förberedelser experimenten krävde. Främst gällande 

experiment tryckprov där vevaxeldelarna krävde korrigering berörande dess planhet över ramlagerläge. 

Även behovet av fastsättning av mätpunkter diskuteras. Gällande förberedelserna i dragprovmaskinen 

diskuteras dess säkerhetsplatta, montering och syfte med rundstavar. 

5.1.1.1 Mätning planhet av ramlagerläge samt avsvarvning 

Vid leverans av vevaxel A samt B från Volvo Cars, var det en stor skillnad i planhet för varje 

ramlagerläge efter avsågning. Även höjdskillnaden på ramlagerlägena var väldigt varierande mellan de 

olika vevaxeldelarna. Således anses det vara ett korrekt beslut att genomföra svarvning samt en kontroll 

av planhet efter detta. Mätning av höjd över varje ramlagerläge genomfördes med hjälp av ett skjutmått, 

på grund av radier vid ramlagerlägets botten vid axiallagerläget medförde det vissa svårigheter vid 

mätning. Skjutmåttets sticka för höjdmätning var tvungen att hållas en bit ifrån ramlagerlägets yttersida 

vilket kunde medföra en något vinklad mätning, vilket kan ses i Figur 3.3. Således finns det en viss 

marginal för mätfel i detta utförande.  

5.1.1.2 Fastsättning av mätpunkter 

Vid en första inspektion av alla vevaxeldelar kunde det observeras att båda sidor, där tänkt mätning 

skulle ske, inte hade tillräckligt god ytfinhet. Den bearbetade ytan på vevaxeldelens sida troddes ha en 

god ytfinhet men vid en närmare inspektion kunde det ses att ränder från bearbetning kunde åskådas, 

vilka kan påverka vid mätning. Den andra ytan var snedlutande samt hade samma ytstruktur likt leverans 

från underleverantör. Således togs beslutet att infästning av mätpunkter var tvunget att genomföras. De 

uppsågade mätpunkterna hade en tillräckligt fin ytfinhet för den genomförda mätningen, däremot 

upptäcktes vid uppackning av magneter att de hade en något ojämn yta, lite av konvex karaktär. Med de 

givna förutsättningarna var resultatet framgångsrikt, genom att med hjälp av kontakter kunna genomföra 

denna procedur med lån av plana tillbehör samt lån av lokal anses att ett bättre genomförande var svårt 

i detta examensarbete. Placering av mätpunkterna utfördes genom ögonmått, centrerat framför 

vevlagerlägets mitt och rakt under ramlagerlägets ytterkant. Det var inte en exakt placering, men ändå 

tillräckligt noggrann då placeringen av LVDT-givarna var en mer noggrann procedur. 

5.1.1.3 Säkerhetsplatta och säkerhetstryckkopp 

Med hjälp av säkerhetsplatta samt säkerhetstryckkopp med rundstav monterad kunde ett säkert 

tryckprov genomföras utan anmärkning gällande säkerheten. På grund av att säkerhetsplattan skars ut i 

ett tidigt skede gjordes diametern för ramlagerläget till 55 mm, vilket i efterhand kunde gjorts något 

mindre. Hålet fick med hjälp av en tjockare tejp minskas, för att centrera varje vevaxeldel. Dock 

uppfylldes kravet att ramlagerläget inte skulle få kontakt med säkerhetsplattans sidor av hålet, för alla 

de 8 vevaxeldelarna.  

5.1.1.4 Rundstavar 

Anledningen till att rundstavar användes, var att få kraften att gå rakt igenom ramlagerlägena och inte 

via vevlagerläget, vilket skulle försvåra beräkningar och troligen inte ge ett korrekt resultat. Ett alternativ 

till rundstaven var att använda en kula istället, vilket skulle ge en punktlast i Abaqus. Det valdes bort på 
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grund av att det var en osäkerhet med att få kulan på samma plats för varje vevaxeldel. Förarbetet skulle 

kräva mer tid än tiden med laborationshandledare hade räckt till och osäkerheten hade ändå blivit större 

än med rundstavarna.  

5.1.2 Experiment tryckprov 

5.1.2.1 Montering av vevaxeldelar samt inställning LVDT-givare 

När dragprovmaskinen var centrerad samt tejp monterad för att centrera varje vevaxeldel, placerades de 

två LVDT-givarna på den övre samt undre mätpunkten. LVDT-givarna monterades i dragprov-

maskinens stativ med hjälp av magnetfötter och vreds tillrätta med hjälp av vipparmarnas justerbara 

stativ. LVDT-givarna placerades med hjälp av en linjal, vilket var en smidig lösning, dock finns det 

genomföranden vilka hade varit mer exakta. Exempelvis med hjälp av en tolk ålagds mot varje yttersida 

för varje ramlagerläge och sedan hade kunnat styra in givarna mer exakt där mätning genomförs. 

Placeringen av LVDT-givarna mellan ramlagerlägena istället för ovan och under desamma, var på grund 

av att en eventuell plasticering kunde ske i ramlagerläget och skulle i så fall ändra den totala 

nedböjningen och med det även den beräknade E-modulen. Vid tryckprovet visade det sig att en liten 

plasticering uppstod efter rundstaven och därmed visade det att beslutet om placering mellan 

ramlagerlägena var korrekt.  

