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Sammanfattning	
Optimering av prestanda görs på FEM ½” koppling på Parker Hannifin AB med hjälp av finita element 
analyser (FEA). De kritiska komponenterna som är styrningen, kulhållaren och nippelhuset är i fokus. 
En noggrannare materialanalys genomförs för att få mer verklighetbaserande materialdata på 
kopplingen.  

Hela nippelhuset antas härdas efter varit i kontakt med företaget som utför härdningen på 
komponenten. För att få mer information om materialdata utförs statiska trycktester på en koppling. 
De uppmätta töjningarna från testerna jämförs med töjningarna i simuleringarna. Sträckgränsen och 
hårdnadskoefficienten på styrningen och kulhållaren kan justeras något från testerna men resultatet 
har flera osäkerheter.  

Antalet kulor i kopplingen mellan 15 och 12 kulor undersöks efter önskemål från företaget. Analyser 
om hur en härdning påverkar styrningen görs samt hur nippelhuset påverkas av en ythärdning i form 
av sätthärdning. 

Vid härdning av styrningen uppkom de minsta deformationerna och spänningarna. Kulhållaren visade 
tydligt på mindre deformationer och spänningar om antalet kulor minskas från 15 till 12 kulor i 
kopplingen. För att minska kulintrycket på nippelhuset rekommenderas att ythärda komponenten 
med en 27 % hårdare yta än den nuvarande. På grund av uppskattade värden på materialdata på 
ythärdningen behöver mer information införskaffas. Detta för att kunna avgöra vilken tjocklek på 
ytans härdning som krävs för 12 kulor i kopplingen. 
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Abstract 

Optimizing the burst pressure with finite element analysis is done on the FEM ½” coupling at Parker 
Hannifin AB. The critical components which is the ball cage, guide and plug housing are in focus. A 
more accurate material analysis is done to make a more real-based data of the material in the 
coupling.   

After being in contact with the company that performs the hardening of the component, the entire 
plug housing is assumed to be hardened. For more information about material data, static pressure 
test is performed on a coupling. The measured strains from the tests are compared to the strains in 
the simulations. The tensile strength and hardness coefficient on the guide and ball cage can be 
adjusted slightly from the tests, but the result has several uncertainties.  

The number of balls can be reduced, numbers of balls between 15 and 12 are investigated at request 
from the company. Analysis of how hardening of the material for the guide is done and hardening of 
the surface for the plug housing.  

The smallest deformation occurs when hardening the guide. The ball cage clearly demonstrated 
minor deformations and stresses as the number of balls is reduced from 15 to 12 balls in the 
coupling. To reduce the burst pressure on the plug housing, it is recommended to harden the surface 
with a 27 % harder surface than the current. Due to estimated values of material data on hardened 
surface, more information is needed to determine the thickness needed on the surface of the 
hardening when having 12 balls in the coupling.  

___________________________________  
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1. Introduktion	
I dagens samhälle krävs det god kvalité och prestanda på produkter för att kunna konkurrera på 
marknaden vilket medför att företagen ständigt behöver utveckla sina produkter. Vid utvecklingen av 
en produkt krävs olika undersökningar när det kommer till hållfastheten på produkten och dessa kan 
vara kostsamma om det ska ske praktiskt. Finita element metoden (FEM) blir allt vanligare idag vid 
hållfasthetsanalyser eftersom det är både tids- och kostnadssparande. Det ger en bra blick över 
produktens mekaniska egenskaper.  

Parker Hannifin AB inriktar sig på hydrauliska snabbkopplingar och eftersträvar hela tiden att 
förbättra deras produkter (Parker 2018). För att spara både tid och kostnader hoppas de på att kunna 
optimera deras kopplingar med hjälp av finita element analyser (FEA). Parker önskar att med hjälp av 
framtagna finita element modeller av Von Dewall & Johansson-Näslund (2018), kunna optimera 
deras FEM ½” koppling. Ta fram en noggrannare materialdata över de kritiska komponenterna på 
kopplingen efterfrågas också. Målet är att öka sprängtrycket på FEM ½” kopplingen. 

Von Dewall & Johansson-Näslund (2018) har tillsammans utfört experimentella tester på kopplingen 
FEM ½” där två fall av haveri visade sig som de vanligaste vid trycksättning, antingen sprickbildning i 
styrningen eller brott av kulhållaren. Nippelhuset var en komponent som undersöktes eftersom det 
uppstod brott av den komponenten vid ett fåtal tester. Dessa komponenter inriktar sig optimeringen 
på i första hand.  

1.1.	Problembeskrivning		
Optimering av FEM ½” koppling, som kan ses i figur 1.1.1, ska genomföras med hjälp av framtagna 
finita element modeller på företaget för att förbättra den befintliga designen. Programmet som 
används för att utföra analyserna är ANSYS. Detta ska förhoppningsvis leda till att öka sprängtrycket 
på FEM ½” kopplingen. De första delarna som ska ses över är kulhållaren och styrningen eftersom de 
var de som visa sig vara de svagaste men också nippelhuset. Kraven är att följa ISO 16028 och att inte 
försöka ändra arean där flödet strömmar igenom. För att analyserna ska stämma överens med 
verkligheten behöver undersökningar om materialet göras. Nippelhusets härdning behöver ses över.   

 

Figur 1.1.1. FEM ½" koppling (Von Dewall & Johansson-Näslund 2018) 

1.2.	Syfte	&	mål	
Meningen med examensarbetet är inte att omdesigna hela kopplingen utan förstärka de befintliga 
komponenterna med hjälp av FEA. De önskade målen för detta examensarbete är följande: 
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• Att få en mer verklighetsbaserade materialdata på kulhållaren, nippelhuset och styrningen i 
simuleringarna genom att jämföra med praktiska tester. 

• Försöka samla mer information om härdningen av nippelhuset. 
• Öka sprängtrycket på FEM ½” kopplingen genom att först och främst se över de tre kritiska 

komponenterna med hjälp av FEA.  
• Bibehålla flödet genom att inte ändra den inre geometrin i kopplingen.  
• Resultat ska kunna presenteras i slutet av projektet.  

Genom dessa mål ska arbetet på Parker underlättas och spara tid genom att tillämpa FEM samt dra 
ner på höga kostnader genom att minska antalet praktiska tester. Genom att öka sprängtrycket 
skapas en mer konkurrenskraftig produkt på marknaden. Materialanalyserna gör att finita element 
modellerna stämmer mer överens med verkligheten.  

1.3.	FEM	½”	Koppling		
Kopplingsserien FEM innefattar hydrauliska högtrycksnabbkopplingar i olika storlekar förklarar Parker 
(2018). De olika storlekarna i serien är från ⅛” upp till 1”. Kopplingar följer standarden ISO 16028 
(Parker 2018). De ska ha ett arbetstryck mellan 20 MPa till 31.5 MPa vid användning enligt ISO 
(1999).  

Kopplingen består av en hane och en hona. Dessa två delar kopplas ihop. Figur 1.1.1 visar både 
kopplat läge och frånkopplat läge av kopplingen. De två delarna innehåller flera komponenter. Honan 
är mer komplicerad och en skiss över dess olika delar visas i figur 1.3.1 (Von Dewall & Johansson-
Näslund 2018). En skiss över hanens komponenter visas i figur 1.3.2 (Von Dewall & Johansson-
Näslund 2018). Några av komponenterna är gjorda i mässing och gummi men de flesta komponenter 
är gjorda i stål.   

Figur 1.3.1. Sprängskiss av honan (Von Dewall & Johansson-Näslund 2018). 

Låsmekanismen finns i honan är uppbyggd utefter kulorna (Parker 2018). Kulorna i honan hindrar 
hanens rörelse i axiellriktning när den kopplas ihop. Konstruktionen strävar efter att göra kopplingen 
smidig och lätthanterlig vid montering. Om låshylsan dras bakåt tas kopplingsparet enkelt isär. För att 
slippa oljespill vid isär koppling, har Parker (2018) gjort den inre geometrin mellan komponenterna 
minimal.  
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Figur 1.3.2. Sprängskiss av hanen (Von Dewall & Johansson-Näslund 2018). 

Hanens huvudsakliga uppgift är att koppla ihop de två olika paren vilket medför att hanens 
geometriska mått är anpassade för att passa honans låsning. Mer utförligt hur kopplingen fungerar 
förklarar Von Dewall & Johansson-Näslund (2018).  

1.4.	Resultat	från	tidigare	arbete	
Tre komponenter visade sig kritiska vid de tidigare utförda sprängtryckstesterna av Von Dewall & 
Johansson-Näslund (2018). De kritiska delarna är styrningen, kulhållaren och nippelhuset. I figur 1.3.1 
visas styrningen och kulhållaren som sitter på honan och i figur 1.3.2 visas nippelhuset som finns i 
hanen. Hur brott uppkom för de olika komponenterna visas i figur 1.4.1.  

 
Figur 1.4.1. Brott som uppstod för de olika komponenterna.  

För styrningen som utsätts för ett inre tryck vid användning uppstod en spricka längs med 
komponenten. En tydlig utbuktning av komponenten kunde ses vid haveri av de andra 
komponenterna förklarar Von Dewall & Johansson-Näslund (2018). Tecken tydde på att 
sprickbildningen uppstod vid de inre hålen tolkar Von Dewall % Johansson-Näslund (2018). 
Sprickbildning uppstod mellan flödeshålen och ventilen de gånger kulhållaren havererat klargör Von 
Dewall & Johansson-Näslund (2018). 

För kulhållaren uppstod brott vid hålen där sprickor uppkom vilket kan ses i figur 1.4.1. Von Dewall & 
Johansson-Näslund (2018) förklarar att de inte kunde se några tecken av sprickbildning de gånger 
styrningen havererat.  

Nippelhuset är härdad. Denna komponent haverera endast två gånger av alla utförda tester förklarar 
Von Dewall & Johansson-Näslund (2018). Dessa två komponenter kom från samma tillverkningsserie. 
Haveriet av nippelhuset kan bero på en tidigare defekt som uppkommit i tillverkningen antyder Von 
Dewall & Johansson-Näslund (2018). 
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1.4.	Avgränsningar		
Examensarbetet kommer endast innefatta FEM ½” kopplingen och de optimeringar som görs 
kommer inte kunna användas på deras andra kopplingar utan noggrannare tester. Tidigare framtagna 
finita element modeller kommer antas stämma överens med verkligheten bortsett från materialdata 
som kommer undersökas. Resultat från tidigare utförda tester kan komma och användas.   

Endast sprängtrycket kommer att analyseras vilket leder till att flödet och kopplingens livslängd i 
form av utmattning inte studeras. Samma flöde ska försöka bibehållas genom att behålla kopplingens 
inre geometri. Vissa mått kommer inte kunna ändras eftersom det ska följa ISO 16028.  

På grund av tiden som ges av examensarbetet kommer endast optimeringen göras via FEA och en 
verklig prototyp kommer troligtvis lämnas för vidareutveckling. Optimeringen kommer i första hand 
innefatta styrningen, kulhållaren och nippelhuset men på grund av det lilla spelrummet i kopplingen 
kan flera komponenter behöva ses över.  

1.6.	Praktiska	tester	
Idag använder Parker praktiska tester för att uppskatta kopplingens hållfasthetsegenskaper. Praktiska 
tester kostar pengar och tid samtidigt som det tar energi vid utförandet. Olja går åt vid praktiska 
tester. Flera olika provkopplingar kan krävas vid optimering av kopplingar där det kan behövas 
utföras många tester för att få ett eftersträvat resultat. För att minska utförandet av praktiska tester 
för att se över hållfasthetsegenskaperna tillämpas FEM. Detta är tids- och kostnadssparande 
samtidigt som det minskar energi och oljespill. Tillverkningen av provkopplingar minskas om 
hållfasthetsanalyserna på kopplingen görs via simuleringar. Vid utförandet av praktiska tester krävs 
en noggrann planering för att minska antalet tester.  

1.7.	Sekretess	
På grund av sekretess anges inga nominella mått på kopplingen. De förändrade måtten ges i form av 
en procentuell förändring jämfört med de nominella måtten. Materialets hållfasthet ges i form av 
förändring i olika termer.  

1.6.	Översikt	
Kapitel 2 beskriver förstudien. Där tas det upp om materialets beteende vid belastning samt hur 
töjningar kan mätas på olika sätt. Olika värmebehandlingar och hur materialets 
hållfasthetsegenskaper tas fram beskrivs även. Hur spänningar uppkommer vid cylindriska tryckkärl 
vid inre tryck förklaras och hur sprickbildning bildas för nitförband. Sist i kapitel 2 tas det också upp 
om FEA och invers modellering. I kapitel 3 beskrivs metoden för materialanalysen och dess resultat. 
Metoden för optimeringen och dess resultat klargörs i kapitel 4. Diskussionen, framtida arbete och 
slutsatsen beskrivs i kapitel 5 till 7.   

2. Förstudie	
2.1.	Materialets	beteende		

För att få en förståelse över ett materials beteende vid drag- och tryckbelastning, används en 
spänning och töjningskurva (Dezö 2017). Materialet töjer sig olika mycket beroende på om det 
överskridit sträckgränsen eller inte.  
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Innan sträckgränsen är ett elastiskt område och efter beter sig materialet icke-linjärt. Figur 2.1.1 visar 
exempel på en spänning och töjningskurva. Hur kurvan ser ut varierar beroende på material.  	

 
Figur 2.1.1. Spänning- & töjningskurva för ett allmänt material. 

I figuren visas undre sträckgräns 𝜎(), övre sträckgränsen 𝜎(ö och brottgränsen σb. Alfredsson (2014) 
förklarar att den undre sträckgränsen antas som sträckgräns vid de fall där både en undre och övre 
sträckgräns uppkommer. Hur ett material beter sig icke-linjärt är svårt att uppskatta utan att utföra 
noggrannare tester. Dezö (2017) förklarar mer om kurvans uppbyggnad och faktorer som påverkar 
den.  

För att mäta töjningar som uppstår kan trådtöjningsgivare tillämpas. Ett annat sätt att förstå sig på 
hur töjningar uppkommer är genom dragprov. Bilaga B förklarar mer utförligt hur trådtöjningsgivare 
och dragprov fungerar.  

2.2.	Värmebehandlingar		
Leijon (2014) förklarar flera olika värmebehandlingar av material. Värmebehandlingar går ut på att 
ändra materialets egenskaper. Efter materialets värmts upp kyls materialet ner alternativ får svalna 
långsamt beroende på vad som eftersöks. Olika värmebehandlingar som finns är normalisering, 
glödgning, härdning och anlöpning klargör Leijon (2014).  

2.2.1.	Härdning		
En sorts värmebehandling är härdning. Härdning appliceras för att öka de mekaniska egenskaperna 
hos ett material antyder DeGarmo, Black & Kohser (1988). Flera olika härdningsprocesser finns att 
använda där utfallet varierar. En anledning till att härda ett material är för att få det hårdare och 
tåligare. Vilken förbättrad mekanisk egenskap som fås efter härdning beror på hur materialet har 
härdats förklarar DeGarmo, Black & Kohser (1988). Abrão, Denkena, Köhler, Breidenstein, Mörke & 
Rodrigues (2014) jämför olika härdningstemperaturer och beskriver skillnaden som uppstår 
angående hårdheten.  

Sätthärdning är ett sätt att härda där endast ytan härdas. Materialet värms upp till en temperatur 
mellan 850–950°C tillsammans med ett kolavgivande medium förklarar Leijon (2014). Sätthärdning 
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gör att materialet får en hård yta men bibehåller den mjuka kärnan. Ytan som härdas är vanligtvis 
mellan 0,1–2,5 mm tjockt. Sätthärdning rekommenderas på stål med en kolhalt lägre än 0,25 %. Stål 
med låg kolhalt är oftast billigare att köpa in och bearbeta vilket leder till att sätthärda en produkt 
kan vara billigare i slutändan. Risken för härdsprickor är lägre vid sätthärdning fortsätter Leijon 
(2014).   

Ett annat sätt att härda är seghärdning förklarar Leijon (2014). Seghärdning menas att materialet 
härdas först och anlöps sedan. Vanligtvis sker anlöpningen vid en temperatur mellan 500–670°C. 
Genom seghärdning fås en högre brottgräns, sträckgräns och hårdhet. Kolhalten ska helst vara 
mellan 0,25–0,60% och inte för stor godstjocklek när det gäller kolstål för bästa resultat klargör 
Leijon (2014).    

2.2.2.	Anlöpning		
Anlöpning är ett sätt att öka stålets seghet genom att bilda ett oxidskikt (Nationalencyklopedin u.å.). 
Detta görs efter ett material har härdats förklarar Leijon (2014). Temperaturerna vid anlöpning är i 
de flesta fall under 500˚C. Materialet kyls ner under en längre tid efter uppvärmningen enligt Leijon 
(2014). Anlöpning minskar de spänningar som kan uppkomma i materialet efter härdning.  