5.1.3 Experiment två, analyser i Abaqus 
Gällande utförandet i Abaqus hade det varit möjligt att göra ett mer exakt utförande enligt det 

experimentella utförandet, med trycksäkerhetskopp, säkerhetsplatta men framförallt med två rundstavar 

vilka den pålagda kraften hade gått genom. Dock hade detta inneburit mångtalet fler villkor att ta hänsyn 

till, exempelvis friktionsvillkor mellan rundstav och vevaxeldel för att ta ett exempel. På grund av 

magnituden av pålagda kraften hade en förmodad deformation även uppstått för rundstaven vilken hade 

varit svår att ta hänsyn till i Abaqus. Således när det gäller utförandet i Abaqus anses det att utförandet 

har varit av god karaktär, även proceduren vid mätning mellan noder, vilken har utförts med stor säkerhet 

genom utplacering av axel för att följa ramlagerlägenas ytternoder. Placeringen av noderna där mätning 

av nedböjning sker i Abaqus var noga att få rätt. Därmed gav den pålagda axeln ett bra sätt att se var 

centrum av ramlagerlägets ytterkant låg, både över och under vevaxelläget och på det sättet kunde det 

säkerhetsställa att mätning i Abaqus skedde på noder mitt för varandra. Vid försök av mätning i Abaqus 

före axel lades in blev det skillnader för varje gång en mätning utfördes även om det ”såg” rakt ut. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Elementarfall och moment 
Beräkningar enligt metod elementarfall fast inspänd balk och metod elementarfall med moment visar 

ett snarlikt resultat med enbart ett par hundra Newton i skillnad och ett antagande att vevlagerläget är 

styvt känns rimlig. Beräkningen i Abaqus avvek ca 800 N från den analytiska beräkningen och därmed 

antogs även beräkningen i Abaqus vara rimlig. Höjd- och bredd-måtten på armen i de analytiska 

beräkningarna är ungefärliga då de inte är raka och därmed kan beräkningen inte bli helt exakt. För 

experimentet användes den pålagda kraften enligt beräkningen i Abaqus på 12 kN då detta värde ansågs 

vara lämpligt. 

5.2.2 Konvergens 
I Bilaga 14 visas numeriska värden för vevaxeldel B1, vilken konvergensanalysen genomfördes för. 

Kurvan planar ut, vilket kan ses i Figur 4.2, när antalet element ökas. Det påvisar att vid körning av de 

andra vevaxeldelarna med global elementstorlek av 4 mm närmar sig det mest rimliga värdet. På grund 

av begränsningar i studentversion av Abaqus kunde inte en mindre global storlek av element 
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genomföras, vilket hade varit önskvärt för att förfina resultatet ytterligare, dock hade detta tagit mer tid 

samt beräkningskraft. Lösningen verkar sig enbart variera sig i hundratalet nanometer mellan 

elementstorlek 8 till 3. Således hade det möjligtvis inte varit fruktbart att gå ner ytterligare i 

elementstorlek för att finna en mer exakt lösning, då exaktheten för lösningen uppfyller förväntningarna 

för detta examensarbete samt tidsåtgången och energiåtgången hade varit högre. Valet av en finare lokal 

elementstorlek på 2 mm var på grund av att studentversionen inte klarade av en finare elementstorlek. 

Test utfördes ändå med finare elementstorlek lokalt, men för större storlek på den globala 

elementstorleken. Det gav inte en konvergens och även större andel felaktiga element. Därför valdes att 

utföra en konvergensanalys på 4 mm på de globala elementen och 2 mm på de lokala elementen. 

5.2.3 Spänningskoncentrationer 

5.2.3.1 Spänningskoncentrationer i Abaqus 

För vevaxeldel A1 samt A2 tilläts återfjädring att genomföras efter utfört tryckprov för att bevisa att 

ingen plasticering har skett, således gjordes även en kontroll i FE-miljön genom Abaqus där magnituden 

av spänningskoncentrationer kontrollerades. I Figur 4.4 visas att det uppstår spänningskoncentrationer 

vid vevlagerlägets insida in mot centrum av vevaxeldelen, vid randvillkoren, vevlagerlägets baksida 

samt ramlagerlägets baksida. Att de största koncentrationerna uppstår vid vevlagerlägets insida emot 

vevaxeldelens centrum, känns rimligt. Vid en reflektion över vevaxeldelens rörelse när experimentet 

utförts bör det uppstå koncentrationer vid dessa punkter på grund av vevaxeldelarnas geometri, 

pålastning samt randvillkor. Således vid en ytterligare reflektion förefaller det sig logiskt att det är frästa 

radier vid dessa områden för att minska högre magnituder av spänningar samt underlätta 

borttransportering av olja vid motorns gång. Även att det uppstår förmodade dragspänningar över 

vevlagerlägets baksida förefaller sig stämma. Vid en analys av vevaxelbitens rörelse under experimentet 

bör ett moment uppstå över vevlagerläget vilket medför en dragspänning på dess baksida. 

När det gäller spänningskoncentrationer vid vevaxeldelens randvillkor förefaller sig även dessa stämma 

överens med utfört experiment. I Figur 5.1 visas med pilar att det uppstod en viss deformation över 

vevaxeldelarnas över samt undersida på dess ramlagerläge. Abaqus påvisar även att detta sker, således 

ett ytterligare bevis på att beslutet att genomföra mätning på två punkter mellan ramlagerlägenas så 

kallade armar var korrekt då mätsättet inte behöver ta hänsyn till en viss deformation. Detta hade varit 

fallet om beräkningar hade utförts med hjälp av dragprovmaskinens absolutläge för tryckkolven. 

 
Figur 5.1. Viss deformation över vevaxeldelarnas ramlagerläge. 
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5.2.3.2 Återfjädring i dragprovmaskin 

I Figur 4.5 och Figur 4.6 visas att data från dragprovmaskinen jämförts mellan tryckprov samt 

återfjädring för vevaxeldelarna A1 samt A2. Detta kan åskådas genom att linjerna i både nedtryckning 

och återfjädring följer varandra samt är linjära. Därmed drogs slutsatsen att vevaxeldelarna inte 

plasticerade samt att resultaten från tryckproven således gäller, då plastiska zoner inte uppstår i 

vevaxeldelarna. En återkoppling kan göras mellan resultatet i FE-miljö samt experiment tryckprov där 

nedtryckningen i Abaqus inte påvisar en högre spänning än 300 MPa vilket är långt under sträckgränsen, 

samt linjerna för återfjädring samt nedtryckning följer varandra utifrån LVDT-givarnas datainsamling. 

5.2.4 Total nedböjning 

5.2.4.1 Vevaxel A 

I Tabell 4.1 visas resultatet för nedtryckning för vevaxel A i dragprovmaskin samt nedtryckning i FE-

miljö genom Abaqus. Den totala variationsvidden för nedböjningen mellan experimentellt prov och 

Abaqus blir 3.52 %. Då nedböjning samt E-modul förhåller sig linjärt till varandra kan således en 

beräknad E-modul tas fram med hjälp av den totala skillnaden mellan experimentellt prov samt från FE- 

miljön. Detta bevisas genom att ändra E-modulen för vevaxeldelarna i FE-miljön, vilket således ger en 

nedböjning vilken närmar sig det experimentella värdet. Enligt experimenten påvisas således att den 

reella E-modulen är högre i vevaxeln än 205 GPa, vilket E-modulen ansattes till i Abaqus. Medelvärdet 

för vevaxeldelarna A1-A4 blir 209,2 GPa, vilket är 4,2 GPa högre än ansatt värde i FE-miljön.  

Om sedan en procentuell jämförelse görs mellan det beräknade medelvärdet av E-modulen för 

vevaxeln och de beräknade värdena, gällande E-modulen för var vevaxeldel, blir den totala 

variationsvidden 3,45 % för E-modulsvariationen i vevaxel A, när medelvärdet av E-modulsvärdet är 

209,2 GPa, se Tabell 5.1.  

Tabell 5.1. Uppskattad avvikelse inom vevaxel A och B. 

Vevaxeldel Medelvärde E-modul Uppskattad avvikelse inom vevaxeln 

  [GPa] [%] 

A1 

209,2 

– 1,40 

A2 0,66 

A3 2,05 

A4 – 1,30 

B1 

215,2 

1,95 

B2 – 1,46 

B3 – 0,64 

B4 0,16 

 

5.2.4.1.1 Vevaxel A omgjort experiment 

Vilket kan ses i Tabell 5.2 varierade vevaxeldel A3 i hög grad jämtemot de andra, vilket gav aningar 

om mätfel eller varierande E-modul, dock i jämförelse med de andra bör inte variationen vara så hög. 

En närmare inspektion av vevaxeldel A3 genomfördes, där det upptäcktes att den nedre mätpunkten var 

dåligt placerad och inte parallell mot den andra mätpunkten, vilket kunde påverka mätningen, se Figur 

5.2. Mätpunkten filades ner till den var uppskattat plan samt sedan polerades med smärgelduk för att få 

en högre ytfinhet inför mätning. Ett ytterligare oplanerat experiment genomfördes där resultatet för 
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vevaxeldel A3 visas i Tabell 4.1. Vilket kan ses närmade sig resultatet de andra vevaxeldelarna vilket 

således indikerar på att ett mätfel uppstod i det första genomförandet av experimentet.  

Tabell 5.2. Total nedböjning för vevaxel A med avvikelse för vevaxeldel A3. 

Vevaxeldel 

Nedböjning 

experiment 

Nedböjning 

Abaqus 

Skillnad 

mellan 

tryckprov 

och 

Abaqus 

E-modul-

skillnad 

Nedböjning efter 

ändrad E-modul 

Medelvärde 

E-modul 

  [mm] [mm] [%] [GPa] [mm] [GPa] 

A1 0,0938 0,0972 3,48 212,1 0,0939 

205,5 
A2 0,0953 0,0966 1,37 207,8 0,0953 

A3 0,1021 0,0951 – 7,30 190,0 0,0952 

A4 0,0894 0,0926 3,38 211,9 0,0895 

 
Figur 5.2. Felmonterad nedre mätpunkt för vevaxeldel A3. 

5.2.4.2 Vevaxel B 

I Tabell 4.2 visas resultatet för nedtryckning för vevaxel B i dragprovmaskinen samt nedtryckning i 

FE-miljö genom Abaqus. Den totala variationsvidden för denna vevaxel med ansatt 205 GPa i Abaqus 

blev något större än för vevaxel A. Den totala variationsvidden blev 3,58 %. Genom att sedan beräkna 

den uppskattade E-modulen numeriskt genom den procentuella skillnaden i nedböjning uppskattades 

medelvärdet på E-modulen till 215,2 GPa. Efter ändrad E-modul i Abaqus närmar sig nedböjningen 

den verkliga ifrån experiment tryckprov. Efter ändrad E-modul uppskattas variationsvidden av E-

modulen inom vevaxel B till 3,41 %, se Tabell 5.1.  

5.2.4.3 Omvänd vevaxeldel B4 

Genom att genomföra ett test av att vända en vevaxeldel i dragprovmaskinen, i detta fall B4, var tanken 

att kunna bevisa mätosäkerheten för detta experiment. Detta genomfördes genom att ansätta exakt 

samma randvillkor samt pålagd kraft i Abaqus men kraften läggs på ifrån andra hållet på vevaxeldel B4. 