2.2.3.	Hårdhetstest	
För att testa hårdheten på ett material utförs olika prover. Brinell, Vickers eller Rockwell är exempel 
på några av dessa prover. De tre olika proverna går ut på att trycka ner antingen en stålkula, 
diamantpyramid eller diamantkon mot kroppen som ska prövas enligt Leijon (2014).  

Vid Brinell används en stålkula som trycks ner med en bestämd kraft under en viss tid klarlägger 
Leijon (2014). Sedan mäts den intryckta diametern. Vid prov via Rockwell mäts istället djupet av det 
intryckta området. En stålkula eller diamantkon används vid Rockwell beroende på test. Vid provning 
av hårdheten enligt Vickers, används en pyramidformad diamantspets som har en kvadratisk basyta. 
Sedan mäts diagonalen av det intryckta området. En fördel med detta prov är att inte stora krafter 
behöver användas enligt Leijon (2014).  

De finns tabeller och diagram för att jämföra de olika hårdhetstesterna sinsemellan förklarar Leijon 
(2014).  

2.2.4.	Uppskattning	av	sträck-	och	brottgräns	
En uppskattning av sträckgränsen utifrån Vickers hårdhetstest ges av följande ekvation enligt 
Tiryakioǧlu, Robinson, Salazar-Guapuriche, Zhao & Eason (2015).  

𝜎( =
+,

-./012
     (2.2.1) 

Där HV är hårdheten enligt Vickers och C är en begränsning konstant som approximeras till att vara 
ungefär 3 enligt Tiryakioǧlu et al. (2015). Värdet på begräsning konstanten varierar dock beroende på 
vilket material det är. Detta givna värde utgår från mjukt stål och koppar och ett hårdare stål bör ha 
ett lägre värde på begräsningskonstanten. Ekvationen är dock en approximation och sträckgränsen i 
verkligheten stämmer inte helt överens med den uppskattade förtydligar Tiryakioǧlu et al. (2015).  

Enligt Alfredsson (2014) uppskattas brottgränsen som följande ekvation.  

𝜎" ≈ 3,5𝐻𝐵     (2.2.2) 
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Där HB är hårdheten enligt Brinell förklarar Alfredsson (2014). Han klargör att ekvationen bör 
tillämpas med stor vaksamhet och användas endast när HB är mindre än 500. Ett samband mellan 
sträckgränsen och brottgränsen för ett material finns och kan beskrivas av 

𝜎(	:	𝜎"𝑥.      (2.2.3) 

Där x är en parameter vars värde bör vara mellan 0,4–0,65. Vid hårdare material antas ett lägre värde 
fortsätter Alfredsson (2014). Sambandet ger endast en approximation över sträckgränsen där x är ett 
värde som varierar och beror på materialets egenskaper (Alfredsson 2014). 

Olika tester kan tillämpas för att noggrannare få fram materialets egenskaper efter härdning.  

2.3.	Förståelse	för	de	kritiska	områdena		
För att få en bild över kopplingens kritiska område behöver en förståelse för hur krafter och 
spänningar uppkommer. Det skapar en förståelse för vilka mått och geometrier som påverkar 
kopplingen mest och vad som bör ligga i fokus i första hand vid optimeringen.   

2.3.1	Spänningar	i	cylindriska	tryckkärl	
I kopplingen skapas ett inre tryck samtidigt som kopplingen är cylinderformad. Kopplingens radie 
varierar dock men kan jämföras med tryckkärl för att få en förståelse för hur spänningen fördelas. 
Tryckkärl i form av en cylinder anses antingen vara tunnväggigt eller tjockväggigt. För att kunna göra 
antagandet att tryckkärlet är tunnväggigt, gäller att godstjockleken är mindre än 10 % av 
ytterdiametern på cylindern enligt Collins, Busby & staab (2010). I figur 2.3.1 visas en cylinder som 
utsätts för inre tryck. 

 
Figur 2.3.1. Cylindriskt tryckkärl utsatt för inre tryck. 

I tunnväggiga cylindrar antas spänningarna som konstanta där spänningarna i radiell riktning antas 
vara försumbar. Spänningen i tangentiell riktning kan enligt Beer, Johnston Jr & DeWolf (2006) 
uppskattas som  

𝜎% =
<=&
%

      (2.3.1) 

och i axiell riktning  

 𝜎> =
<=&
0%

.     (2.3.2) 

Där pi är det inre trycket, r radien och t tjockleken för cylindern Beer et al. (2006). Ekvationerna visar 
tydligt att en större tjocklek på cylindern är att föredra för mindre spänningar alternativt en mindre 
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radie. Vid tjockväggiga cylindrar gäller inte dessa ekvationer. Enligt Collins et al. (2010) kan den 
tangentiella och radiella spänningen skrivas som följande vid inre tryck. 

𝜎% =
?@<=
A@B?@

C1 + A@

&@
F     (2.3.3) 

 𝜎& =
?@<=
A@B?@

C1 − A@

&@
F      (2.3.4) 

Där D är den yttre diametern och d är den inre diametern förklarar Collins et al. (2010). Ekvationerna 
förutsätter att cylindern inte utsätts för ett yttre tryck förtydligar Collins et al. (2010). Hur spänningen 
fördelar sig vid inre tryck visas i figur 2.3.2.  

 

Figur 2.3.2. Spänningsfördelning vid inre tryck. 

Vid den tangentiella spänningen uppstår en dragspänning medan den radiella blir en tryckspänning. 
Plasticering sker vid inre delen av cylindern och rör sig utåt om spänningen överskrider 
sträckgränsen.  

2.3.2.	Sprickbildning	vid	interna	hål.		
Kulhållaren består av flera hål som följer en axiell symmetri vilket kan ses i figur 1.3.1. För att få en 
förståelse över hur belastning påverkar dessa håll, jämförde Von Dewall & Johansson-Näslund (2018) 
det med nitförband. Detta görs genom att låskulorna ses som ett nitförband vid belastning. Den 
maximala kraft som kan appliceras innan uppkomsten av sprickor kan enligt Collins et al. (2010) antas 
som  

𝐹I>J = 𝜎"𝑡(𝑏 − 𝑑O𝑁).    (2.3.5) 

Där antalet hål ges av N, totala längd på plattan ges av b och hålets diameter ges av dh förklarar 
Collins et al. (2010). En sprickbildning liknande i figur 2.3.3 bör uppstå om en kraft större en den 
beräknade i ekvationen appliceras.  

 
Figur 2.3.3. Uppkomst av sprickor för nitförband. 
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Ekvationen visar att avståndet mellan hålen har stor betydelse på den maximala kraften. Vid haveri 
av kulhållaren uppstod liknande sprickor vilket ses i figur 1.4.1.  

2.4.	Invers	modellering		
Vid invers modellering används numeriska tillvägagångsätt för att generera data där det sedan läggs 
till slumpmässiga fel beskriver Ines & Droogers (2002). Detta kan användas för att få en noggrannare 
uppskattning av hur materialet beter sig i verkligheten. Grunden för att använda invers modellering 
är att noggranna experiment har utförts innan. Under testerna mäts de önskade värdena som kan 
vara allt från töjningar, spänningar, hårdhet och mycket mer. Det är sedan med hjälp av resultatet i 
experimenten som metoden tillämpas genom att jämföra dessa med simuleringar.  

Genom att invertera problem tas det hjälp av en väsentlig ekvation och en uppsättning av materialets 
deformations parametrar enligt Gavrus, Massoni & Chenot (1996). Målet är att beräkna en 
parametervektor som ska kunna minska skillnaden på experimentella data och numeriska data 
upplyser Gavrus et al. (1996) om. Mer om hur inverterade analyser fungerar förklaras vidare av 
Gavrus et al. (1996) 

Enligt Maree (2005) kan okända yttre krafter som verkar på en struktur bestämmas med hjälp av 
invers modellering. För att få en realistisk lösning i detta fall, krävs det att analyserna har en 
noggrann data över de utförda mätningarna på spänningarna. Maree (2005) förklarar tydligare hur 
denna modell fungerar för att hitta de yttre krafterna på en struktur.  

Hårdheten av ett material kan bestämmas med hjälp av invers modellering enligt Chen, Ashcroft, 
Wildman & Tuck (2017). Den har visat sig vara ett kraftfullt verktyg när det gäller att bestämma 
invecklade materialrelationer. Chen et al. (2017) förklarar vidare hur materialhårdheten tas fram 
med denna metod.   