I den virtuella miljön blev den totala nedböjningen lika föregående då vevaxeldelen var ”rättvänd”, 

vilket visas i Tabell 4.3. När vevaxeldelen genomgick samma procedur i dragprovmaskinen kunde en 

variation upptäckas från när den var ”rättvänd”. En total variationsvidd mellan den rättvända samt 
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felvända vevaxeldelen var 3,16 %. Vilket således kan ge en indikation på av vilken mätosäkerhet 

inställningar av LVDT-givare samt montering av mätpunkter kan ge.  

5.2.4.4 Sammanställning av total nedböjning 

Resultatet utifrån utförandet experimentellt samt genom FE-miljö påvisar att E-modulen kan variera 

mellan olika batcher av vevaxlar, då vevaxel A har medelvärdet på E-modulen på 209,2 GPa samt 

vevaxel B har ett medelvärde på E-modulen på 215 GPa. Genom att utföra ett experiment av en vänd 

vevaxeldel kunde det påvisas att mätosäkerheten kan ligga runt 3 %, således finns en risk att variationen 

i E-modul mellan de olika vevaxeldelarna i en och samma vevaxel kan bero på mätosäkerhet, istället för 

en variation av dess materialegenskaper. Dock anser författarna att det är bevisat att styvheten kan 

variera mellan olika batcher av vevaxlar då vevaxel B har en högre styvhet än vevaxel A. 

Vevaxeldelarnas geometri kan även ha en inverkan av resultatet på grund av det varierande 

yttröghetsmomentet, vilket påverkas av vevaxeldelarnas geometri. Vilket förklarades i kapitel 5.2.4.5.  

5.2.4.5 Geometrins påverkan av styvhet  

Beroende på experimentets utförande har vevaxelns geometri en avgörande roll berörande dess 

yttröghetsmoment samt böjmotstånd. I Figur 5.3 visas två illustrationer över en vevaxeldel. Där P är 

pålagd kraft, samt den streckade linjen i illustration A är ett snitt för att förenkla dess figur. I illustration 

B syns den pålagda kraften P samt b för den övre delen av vevaxeldelen, där b står för vevaxeldelens 

bredd över dess ”arm” samt h vilken står för armens höjd. Även en antagning att momentet sker runt 

vevaxeldelens snitt. 

 
Figur 5.3. Illustrationsbild gällande vevaxeldelens yttröghetsmoment. 

Vilket kan ses i figuren bör ett moment uppstå över vevaxeldelens arm på grund av den pålagda kraften, 

således kan det antas att det är ett rektangulärt tvärsnitt kraften verkar över. Den allmänna ekvationen 

för yttröghetsmomentet definieras enligt ekvation 5.1 (Lundh, 2016).  

 𝐼𝑦 =  
𝑏ℎ3

12
 5.1 

   

Genom att analysera samt reflektera över ekvation 5.1 ses det att termen för det rektangulära tvärsnittets 

höjd, h, står i kubik. Således kan en liten geometrisk skillnad påverka dess yttröghetsmoment, vilket kan 

krävas att ta hänsyn till, eller åtminstone föras en reflektion över, då tillgång till en så kallad mätscanner 

för att kontrollera var vevaxel exakta geometri hör till en av begränsningarna för detta examensarbete. 

h 

b 
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5.2.5 Andra påverkande faktorer 
Vid tillverkning av råämnet till vevaxlarna bearbetas stålet med hjälp av smidning, processen beskrivs 

under Bilaga Tillverkningssätt hos underleverantör, där verktygen används i olika stor omfattning. Ett 

råämne, vilken tillverkats i början av verktygets livstid, kan ha en annan geometri än de råämnen vilka 

tillverkas i slutet av ett verktygs livstid, men ändå är båda inom toleransen för råämnet.  

Om kornform och kornstorlek varierar igenom en vevaxel, tillsammans med toleranserna av geometrin, 

kan det vid skärande bearbetning avverka de korn vilka har likvärdiga form och storlek och på det sättet 

ge variationer på kornen i slutprodukten. 

5.2.6 Teknologi, samhälle och miljö 
I detta projekt är möjligheten till FE-analyser mot tidigare fysiska tester den stora möjligheten att 

förbättra inom hållbar utveckling. För att kunna få fram en motor och dess delar genom hållbar 

utveckling är det viktigt att hela processen är hållbar, då även bearbetning och inte enbart 

konstruktionsmässigt. Tidigare är det enbart vid konstruktion FE-analyser är utförda. Genom att 

använda FE-simulering kan en mer effektiv process genomföras, både tidsmässigt och energimässigt. 

FE-analyser är ett steg i riktning mot högre tekniskt analyserande av verkligheten. 

Enligt Volvo Cars, är ordet omtanke en sammanfattning av hur de tänker över utvecklingen. Ordet 

innefattar: att ta hand om, ta hänsyn och framför allt tänk en gång till. De sätter hållbarhet i första 

rummet. Volvo Cars har en tydlig uppförandekod, där både etik, samhälle och miljö har en klart 

framträdande position. (Volvo Car Group, 2017).  
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6 Framtida arbete 
Den eventuella E-modulsvariationen i en och samma vevaxel anses besvarad genom detta 

examensarbete, den totala variationsvidden är maximalt 3,45 % vilket även kan inberäknas i 

mätosäkerhet och påvisades i diskussionen under kapitel 5.2.4.3. Däremot kan E-modulen variera 

mellan olika batcher vilket bevisats genom författarnas experiment samt delar av litteraturstudien av 

detta examensarbete (Chena, Gandhi, Leec, & R.H., 2015).  

Dock kan den varierande styvheten även förklaras genom geometriska skillnader mellan vevaxeldelar i 

samma vevaxel samt vevaxlar från olika batcher. En begränsning i detta examensarbete var att tillgång 

till en så kallad mätscanner saknades. Att genomföra liknande experiment där de 8 vevaxeldelarna 

undersöks med hjälp av mätscanner samt att exakta FE-modeller skapas med hjälp av detta med mindre 

toleranser, skulle kunna vara önskvärt för att förklara variationen ytterligare. Eller rentav motbevisa 

mätosäkerhet.  

I detta examensarbete blev inte författarna varse om från vilken eller vilka underleverantörer de två 

vevaxlarna kom då det finns flera underleverantörer. Då författarna har bevisat en varierande E-modul 

mellan olika batcher skulle det rentav kunna vara en variation mellan olika tillverkare då de kan få 

leverans av stål från olika håll. Det är mer lämpligt att dokumentera från vilken tillverkare vevaxeln 

kommer ifrån och utföra ytterligare tryckprov. Det nya tryckprovet utförs med information om vilken 

underleverantör till vevaxlarna för att således upptäcka ett eventuellt mönster. 

En annan möjlighet vore att dela upp vevaxeln i ännu mindre delar där kornstruktur samt kornform 

studeras, framförallt en analys där vevaxlar från två olika batcher studeras och jämförs. Detta för att 

eventuellt se varför E-modulen varierar mellan olika batcher. Med hjälp av en mindre uppdelning 

fördelat över olika delar av vevaxeln skulle små provstavar kunna tillverkas och ett klassiskt dragprov 

kunna genomföras för att kunna påvisa töjning samt en varierande E-modul mellan olika batcher av 

vevaxlar. 

Ytterligare en möjlighet är att undersöka flera vevaxlar från helst samma batch men efter olika 

delprocesser i bearbetningen för att se om det kan bli en påverkan av E-modulen under bearbetningen. 

Då för att se om temperatur och varvtal på bearbetningsprocesserna kan ha en inverkan. 

För att undersöka mätosäkerhetens storlek på grund av LVDT-givarnas inställning för varje vevaxeldel, 

rekommenderas att göra fler experiment för varje vevaxeldel och göra en ny inställning av LVDT-givare 

för varje experiment. Därmed kan ett medelvärde beräknas av varje experiment och därefter få en 

variationsvidd över mätosäkerheten.  
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7 Slutsats 
FE-metoden är ett användbart verktyg för att bestämma Volvo Cars E-modul för 4-cylindriga vevaxlar 

av typ 2. I och med detta examensarbete kan det dras en slutsats om att E-modulen inte varierar inom 

samma vevaxel, dess variationsvidd inom vevaxeln är på max 3,45 %, kan till största sannolikhet kan 

tillskrivas en mätosäkerhet. Genom att utföra ett experiment med en omvänd uppspänning i 

dragprovmaskinen kunde en uppskattning av mätosäkerheten göras, dock på grund av tidsbegränsning 

inom detta examensarbete kunde inte ytterligare experiment utföras med fler omvända vevaxeldelar för 

att få en större överblick för mätosäkerheten i detta utförande. 

En ytterligare slutsats är att E-modulen varierar mellan olika batcher eller tillverkare av Volvo Cars 

vevaxlar. Medelvärdet av E-modulen för vevaxel B uppskattades till ett för högt värde för att kunna 

besvaras med mätosäkerhet, även vevaxel A fick ett högre medelvärde av E-modulen än ansatta 205 

GPa i FE-miljö. 

På grund av magnituden av E-modulsvariationen mellan två olika batcher eller underleverantörer av 

vevaxlar bör en reflektion ägnas för bearbetningsprocesser hos Volvo Cars, om denna skillnad mellan 

vevaxlar i styvhet behöver undersökas ytterligare eller påverkar skärparametrar likt skärhastighet, 

matning vid fräsning eller liknande bearbetning. 

Med resultatet från detta examensarbete visas det att nedböjningar simulerade i FE-miljö för att 

bestämma Volvo Cars E-modul för vevaxel kan användas. Om Volvo Cars anser att en variation av E-

modul mellan olika batcher av råämne accepteras bör en E-modul högre än 205 GPa användas i deras 

kommande FE-analyser. Genom resultatet från detta examensarbete möjliggörs således framtida FE- 

analyser hos Volvo Cars med en större förståelse gällande vevaxlarnas E-modul, vilket minskar 

företagets framtida klimatpåverkan samt kostnader. 
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Bilagor 

Bilaga Tidsplanering 
En strategi för att lägga upp arbetet på ett sätt där det inte ska bli tidsnöd i slutet av arbetet är att göra 

ett Gantt-schema för tidsperioden, vecka 3–24, vilket är perioden för arbetets genomförande. Ett 

övergripande Gantt-schema görs med de viktiga slutdatumen i varje steg i processen, se Bilaga 1. 

Därefter kommer varje fas att delas upp i egna Gantt-schema för att specifikt veta mer hur tidsplanen 

ligger till inom varje område, se Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4 och Bilaga 5. Målet är att göra ett schema 

där mycket arbetstid läggs redan från början för att ha lite hål senare i projektet då det säkerligen kommer 

att tillkomma ytterligare frågeställningar under projektets gång, vilka inte kan förutses i förstadiet. Då 

Gantt-schema ligger över lång period tar de mycket plats och är därmed uppdelade för att kunna läsas. 

 
Bilaga 1. Övergripande tidsplanering 

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

Specifikation och planering

Lektion Introduktion

Lektion Litteratur sök 

Presentation av fas 1

Fas 2: Bakgrund, litteratur- 

översikt och metod

Lektion hållbar utveckling

Presentation av fas 2

Analys och design

Reultat och diskussion

Lektion opponering Peer 

review

Peer review

Göra klart presentation

Presentation av fas 3 och 

opponering

Färdigställande av rapport

Rapport till handledare

Rättning av rapport

Rapport till examinator

Examinator rättar rapport
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Bilaga 2. Tidsplanering vecka 4. 