Vid optimering kan invers modellering vara ett alternativ dock har det ett annat mål än vad 
optimering vanligtvis innebär förklarar Minixhofer (2006). Invers modellering medför att en numerisk 
eller analytisk modell jämförs med ett önskat resultat, t.ex. en mätning eller spänning. Minixhofer 
(2006) klargör att modellen behöver ha en viss uppsättning av ingångsparametrar för att funka.   

2.5.	Finita	element	analyser		
För att få verklighetsbaserade analyser är en tydlig materialmodell viktig. Olika metoder och 
förenklingar kan dock appliceras för att förenkla analyserna.  

2.5.1.	Bi-linjärt	beteende	&	Multilinjärt	beteende	
Imaninejad & Subhash (2004) förklarar hur det icke linjära beteendet av ett material beror på två 
faktorer. De två faktorerna är hårdnadsexponenten η och hårdnadskoefficienten K. En förenkling av 
beteendet kan göras genom att se materialet som bi-linjärt. Figur 2.5.1 visar hur materialet beter sig 
bi-linjärt. Vid bi-linjärt beteende ansätts hårdnadsexponenten till 1 och hårdnadskoefficienten som 
konstant klargör Imaninejad & Subhash (2004). Hårdnadskoefficienten antas där av vara lutningen av 
kurvan inom området vid plasticering. Zare & Darijani (2017) förklarar mer om hur en bi-linjär 
materialmodell antogs gälla på tjockväggiga cylindrar för att undersöka spänningarna. Hur bi-linjärt 
beteende appliceras på cylindrar vid dragning och vridning studerar Jahed, Lambert & Dubey (1998). 
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För att få en materialmodell i analyserna som stämmer mer överens med verkligheten kan multi-
linjärt beteende tillämpas. I figur 2.5.1 visas hur multi-linjärt beteende ser ut.  

 
Figur 2.5.1. Bi-linjär & Multi-linjär materialmodell 

För att kunna använda multi-linjär modell krävs det en noggrann data över materialets beteende 
efter plasticering. Detta kan fås genom att göra dragprov eller mätningar med trådtöjningsgivare. 
Nackdelen med multilinjär materialmodell är att analyserna tar längre tid att lösa.   

2.5.2.	Modellering	av	ythärdat	material	i	ANSYS	
För att simuleringarna ska stämma överens med verkligheten, behöver noggranna analyser av 
härdningen göras. Olika element kan delas in i olika grupper i de FEA enligt Yaghi, Hyde, Becker & Sun 
(2013). De olika grupperna tilldelas sedan dess materialdata. Hur detta är tillämpat på ett hopsvetsat 
stålrör beskrivs vidare av Yaghi et al. (2013).  

Vid uppbyggnad av modellen i ANSYS (som står för Analysis System) kan olika sektioner göras. Dessa 
sektioner kan sedan tilldelas materialdata. Därför kan det vara fördelaktigt att tänka igenom 
ordentligt hur modellen byggs upp tillsammans med dess sektioner. 

2.5.3.	Optimeringsverktyg	i	ANSYS		
För att förenkla optimeringen kan olika verktyg i ANSYS Workbench tillämpas (Perng & Will 2011). 
Några av verktygen finns att hitta i Design Exploration. Där finns verktyg som Direct Optimization, 
Parameters Correlation, Response Surface, Response Surface Optimization och Six Sigma. Design 
Exploration är ett verktyg som snabbt kan användas samtidigt som kostnaden för optimeringen blir 
låg (Perng & Will 2011).   

Inne i Design Exploration finns ett verktyg som kallas Design of Experiments (DOE) förklarar Perng & 
Will (2011). Här kan betydelsefulla ingångsparametrar bestämmas, alltså olika områden där mått får 
variera på modellen. Mellan vilka värden måtten får variera mellan bestäms här.   

Nästa steg är att skapa en Response Surface (RS) förklarar Perng & Will (2011). Där fås en variation av 
utgångsparametrar i hänsyn till ingångsparametrarna. Den lägger en bra grund ifall andra 
optimeringsverktyg ska tillämpas (Perng & Will 2011). Här finns flera alternativ att gå tillväga 
beroende på vad som eftersöks klargör Ren & Vipradas (2018). Några av dess sätt är Standard 
Response Surface, Kriging och Non-parametric Regression.  
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Ren & Vipradas (2018) tydliggör att Standard Response Surface är användbar när det finns mycket 
ingångsdata medan Kriging är användbar om analyserna beter sig icke-linjärt och har begränsningar. 
Fördelar med andra alternativ i Response Surface och hur de fungerar förklarar Ren & Vipradas 
(2018).  

Ett annat verktyg som används tillsammans med de tidigare nämnda är Goal-Driven Optimization 
(Perng & Will 2011). Detta verktyg hjälper till att ta fram olika design modeller utifrån de krav som 
ställts på designen. Inne i verktygen finns flera alternativ utefter vad som eftersöks vilket Perng & 
Will (2011) förklarar mer om.  

Parameter Correlation används för att få en förståelse för hur ingångsparametrarna blir påverkade av 
andra parametrar klargör Perng & Will (2011). Baroutaji, Gilchrist, Smyth & Olabi (2015) förklarar hur 
olika av dessa verktyg tillämpas vid optimering av cirkulära rör.  

Ett annat verktyg i ANSYS är Topology Optimization. Här antas olika begränsningar som den nya 
optimerade modellen inte får överskrida förklarar Hale (2017). Det kan vara begränsningar gällande 
förskjutningar eller spänningar. Optimeringen går ut på att minimera eller maximera modellen 
beroende på vad som efterfrågas. Det kan vara genom att minimera massan alternativt volymen eller 
maximera styvheten. Genom detta verktyg kan komplexa resultat fås och det kan göra att de är 
svårare att tillverka fortsätter Hale (2017). Hale (2017) går igenom mer om hur verktyget kan 
tillämpas vid optimering.   

2.6.	Konkurrensanalys	
Konkurrensanalys används för att få en bredare bild av hur kopplingen kan se ut. Detta görs genom 
att undersöka befintliga hydrauliska snabbkopplingar ute på marknaden. Informationen om de 
befintliga kopplingarna på marknaden fås genom sökningar på företagens hemsidor. Analysen går 
främst ut på att se vilka material företagen använder sig av samt vilka arbetstryck deras kopplingar 
klarar av. Temperaturen kopplingen klarar av under arbete undersöks och annan intressant 
information som finns att tillgå. I tabell 2.6.1 visas en konkurrensanalys på befintliga kopplingar.  

Tabell 2.6.1. Konkurrensanalys över befintliga kopplingar  

 

En undersökning görs för att se befintliga lösningar på utformning av flödeshål i styrningen på grund 
av att det var i det området uppkomsten av sprickan visade sig ske. Det görs genom att se över andra 
befintliga kopplingar på företaget där utformningen av flödeshål ser lite annorlunda ut. Egna idéer 
över utformningen skissas också upp. I tabell 2.6.2 visas olika lösningar på utformningen av 

Koppling Parker Cejn Faster Stucchi Voswinkel
Hane FEM-502-8FB 565-6205 FFH08-12GAS M F-A13 1/2 BSP FF12-2-IGF08
Hona FEM-501-8FB 565-1205 FFH08-12GAS F M-A13 1/2 BSP FF12-1-IGF08

Material Stål Stål Stål Stål Stål 
Arbetstryck 250 bar 400 bar 350 bar 330 bar 350 bar 
Sprängtryck 1000 bar 1200 bar 1700 bar 1000 bar 1200 bar 

Flöde 95 l/min 90 l/min 110 l/min 95 l/min 107 l/min 
Annat intressant Spillfri Spill 0,1 ml Spill 0,02 ml Minimalt spill 
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flödeshålen från både befintliga lösningar och egna idéer på styrningen samt för- och nackdelar 
jämfört med den befintliga lösningen.  

Tabell 2.6.2. Utformning av flödeshål.  

 

2.7.	Kravspecifikation	
En kravspecifikation används för att specificera de krav som finns på produkten. Att specificera de 
krav som finns på produkten är viktigt att göra tidigt i processen förklarar Ullrich & Eppinger (2008). 
De krav som ställs upp ska helst vara mätbara. Anledningen till att de ska vara mätbara är för att det 
lätt ska gå att utvärdera om kraven är uppnådda eller inte fortsätter Ullrich & Eppinger (2008).  

En kravspecifikation tas fram för att förtydliga de krav företaget har på kopplingen samt för att se de 
områden där förändringar på kopplingen är möjligt. Krav som ställs på kopplingen är att den ska följa 
ISO 16028 och att inte minska flödet genom att bibehålla den inre geometrin. Kopplingen ska kunna 
monteras samman med en fungerande låsning. I bilaga D finns en kravspecifikation och om kraven 
uppfylldes.   

3. Materialanalys	

3.1.	Metod	Materialanalys	
Analyserna antar en bi-linjär isotropisk hårdnad. Mer om isotropisk hårdnad finns i Bilaga B. 
Resultatet av analyserna beror på flera faktorer bland annat geometriska mått, randvillkor och 
materialdata. De faktor som är justerbar är inom materialdata. Inom materialdata finns flera faktorer 
som elasticitetsmodul, Poissons tal, sträckgräns, brottgräns och hårdnadskoefficient. 
Elasticitetsmodulen, E, ligger runt 210 GPa för stål och Poissons tal, ν, ligger på 0,3. Dessa två värden 
sker ingen större förändring. De andra faktorerna varierar dock beroende på vilket stål det är och om 
det har värmebehandlats. Brottgränsen är svår att veta utan noggranna utförda tester med till 
exempel dragprov och trådtöjningsgivare. Sträckgränsen och hårdnadskoefficienten är de faktorer 
som undersöks.  

Namn Utformning Fördelar Nackdelar 

Nuvarande hål - -

Ovala hål 3 Större area svårare att tillverka

Dubbelskåror större area 
smala områden, svårare 

att tillverka, ostabil

Ovala hål 4 större area svårare att tillverka

Ovala hål 2 Större area
svårare att tillverka, 

ostabil
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Kommande delkapitel beskriver de steg som tillämpas vid metoden på materialanalysen.  

3.1.1.	Nippelhusets	härdning		
Brottgränsen efter härdningen kan approximeras med hjälp av ekvation 2.2.2. En sträckgräns kan 
approximeras med hjälp av ekvation 2.2.1 alternativt ekvation 2.2.3. För att få en mer information 
om härdningen kontaktas företaget som utför härdningen på nippelhuset.  

3.1.2.	Planering	av	experiment	
Undersökningar av de tidigare framtagna finita element modeller av styrningen, kulhållaren och 
nippelhuset behöver göras för att få en bild av de områden som betydande töjningarna uppstår vid. 
Genom att studera modellerna fås ökad förståelse av var de högsta spänningarna och töjningar 
uppstår på komponenterna. Kritiska områden som ska undersökas för styrningen, nippelhuset och 
kulhållaren ses i figur 3.1.1. 

 
Figur 3.1.1. Områden att undersöka för styrningen under experimenten. 

Styrningens cylinderform är av stort intresse vid experimenten för att se hur det området töjs. Detta 
är området där töjningarna blir som störst. Vid inre tryck sker plasticeringen på insidan först och rör 
sig utåt. Den tangentiella töjningen, εt mäts med följande ekvation enligt Alfredsson (2014).   

𝜀% =
)
&

      (3.1.1) 

Där radiella förskjutningen av en punkt ges av u. Genom att mäta förskjutningen av en punkt kan den 
tangentiella töjningen beräknas, svårigheten är dock att mäta den.  

Kulhållarens mest kritiska område visas i figur 3.1.2. Nippelhusets mest synliga formändring är vid 
kulintrycken vilket ses i figur 3.1.3.  

 
Figur 3.1.2. Områden att undersöka för kulhållaren under experimentet 
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Figur 3.1.3. Område att undersöka för nippelhuset under experimentet. 

Kopplingens nominella mått mäts innan utförandet av experimenten med hjälp av de mätinstrument 
som finns att tillgå. Mätningarna utförs på samma ställe innan och efter experimentet för att få bästa 
resultat. Detta görs genom att markera mätningarna som görs på kopplingen innan experimenten. 
Några ytor på komponenterna markeras helt för att få en bättre förståelse för hur töjningen uppstår. 
Figur 3.1.4. visar några av de markeringar som gjorts på komponenterna. 

 
Figur 3.1.4. Markering för mätningar på komponenterna. 

De mätinstrument som används är skjutmått och profilprojektering. Mätinstrumenten har olika 
mätosäkerhet där skjutmåttets mätosäkerhet är ±0,1 mm och med profilprojekteringen sker 
mätningen med längdindikator som har en mätosäkerhet på 5 μm multicerat med ± mätlängden.  

Profilprojektering går ut på att mätobjektets profil projekteras mot ett underlag som är vinkelrätt 
mot mätobjektet. Projektionen förstoras sedan upp med hjälp av en lins. Figur 3.1.2 visar hur 
instrumentet ser ut.  

 
Figur 3.1.5. Profilprojektering. 
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En förstoring som är 10 större än mätobjektet används med företagets profilprojektering. Mätningen 
sker sedan med hjälp av en längdindikator.  

3.1.3.	Utförande	av	experiment	
Experimentets syfte är att försöka se när komponenterna börjar plasticeras för att få en uppskattning 
av sträckgränsen. På grund av hög efterfrågan av FEM ½” koppling och brist av komponenter 
begränsas antalet kopplingar att utföra test på till en koppling. Experimentet utförs med utrustning 
som finns på företaget. Maskinerna som används följer kraven givna av standarden SS-EN-ISO 7241-
2:2000.  

Kopplingen kopplas samman med en adapter som i sin tur är fast monterad i testriggen. I den andra 
änden av kopplingen kopplas en annan adapter fast. Denna adapter har en avluftningsfunktion. 
Kopplingarna utsätts sedan för statisk trycksättning. Figur 3.1.6 visar hur kopplingen är fastmonterad. 

 
Figur 3.1.6. Kopplingen fastmonterad i testriggen. 

Statisk trycksättning innebär att trycket kan anpassas. Denna trycksättning antas först innan 
trycksättningen startas. Statisk trycksättning ökar succesivt trycket tills det uppnår det satta värdet. I 
början ökar trycket hastigt för att sedan avta 100–200 bar innan det satta trycket. Anledning till att 
hastigheten avtar är för att inte få någon dynamisk påverkan. Om en tryckförändring eller läckage 
skulle uppstå under experimentet, kan testriggen känna av detta.   

Kopplingen utsätts av tryck på 29 %, 40%, 57%, 72 % och 86 % av det maximala trycket. Kopplingen 
tas isär efter blivit utsatt för trycket och mätningar görs för att se om någon plasticering uppstått. De 
mätinstrument som används är de som beskrivs i kapitel 3.1.2. 

3.1.4.	Invers	modellering	
De första stegen i invers modellering är redan avklarade i form av planering av experiment och 
utförandet av experiment. Nu återstår sista steget, de uppmätta värdena från experimenten ska 
stämma överens med mätvärdena i simuleringarna. Det görs genom att ändra värdena på 
sträckgränsen och hårdnadskoefficienten. Hårdnadskoefficienten, K, vid en bi-linjär modell kan 
beräknas enligt följande ekvation.  
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𝐾 = TUBTV
WUBWV

     (3.1.1) 

Där σb är brottgränsen, σs ör sträckgränsen, εb är töjningen vid brottgränsen och εs är töjningen vid 
sträckgränsen. Insamlad information som fåtts om nippelhusets härdning tillämpas på dess modell i 
ANSYS. De simulerande töjningarna som uppkommer jämförs med mätvärdena på följande sätt.  

Xä%Zä&?#B([I)\#&[]^(	Zä&?#
Iä%Zä&?#

→ 0     (3.1.2) 

För att simuleringarna ska stämma överens med verkligheten önskas simuleringsvärdet ligga så nära 
som möjligt mätvärdet.  

3.2.	Resultat	Materialanalys	

3.2.1.	Nippelhusets	härdning		
Eftersom begränsningskonstantens värde saknas i ekvation 2.2.1 tillämpas ekvation 2.2.3 för 
beräkning av sträckgräns. Ekvation 2.2.2 och 2.2.3 ger följande resultat.  

𝜎"
#$%#& ≈ 2.2𝜎"

$ö&#     (3.2.1) 

 1.84𝜎(
$ö&# ≤	𝜎(

#$%#& ≤ 3.0	𝜎(
$ö&#       (3.2.2) 

Där 𝜎"
#$%#& är brottgränsen efter härdning, 𝜎"

$ö&# är brottgränsen före härdning, 𝜎(
#$%#& är 

sträckgränsen efter härdning och 𝜎(
$ö&#är sträckgränsen före härdning. Det ger ett värde på ungefär 

vilket värde sträckgränsen och brottgränsen kan ligga runt dock med en stor osäkerhet. 