 
Bilaga 3. Tidsplanering vecka 5-11. 

Må Ti On To Fr

Nya rubriker i 

rapport för att 

kunna fördjupa den. 

Fråga Volvo om 

kasserad vevaxel.

Fördjupa rapport, 

lägga till mer fakta 

om bakgrund, 

specifika mål.

Powerpoint, få 

godkännande på 

bilder.

Övning av 

presentation.

Tid för korrigering 

av presentation och 

övning av 

presentation.

Vecka 4

2018-01-22

MåTi OnTo Fr MåTi OnTo Fr MåTi OnTo Fr MåTi OnTo Fr MåTi OnTo Fr MåTi OnTo Fr MåTi OnTo Fr

Presentation av fas 1

Fas 2: Bakgrund, litteratur- 

översikt och metod

Lektion hållbar utveckling

Presentation av fas 2

Förstudie

Metod

Förberedelser inför 

presentation

Studiebesök Karlskoga

Begära gamla studier från Volvo

Begär vevaxlar från Volvo

Litteraturlista

Utvärdering av litteratur

Material

Tillverkningsprocess

FEM

Möte med Stefan Z om labb

Dragprov

Balkteori

FE-programmering

Sammanställning av rapport

Ej bestämt dag, men under vecka 8-10

Ej bokat, bör vara inom denna tidsram

Vecka 11

2018-01-29 2018-02-05 2018-02-12 2018-02-19 2018-02-26 2018-03-05 2018-03-12

Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10
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Bilaga 4. Tidsplanering vecka 11-16. 

 
Bilaga 5. Tidsplanering vecka 17–24. 

Bilaga Verkligt Schema 
På grund av mycket väntan för att få tillgång till material till tryckprov, handledare och laborationssal 

fick schemat sättas på prov, men då mycket arbetstid lagts in i början av perioden blev projektet ändå 

relativt i fas i slutet av perioden. Veckorna 5–11 blev enligt den första planeringen, och även vecka 19–

24. Däremot blev det en del skillnader under 11–18 vilket visas i Bilaga 6. Det blev mycket ledig tid där 

inget kunde göras mer än några förberedelser någon timme här och någon timme där, de timmarna är 

inte inlagda i det nya schemat. När experimentet väl var gjort, fanns inget beroende av andra instanser 

och full gas kunde köras. Då mycket var förberett under de ”lediga” veckorna kunde FE-analyser köras 

snabbare än planerat och allt kunde göras under en veckas tid. Allt skrevs in i rapporten under tiden 

vilket gjorde att det mesta var klart för korrekturläsning när analyserna var gjorda. 

Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr

Presentation av fas 2

Analys och design

Resultat och diskussion

Lektion Peer review

Peer review

Göra klart presentation 

Presentation av fas 3

Opponering

Färdigställande av rapport

Rapport till handledare

Rättning av rapport

Rapport till examinator

Examinator rättar rapport

Böjprov

Mätning av provexemplar

Importera CAD-filer

Anpassa CAD-modeller efter 

verkligheten

Mesh

Randvilkor

Simulering

Analysera resultat

Jämförelse med verkligheten

Diskussion

Sammanställning av rapport

2018-04-16

Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16

2018-03-12 2018-03-19 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09

Datum obestämt

Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr

Presentation av fas 2

Analys och design

Resultat och diskussion

Lektion Peer review

Peer review

Göra klart presentation 

Presentation av fas 3

Opponering

Färdigställande av rapport

Rapport till handledare

Rättning av rapport

Rapport till examinator

Examinator rättar rapport

Böjprov

Mätning av provexemplar

Importera CAD-filer

Anpassa CAD-modeller efter 

verkligheten

Mesh

Randvilkor

Simulering

Analysera resultat

Jämförelse med verkligheten

Diskussion

Sammanställning av rapport

2018-04-23

Vecka 21 Vecka 22 Vecka 23 Vecka 24

2018-06-112018-06-042018-05-282018-05-21

Vecka 18

2018-04-30

Vecka 19 Vecka 20

2018-05-07 2018-05-14

Vecka 17
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Bilaga 6. Verkligt schema 11-18. 

Bilaga Ritning säkerhetsplatta 
För att kunna utföra experimentet tryckprov erfordrades en säkerhetsplatta för att inte vevaxeln skulle 

kalva vid tryck. Den tillverkades av Hampus Norman, på Tidaholm Industries, utefter en 3D-ritning. 

Ritningen visas här i 2D- form i Bilaga 7.  

 
Bilaga 7. 2D-ritning över säkerhetsplatta. 

Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr

Presentation av fas 2

Analys och design

Resultat och diskussion

Lektion Peer review

Peer review

Göra klart presentation 

Presentation av fas 3

Opponering

Färdigställande av rapport

Rapport till handledare

Rättning av rapport

Rapport till examinator

Examinator rättar rapport

Böjprov

Mätning av provexemplar

Importera CAD-filer

Anpassa CAD-modeller efter 

verkligheten

Mesh

Randvilkor

Simulering

Analysera resultat

Jämförelse med verkligheten

Diskussion

Sammanställning av rapport

2018-03-12 2018-03-19 2018-03-26 2018-04-02 2018-04-09 2018-04-16 2018-04-23 2018-04-30

Vecka 17 Vecka 18Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16
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Bilaga Ritningar 
Från Volvo Cars erhölls kompletta konstruktionsritningar över de fyra första operationerna (operation 

10–40) för vevaxel typ två. Toleranserna på vevlagerläget och ramlagerläget erhölls ur ritning för 

operation 10–40. 