Företaget som utför härdningen klargör att hela komponenten härdas och inte bara ytan. Ytan på 
komponenten har dock en något lägre hårdhet på grund av kolhalterna i atmosfären. Nippelhuset 
anlöps sedan på samma företag för att minska de inre spänningar vilket uppstår vid härdning samt 
medför ökad sprödhet på materialet. Ett låg legerat stål med låg kolhalt kan ythärdas genom 
sätthärdning förklara företaget. Genom att ytbehandla ett sådant material bibehålls den hårda 
kärnan samtidigt som en ännu hårdare yta skapas. Ytans tjocklek kan variera beroende på önskemål 
klargör företaget. Ytans hårdhet kan öka med ungefär 27 % av nuvarande hårdhet samtidigt som 
kärnans nuvarande hårdhet bibehålls.   

3.2.2.	Experiment		
De statiska trycksättningarna som kopplingen utsattes för var 30 %, 40 %, 59 %, 72 % och 87 % av det 
maximala trycket. Nippelhuset visade tecken på kulintryck redan vid 59 % av det maximala trycket. 
Låshylsan visade kulintryck från 59 % av det maximala trycket. Figur 3.2.1 visar kulintrycket som 
uppstår för nippelhuset och låshylsan vid 59 %, 72 % och 87 % av det maximala trycket.  
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Figur 3.2.1. Kulintrycket på nippelhuset och låshylsan. 

På grund av flera mätosäkerhet var det svårt att mäta någon deformation när det kom till 
nippelhuset och kulhållaren. Inga deformationer på nippelhuset kunde utskiljas förutom kulintrycken 
som uppstod.  

För kulhållaren utfördes inga mätningar fören i sista testet på 87 % av maximala trycket på grund 
svårigheter att ta bort låsringen. Komponenten visade inte heller några synliga deformationer efter 
testerna. Mätning av profilprojektering visa en liten ökning på längden av komponenten vilket kan 
tyda på att hålen kan ha töjts något.  

Mellan 72 % till 87 % börjar styrningen plasticera i större utsträckning, innan syntes ingen större 
ändring. Vid sista testet på 87 % av det maximala trycket fastna dammluckan i styrningen på grund av 
styrningens utbuktning vilket kan ses i figur 3.2.2.  

 
Figur 3.2.2. Styrningen & dammluckan vid 87 % av det maximala trycket. 

Mätningen av vissa punkter begränsades eftersom markeringen försvann under testerna på 
komponenterna. I bilaga C beskrivs resultatet av experimentet tydligare.  
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3.2.3.	Invers	modellering		
Sträckgränsen och hårdnadskoefficienten kan justeras något utifrån resultatet från experimentet 
men det finns fortfarande en stor osäkerhet. Vid tillämpning av ekvation 3.1.2 kan flera olika 
parametervärden tas fram för att försöka få mätvärdet och analysvärdet att stämma så bra överens 
som möjligt.  

Flera värden på sträckgränsen och hårdnadskoefficienten visad liknande resultat. För styrningen 
framkom det att sträckgränsen kan öka mellan 24-30 % för att få ett analysvärde i närheten av 
mätvärdet. För att få ett analysvärde som likna mätresultatet på kulhållaren kunde värdet på 
sträckgränsen öka mellan 2-20 % av befintlig sträckgräns. Hårdnadskoefficienten visade en ökning 
mellan 3-11 % på styrningen och 9-53 % för kulhållaren. För att tillämpa denna metod på nippelhuset 
behöver en noggrannare mätdata eftersom inga större deformationer framkom utan endast 
kulintryck, vilket det saknades mätutrustning för att mäta. I bilaga F beskrivs resultatet mer utförligt.   

4. Optimering	av	sprängtrycket		

4.1.	Metod	Optimering	i	ANSYS	
Eftersom komponenterna påminner om cylindriska tryckkärl som utsätts för inre tryck samt 
nitförband studeras spänningsekvationerna för dessa fall. Genom att studera dess ekvationer fås en 
förståelse över viktiga mått som påverkar spänningarna vid belastning. Bland annat är cylinderns 
tjocklek på styrningen och nippelhuset en påverkande faktor. ISO 16028 ställer mest krav på 
nippelhuset och sammankopplingen av honan och hanen. På grund av sekretess ges inte måtten.   

Optimeringen av kopplingen görs på flera olika sätt. De komponenter som undersöks först är 
styrningen, nippelhuset och kulhållaren. Analyserna görs i ANSYS.  

4.1.1.	Uppbyggnad	av	modeller	i	ANSYS	
I detta delkapitel förklaras kortfattat uppbyggnaden av modellerna i ANSYS och en djupare förklaring 
om dess uppbyggnad ges av Von Dewall & Johansson-Näslund (2018). Figurerna i kapitel 4.1.1 
demonstrerar den befintliga designen på komponenterna.   

Symmetriska randvillkor antas för kulhållaren och nippelhuset vid området som är borttaget på 
grund av symmetrin. Där antas friktionsfria leder vilket ses i figur 4.1.1.  

 
Figur 4.1.1. Randvillkor för kulhållaren och nippelhuset på grund av symmetri. 
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Kulhållarens antas som fast inspänd vid området där den är infäst med låsadaptern. Det motsvarar 
det gängade området. Det gängade området limmas vid montering. Figur 4.1.2 visar randvillkor som 
antas för kulhållaren. Kulan antas endast kunna röra sig i axiell riktning.  

 
Figur 4.1.2. Randvillkor för kulhållaren. 

För nippelhuset antas friktionsfria leder vid låsadaptern. Kulan antas vara fast inspänd. Det gör att 
det vid adaptern skapas en dragande kraft där kulan förhindrar rörelsen vid belastning. Figur 4.1.3 
visar randvillkoren för nippelhuset.  

 
Figur 4.1.3. Randvillkor och laster för nippelhuset. 

Krafter antas verka på nippelhuset där låsadaptern och skjutluckan finns vilket ses i figur 4.1.3. 
Krafternas storlek på dessa två områden beror på det inre trycket och dess areor som belastningen 
sker på. Kraften, F, beräknas enligt följande ekvation.  

𝐹 =		 𝑝[𝐴	     (4.1.1) 

Där arean beskrivs av A och det inre trycket av pi. Nippelhuset är en av komponenterna som är i 
direktkontakt med det inre trycket vid användning av kopplingen. Därav antas ett inre tryck inne i 
nippelhuset enligt figur 4.1.3.  

Kontakt sker för kulhållaren och nippelhuset vid kulan vilket kan ses i figur 4.1.4. Kulhållaren är 
anpassad efter kulorna vilket gör att de inte till lika stor del kommer i kontakt med kulorna som 
nippelhuset. Området som kulan kommer i kontakt med komponenterna ökar samtidigt som 
spänningen tilltar på grund av intrycksarean blir större. En friktionsfri kontaktfunktion tillämpas vid 
dessa områden.  
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Figur 4.1.4. Kontaktområde för kulan. 

Styrningen är monterad mellan låsadaptern och kulhållaren vilket gör att komponenten har svårt att 
förflyttas. Vid låsadapterns kontakt antas friktionsfria leder och vid ventilen antas rotationsspänning. 
Vid antagandet av rotationsspänning hindras uppkomsten av stelkroppsrörelse. Figur 4.1.5 visar 
randvillkoren för styrningen. Ventilen i styrningen är mest till som stöd och antas vara fjädrande. Det 
görs eftersom ventilen är förhållandevis opåverkad när trycket verkar. Styvheten på ventilen antas 
samma värde som elasticitetsmodulen för komponenten.  

 
Figur 4.1.5. Randvillkor och laster för styrningen. 

Styrningen får direktkontakt med trycket när kopplingen används. Området som styrningen kommer i 
kontakt med trycket avgränsas av tätningar. Figur 4.1.5 visar trycket som påverkar styrningen.  

Lim används på ventilens gängor när den monteras fast på styrningen. Efter utförda experiment visas 
det tydligt att limmet släpper vid högre belastningar. Mellan ventilen och styrningen ansätts bolt 
thread correction contact vid de högre belastningarna med antagande att limmet har släppt. Bolt 
thread correction contact betyder att kontaktytan antas vara gängad. Vid analyser med lägre 
spänningar undersöks limmat förhållande.  

Elementen som används är hexagoniska & tetrahedrala element. Polynomgraden som antas är 
kvadratiska och figur 4.1.6 visar skillnaden mellan elementen (Von Dewall & Johansson-Näslund 
2018). I analyserna används standardinställningen för elementen bortsett från polynomgraden, 
storleken och dess utformning. Tetrahedrala element är bättre på att hantera komplicerade 
geometrier dock mer tidskrävande eftersom fler element skapas. Hexagoniska används först och 
främst för att få minska antalet element förutom vid de kritiska områdena med en mer komplicerad 
geometri. Där används tetrahedrala element. 
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Figur 4.1.6. Tetrahedrala och hexagoniska kvadratiska element (Von Dewall & Johansson-Näslund 

2018) 

Vid uppdelningen av elementen används partitionering där flera sektioner skapas på 
komponenterna. I Figur 4.1.7 visas elementfördelningen för styrningen och figur 4.1.8 visar 
fördelningen av element för nippelhuset och kulhållaren (Von Dewall & Johansson-Näslund). 

 
Figur 4.1.7. Elementfördelningen för styrningen (Von Dewall & Johansson-Näslund). 

 
Figur 4.1.8. Elementfördelningen för nippelhuset och kulhållaren (Von Dewall & Johansson-Näslund). 

4.1.2.	Optimering	av	styrningen	
Vid optimering av styrningen tas verktyg i ANSYS till hjälp som finns i Design Exploration. Verktyget 
bygger vidare på tidigare utförda resultat på styrningens analyser. Ingångsparametrar är de 
parametrar på geometriska mått som ska ändras eller annat som ska undersökas som till exempel 
spänningar, töjningar och massa. De geometriska ingångsparametrar som väljs för styrningen visas i 
figur 4.1.9. Den inre diametern kan ej minskas eftersom det påverkar flödet.  
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Figur 4.1.9. Geometriska ingångsparametrar för styrningen 

Den maximala spänningen och töjningen är för styrningen två ingångsparametrar. I Design of 
Experiments fylls sedan de värden i som ingångsparametrarna varierar mellan. I tabell 4.1.1 ses den 
procentuella måttändringen jämfört med de nominella måtten som parametrarna varierar mellan för 
styrningen.  

Tabell 4.1.1 De geometriska ingångsparametrarnas varierande värde på styrningen.  

 

I Design of Experiments skapas kombinationer av olika värden på ingångsparametrarna. Antalet 
kombinationer väljs till 15 stycken. Response surface ger sedan en bild över utfallet av de olika 
kombinationer som skapats i DOE. Via response surface optimization (RSO) fastställs sedan målet 
med optimeringen. Målet är att öka trycket i kopplingen utan att få en högre spänning. RSO tar sedan 
ut den bästa lösningen av ingångsparametrar för att uppnå bästa resultat.  

Vid tidigare utförda experiment uppkom det att sprickbildningen uppkom vid flödeshålen på 
styrningen. Därav undersöks utformningen av dessa hål genom att hitta en optimal design. Tre utav 
skisserna från de framtagna idéerna på flödeshålen från kapitel 2.6 väljs ut för att undersöka vidare. 
De två som väljs anses vara de mest lämpade och är ovala hål 3 och ovala hål 4. Analyser görs sedan 
på de två modellerna för att hitta den mest lämpade designen. Förenklade modeller av skisserna ses i 
figur 4.1.10. Modellerna jämförs sedan med den befintliga designen som har 6 cirkulära flödeshål. 

 
Figur 4.1.10. Ovala hål 3 och ovala hål 4. 

Styrningen Minvärde Maxvärde
Diameter 1 0,0% 4,7%
Diameter 2 -7,8% 3,9%

Bredd 1 0,0% 52%

Förändring av nominella mått
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Arean för flödet att strömma igenom för ovala hål 3 och ovala hål 4 görs med samma storlek som 
den befintliga designen. Tetrahedrala element används främst vid området som skall undersökas och 
för övrigt används Hexagoniska element. Laster, randvillkor och kontakt antas på liknande sätt som 
beskrivs i kapitel 4.1.1 för styrningen. 

Efter analys av de tre olika utformningar av flödeshålen, de nuvarande hålen, ovala hål 3 och ovala 
hål 4 väljs den med passande utformningen av hålen. Området som främst undersöks är väggen som 
är mellan ventilen och flödeshålen eftersom det var där sprickan visa sig uppstå.  

För att undvika att öka mängden material i styrningen analyseras härdning av komponenten. Sträck- 
och brottgränsen approximeras med hjälp av ekvation 2.2.2 och 2.2.3. 

4.1.3.	Optimering	av	kulhållaren		
Det område som optimeringen riktas främst mot på kulhållaren är vid de 15 hålen eftersom det är 
det kritiska området. Ett sätt för att förstärka området är att minska antalet kulor i kopplingen. 
Genom att minska kulorna minskar risken för sprickbildning mellan hålen på komponenten vilket var 
där det uppstod brott. Analyser genomförs på kulhållaren för att undersöka hur spänningen ändras 
vid minskning av antalet kulor. Kulantalet som undersöks är från 12 kulor upp till nuvarande 15 kulor 
efter önskan från företaget. Figur 4.1.11 visar skillnaden på 12 och 15 kulor på kulhållaren.   

 
Figur 4.1.11. CAD modeller med 12 kulor jämfört med 15 kulor på kulhållaren. 

På grund av symmetri förenklas kulhållarens modeller för att spara tid i analyserna. Beroende på hur 
många delar som komponenterna delas upp i avgörs beroende på hur många kulor som antas. Vid 12 
kulor i kopplingen, delas komponenterna upp i 12 lika stora delar. Kraften som verkar på kopplingen 
delas upp i antalet kulor i kopplingen. De olika modellerna skiljer inte mycket åt utan endast bredden 
på modellerna ändras. Laster, randvillkor, kontakt och elementuppdelningen görs på liknande sätt 
som beskrivs i kapitel 4.1.1 på kulhållaren.  

4.1.4.	Optimering	av	nippelhuset.		
Den inre geometrin är den som undersöks i nippelhuset. Den yttregeometrin ändras inte eftersom 
den måste följa standarden ISO 16028. Innanför nippelhuset passerar flödet vilket leder till att ändras 
den inre geometrin på nippelhuset kan det komma att påverka flödet. För att inte minska arean 
flödet har att passera igenom kan endast små ändringar göras. Området som undersökt visas i figur 
4.1.12.  
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Figur 4.1.12. Område där geometriska mått kan ändras på nippelhuset. 

Design Exploration tillämpas där de geometriska ingångsparametrarna visas i figur 4.1.13. Olika 
diametrar i den inre geometrin antas variera och de sneda kanterna. En linje antas också variera i 
axiell riktning. Värden de olika parametrarna antas variera mellan beskrivs i tabell 4.1.2 där de 
geometriska måtten anges som en procentuell förändring av de nominella måtten.  

 
Figur 4.1.13. Geometriska ingångsparametrar för nippelhuset. 

Tabell 4.1.2. De geometriska ingångsparametrarnas värde på nippelhuset. 

 

Kraften vid kulintrycken på nippelhuset ökar om antalet kulor minskar eftersom antal ytor som tar 
upp kraften från kulorna minskar. En undersökning över hur många kulor som kan minskas utan att 
öka kulintrycket för mycket behöver göras. En analys av det optimala antalet kulor sett till kulintryck 
och sprickbildning bör därefter genomföras.  

Komponenten i sig ändras inte vid minskning av kulor utan det som skiljer är antalet ytor som tar upp 
kraften från kulan. Nippelhusets förenklade modeller görs på liknande sätt som för kulhållaren, alltså 
genom att dela upp komponenten i det antalet kulor som skall undersökas.  

Analyser på härdning av ytan på nippelhuset görs för att se om det minskar kulintrycket. Detta görs 
genom att anta ett hårdare material längst ytan på nippelhuset vilket kan ses i figur 4.1.14. Ytans 

Nippelhuset Maxvärde Minvärde
Diameter 1 12% -5,3%
Diameter 2 6,2% -0,77%
Diameter 3 3,30% -1,40%
Diameter 4 1,6% 0,0%

Kant 1 100% 0,0%
Kant 2 6,0% 0,0%
Kant 3 300% 0%
Linje 1 100% 0%

Förändring av nominella mått
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tjocklek som antas härdas är 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm och 0.6 mm. Anledningen att inte en 
större tjocklek på härdningen antas är på grund av att vissa områden riskerar att genomhärdas. Detta 
vill undvikas för att den mjukare kärnan vill bibehålls och inte få för sprött material.   

 
Figur 4.1.14. Område som antas ythärdas på nippelhuset. 