Bilaga Tillverkningssätt hos underleverantör  
Råämnet tillverkas hos underleverantörer till Volvo Cars, och det smids till en ungefärlig form av 

vevaxeln för att senare bearbetas till slutgiltig form på Volvo Cars. Underleverantören, i detta fall Bharat 

Forge Kilsta, blir levererade stål i cylindriska längder från en egen underleverantör enligt 

Valisemmagari2. Stålets materialegenskaper kan variera då stålet i sig levereras från olika håll i världen. 

Varje batch (sats) av vevaxlar får med sig en egen specifikation vid leverans, vilket författarna kommer 

att erhålla vid laboration i senare skede från Volvo Cars. De cylindriska längderna värms upp till mellan 

1200–1300 °C och klipps till rätt längder. Temperaturen mäts i längderna och överstiger det ca 1300 °C 

kasseras den längden direkt då strukturen smälter vid överhettning och materialegenskaperna inte kan 

garanteras längre. Före längderna går till valsning, går de igenom en glödskalsrensning för att få bort de 

orenheter, vilka kan följa med i materialet. Längderna valsas, smids, skäggas i olika produktionskedjor 

beroende på produkt och storlek. Dessa processer beskrivs i senare kapitel. Efter färdigbearbetad 

produkt går råämnet in på en bana för att svalna av, där den går ca en timme innan den har svalnat 

tillräckligt. När råämnet har nått ca 600 °C genom kontrollerad avsvalning, utsätts den för fri kylning 

till rumstemperatur. För att uppnå rätt ytfinhet blästras råämnet med kulor. Storlek på kulorna är 

beroende på den önskade ytfinhet. Varje vevaxel kontrolleras noggrant för att upptäcka eventuella 

sprickor i dess yta genom att täckas med ett magnetiskt pulver och sen belysas med speciellt blått ljus i 

ett mörkt rum. Det magnetiska pulvret samlas i eventuella sprickor och upptäcks därmed i tid före 

leverans till Volvo Cars.  

Bilaga 8. Värmning. 

Underleverantörens råämne kommer levererat från stålleverantören i form av cylindriska stänger med 

en ungefärlig diameter av 200 mm vilka har strängpressats fram hos underleverantör efter specifikation. 

Hos Bharat Forge upphettas råämnet till önskad arbetstemperatur på band genom ugnar. I denna process 

är det viktigt att rätt hastighet av band erhålls då en varierande temperatur av råämnet kan få oönskade 

konsekvenser, t.ex. restspänningar, i de senare processerna. Vid en för låg temperatur slits 

bearbetningsverktygen samt att rätt materialparametrar, i form av kornstruktur, är svårare att uppnå 

enligt Valisemmagari2.  

Bilaga 9. Varmklippning. 

När råämnet uppnått önskad temperatur transporteras ämnet vidare på bandet till en station där 

varmklippning genomförs. Klippning genomförs genom att två mot varandra arbetande eggar pressas 

emot varandra med råämnet emellan, vilket tilldelar råämnet dess rätta längd för de senare processerna. 

Materialet deformeras således tills ett brott uppstår. Applicerad kraft är beroende av materialets töjbarhet 

samt brottegenskaper, även i aktuellt fall råämnets temperatur. Ett grundvillkor är att verktygseggarna 

har en mindre elasticitet, dock en större hårdhet samt seghet än råämnet vilket skall bearbetas. Desto 

större materialet är, desto större kraft erfordras vid klippning, det finns även ett samband mellan 

dimension samt finhet av de klippta kanterna (Björklund, Hågeryd, & Lenner, 2002). 

Bilaga 10. Glödskalsrensning. 

Efter genomförd varmklippning har råämnet på grund av uppvärmningen bildat glödskal vilka kan 

påverka nästkommande process valsning negativt. Glödskal är en tunn oxidbeläggning vilket bildas när 

                                                      
2 Valisemmagari, Ramesh; Metallurgist och materialutvecklingsingenjör vid Bharat Forge Kilsta. 2018. 

Studiebesök 16 februari. 
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det uppvärmda råämnet kommer i kontakt med syre. Detta bildar flagor på råämnet och lossnar enkelt. 

På grund av glödskalens kemiska sammansättning av de legeringsmetaller, råämnet är uppbyggt av är 

flagorna av hård karaktär vilka kan tränga in i materialet och försvaga detta i de senare processerna 

(Björklund, Hågeryd, & Lenner, 2002).  

Bilaga 11. Valsning. 

Formvalsning genomförs för att förbereda råämnet för sänksmidningen. Vevlager och ramlager har en 

mindre diameter än exempelvis motvikter och kräver mindre material vid sänksmidning. 

Formvalsningsprocessen förflyttar således material i det cylindriska råmaterialet genom plastisk 

deformation till de lokala delar av materialet vilka kräver en högre utfyllnad.  Hos Bharat Forge Kilsta 

genomförs valsningen med temperaturen 1200–1300 °C genom stora formvalsningsrullar där önskat 

utseende uppnås för nästgående smidesprocess. Ju större radie av valsningsrullar vilket används, desto 

större rullningskraft kan erhållas (Kalpakjian & Schmid, 2006). Varmvalsning har vissa begränsningar, 

beroende av material samt utrustning. Exempelvis för mjukare stål kan en tjocklek av 0,8 mm för plåt 

uppnås. För att uppnå tunnare tjocklekar bör plåten kallvalsas då friktionen mellan valsar samt ämne 

blir för hög samt den snabba avkylningen kan få materialet att slå sig. En stor anledning till att valsning 

genomförs är för att spara på det dyra sänksmidningsverktyget samt att mindre materialflytningar ger 

ett lägre slitage på det mer noggranna sänksmidesverktyget (Björklund, Hågeryd, & Lenner, 2002). 

Bilaga 12. Sänksmidning. 

Sänksmidning baseras på så kallad varmsmidning vilket innebär att råämnets temperatur är högre än 

dess rekristallisationstemperatur. Rekristallisationstemperatur är den temperatur då råämnets 

korngränser innehar en rörlighet samt nya korn kan bildas i materialet. Detta innebär att 

dislokationstätheten kan erhålla ett värde motsvararande värdet före en stor deformation (Black, 

DeGarmo, & Kohser, 1988). Vid sänksmidning hamras materialet i en form, vilket kallas sänke. 

Sänksmidning är väldigt användbart då höga krav ställs på en hög homogenitet samt hållfasthet i 

råämnets alla delar. Tillverkningsmetoden ställer dock höga krav på volymen av tillverkningsserierna 

då det är en dyr tillverkningsprocess. Processen kräver ett stort underhåll samt stor omsättning av 

verktyg vilka slits snabbt på grund av dess utsatthet vid smidningen (Björklund, Hågeryd, & Lenner, 

2002). Bharat Forge för idag sin egen tillverkning av verktyg vilka bör bytas efter 8000 slag, inklusive 

renovering.  

Hos Bharat Forge genomförs en så kallad stängd sänksmidning där det uppvärmda materialet först förs 

in och placeras på den nedre verktygshalvan. Hos Bharat Forge får inte temperaturen variera mer än 100 

°C vid sänksmidningen och skall således hålla sig mellan 1200–1300 °C enligt Valisemmagari3. Vid en 

högre eller lägre temperatur kasserades materialet innan smidning genomfördes. Det har genom studier 

konstaterats att vid sänksmidning genom mekanisk pressning, vilket Bharat Forge använder sig av är 

det en relativt långsam smidning i jämförelse med hammarsmidning. Således är flythastigheten lika stor 

i alla riktningar och verktygshalvorna har liknande djup. Verktygshalvorna har så kallade skäggrum där 

överblivet material från pressningen flyter ut. Mellan verktygshalvorna samt skäggrummet finns en så 

kallad skäggbana, vars funktion är att hålla materialets flythastighet låg för att säkerhetsställa en god 

formfyllnad. Materialöverskottet på den formade detaljen är vanligtvis runt 15 % för att uppnå en god 

fyllnad i den mekaniska pressningen (Björklund, Hågeryd, & Lenner, 2002). Efter genomförd pressning 

har vevaxeln skägg kvar från skäggbanan samt skäggrummet vilket klipptes av i en nästföljande press 

och sedan kasseras. 

Bilaga 13. Svalning. 

                                                      
3 Valisemmagari, Ramesh; Metallurgist och materialutvecklingsingenjör vid Bharat Forge Kilsta. 2018. 

Studiebesök 16 februari. 
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Efter sänksmidning samt avklippning av skägg tillåts vevaxeln att svalna kontrollerat från minimum 

1200 °C till rumstemperatur. Vid avsvalning upptar råämnet sina materialegenskaper igen samt 

restspänningar kan uppstå, vilket kan påverka materialets beteende och materialegenskaper. Efter 

genomförd tillverkningsprocess hos underleverantör kontrolleras råämnet för att utesluta eventuella 

porer och andra materialfel och sedan levereras slutligen råämnet i slutgiltig form till Volvo Cars. Det 

slutgiltiga råämnet för vevaxel typ fyra från Bharat Forge Kilsta för vidare bearbetning hos Volvo Cars 

visas i Figur 0.1. 

 
Figur 0.1. Råämne för vevaxel typ fyra från underleverantör innan bearbetning hos Volvo Cars. 

Bilaga Konvergens 

Vevaxeldel Antal element Global elementstorlek 

Andel felaktiga 

element Nedböjning 

  [st] [mm] [%] [mm] 

B1 

48 145 20 1,87 0,09311 

48 807 19 1,85 0,09313 

50 147 18 1,93 0,09315 

50 414 17 1,71 0,09317 

55 235 16 1,65 0,09321 

56 148 15 1,50 0,09320 

55 395 14 1,54 0,09321 

57 374 13 1,56 0,09324 

60 622 12 1,40 0,09324 

60 101 11 1,38 0,09325 

64 672 10 1,31 0,09330 

64 903 9 1,20 0,09330 

71 621 8 1,05 0,09332 

79 024 7 1,08 0,09333 

89 271 6 0,99 0,09334 

106 259 5 0,79 0,09331 

131 690 4 0,73 0,09335 

171 893 3 0,49 0,09334 

308 004 2 0,29   

1 333 274 1 0,01   

2 222 841 0,9 0,00   
Bilaga 14. Konvergenstabell för vevaxeldel B1. 
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Bilaga LVDT-givare 
LVDT-givare är en förkortning av Linear Variable Differential Transformator vilket är den engelska 

benämningen på en positionsgivare. Positionsgivaren bygger på en magnetisk kärna, vilken rör sig i ett 

magnetfält. Positionsgivaren matas med en växelspänning för att skapa magnetfältet. Utsignalen blir en 

obalans i spänningen och skillnaden blir ett mått för det förändrade läget. Det förändrade läget blir den 

efterfrågade förflyttningen vid mätning. (Carlsson, 1999). LVDT-givarna är kopplade till 

panelinstrument, vilka visas i Figur 3.23, där de uppmätta värdena visas under tryckprovets gång. 

 

 

 

 