Sidorna på nippelhuset förenklas och antas inte ythärdas i analyserna vilket kan ses i figuren ovan. 
Den nuvarande hårdheten i kärnan på komponenten bibehålls samtidigt som ytans hårdhet ökar med 
ungefär 27 % av den befintliga hårdheten.  

4.1.4.	Andra	påverkade	komponenter	
För att göra vissa ändringar på styrningen behöver dammluckan ses över. Dammluckan är placerad 
mellan kulhållaren och styrningen. För att kunna öka tjockleken på styrningen behöver dammluckans 
tjocklek minskas. Dammluckan är dock en komponent i kopplingen som inte blir påverkade av några 
större krafter.  

Vid ändring av de yttermåtten på styrningen påverkas en fjäder som sitter mellan styrningen och 
kulhållaren. När kopplingen kopplas samman trycks fjädern ihop av dammluckan. Fjädern skall ha en 
viss styvhet och klara vissa krafter som följer en mall som finns på företaget.  

4.2	Resultat	Optimering	
En konvergensanalys för de slutliga modellernas i ANSYS görs genom att minska elementstorleken 
tills lösningen konvergerar mot ett värde. I bilaga C finns de utförda konvergensanalyserna. Det inre 
trycket, pi som antas i alla analyser är lika stort i värde. Därav kan spänningen och deformationen 
som uppstår i analyserna jämföras med varandra. I figur 4.2.1 visas skalan som används i resultaten 
av spänningarna i analyserna för gällande komponent.  

 
Figur 4.2.1. Färgskala för resultatet av spänningen. 

I Bilaga I beskrivs resultatet mer utförligt.  

4.2.1.	Styrningen		
Vid utformning av flödeshål visar designen med ovala hål 4 mindre spänningar mellan ventilen och 
flödeshålen men även runt flödeshålen. Den maximala deformationen var mindre än ovala hål 3. Den 
totala arean på flödeshålen på ovala hål 4 är i samma storlek som de befintliga flödeshålen och bör 
inte påverka flödet negativt. Härdning av komponenten visade tydligt på mindre spänningar och 
deformationer. I figur 4.2.2 visas spänningsfördelningen av styrningen som härdad jämfört med den 
befintliga modellen.  
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Figur 4.2.2. Spänningsfördelning av styrningen som härdad jämfört med befintlig modell. 

Vid härdning av komponenten fås en maximal deformationminskning på 82 %. 

4.2.2.	Kulhållare		
Kulhållaren visade tydligt på mindre spänningar och deformationer vid minskning av antalet kulor. 
Om kopplingen har 12 kulor visas en deformationminskning på 54 %. Att minska till 12 antal kulor i 
kopplingen rekommenderas för kulhållaren.  Figur 4.2.3 visar kulhållarens spänningsfördelning med 
12 kulor jämfört med 15 kulor.  

 
Figur 4.2.3. Spänningsfördelning för kulhållaren med 12 kulor jämfört med 15 kulor. 

4.2.3.	Nippelhuset		
Inga geometriska förbättringar kunde tas fram utan att påverka flödet när det gällde nippelhuset. 
Komponenten kan förstärkas genom ythärdning istället. Analyserna visade mindre kulintryck och 
mindre spänningar vid ythärdning. En analys på 0,5 mm ythärdning samt antagande av 12 kulor i 
kopplingen visar lika stora deformationer som den befintliga (0,1 % skillnad).  Vid 0,3 mm tjocklek på 
ythärdningen och 13 kulor i kopplingen fås en liknande deformation som den befintliga (1,5 % 
skillnad). Utan att öka kulintrycket och spänningarna på nippelhuset är det möjligt att ha 12 kulor i 
kopplingen dock behöver noggrannare undersökningar göras på ythärdningens tjocklek. Figur 4.2.4 
visar spänningsfördelningen för nippelhuset med antagande av 12 kulor samt ythärdning på 0,5 mm 
jämfört med den befintliga med 15 kulor.  



Elin Werner  Materialanalys & 
optimering av hydrauliska 
högtryckkopplingar  

27 

 
Figur 4.2.4. Spänningsfördelning för nippelhus med 0,5 mm ythärdning och 12 kulor jämfört med 

befintlig modell. 

4.2.4.	Andra	komponenter		
De komponenter som blir påverkade är endast dammluckan och en fjäder om styrningens tjocklek 
väljs att öka. Genom att öka styrningens tjocklek minskas dammluckans tjocklek med 16 %. Att få en 
fjäder som uppfyller kraven kan vara svårt vid ändring av de geometriska måtten för styrningen. 
Fjädern behöver ökas med 2 % i diameter samt minskas i tjocklek med 16 %. Samtidigt som den även 
behöver minskas i längden vid hoptryckning.  

5. Resultat	
Nedan sammanställs resultatet och de nya lösningar som rekommenderas.  

Styrningens sträckgräns bör antas öka med 24-30 % av den befintliga sträckgränsen och 
hårdnadskoefficienten borde öka med 3-11 % av befintliga hårdnadskoefficient i analyserna utifrån 
materialanalysen. 

För styrningen rekommenderas det att ändra designen för flödeshålen. I figur 5.1 visas skillnaden på 
den nya designen på flödeshål med den befintliga designen.  

 
Figur 5.1. Ny design av flödeshål jämfört med den befintliga designen på styrningen. 

Utöver anses härdning vara bästa alternativet för styrningen och figur 5.2 visar den nya designen av 
styrningen. Inga geometriska ändringar är gjorda på styrningen bortsett från flödeshålen vilket 
medför att flödet inte bör påverkas negativt.  
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Figur 5.2. Nya designen av styrningen. 

Kulhållarens sträckgräns ökas med 2-20 % av den befintliga sträckgränsen och hårdnadskoefficienten 
borde öka med 9-53 % av befintliga hårdnadskoefficient i analyserna utifrån materialanalysen.  

För kulhållaren bör antalet kulor minskas till 12 stycken från de befintliga antalet 15 kulor. Inga andra 
geometriska ändringar är möjliga. Vid 12 kulor i kopplingen minskas de maximala deformationerna 
för kulhållaren med 54 %. I figur 5.3 visas den nya designen jämfört med den befintliga designen.  

 
Figur 5.3. Ny design jämfört med den befintliga designen. 

För nippelhuset antas hela komponenten härdad för den befintliga modellen. För att inte försämra 
nippelhuset vid minskning av antalet kulor bör komponenten ythärdas med en 27 % hårdare yta än 
den nuvarande. På grund av approximerade värden på ythärdningen på nippelhuset behövs mer 
undersökningar göras för att kunna bestämma dess tjocklek.  

De geometriska måtten ändras inte på nippelhuset eftersom inga ändringar ansågs som 
förbättringar. Den inre geometrin bibehålls även innanför nippelhuset vilket medför att flödet inte 
bör påverkas.  

6. Diskussion	

6.1.	Materialanalys	
För att få mer exakta värde på nippelhusets materialdata behöver mer tester utföras. De ekvationer 
som används för att uppskatta sträck- och brottgräns har en stor osäkerhet. Därav kan dessa värden 
variera.  

Skjutmått används i störst mån till att utföra mätningarna på komponenterna. Mätinstrumentet har 
en mätosäkerhet på ±0,1 mm vilket kan påverka mätresultatet. Det finns flera andra faktorer som 
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kan påverka mätningarna. En annan faktor kan vara att mätningen inte sker på exakt samma område 
och med samma vinkel. Vid användning av profilprojektering var det svårt att veta om mätningarna 
skedde på exakt samma område fast de markeringar som gjordes. Om mätningen inte skett exakt på 
samma ställe kan det påverka resultatet. Flera av markeringarna försvann under experimentet vilket 
gjorde att visa mätningar var svåra att utföra.  

De nominella måtten mättes ungefär en månad innan utförandet av testerna vilket försvåra 
mätningen efter testerna. Anledningen att testerna utfördes senare var på grund av brist på 
komponenter samt att utrustningen gick sönder strax innan utförandet av testerna. Eftersom att 
mätningarna efter de statiska trycktesterna gjordes långt efter blev det svårt att komma ihåg exakt 
hur vissa mätningar skedde vilket kan ha påverkat resultatet.  

Statisk trycksättning gjordes på endast en koppling på grund av hög efterfrågan av FEM ½” koppling. 
Det gör att tidigare trycksättning kan påverka resultatet på nästkommande trycksättning på 
kopplingen. Ett bra sätt för att få informationer hur materialet töjer sig vid belastning bör 
mätutrustning användas som kan mäta töjningarna under belastning som till exempel 
trådtöjningsgivare. Detta var inte möjligt under examensarbetet på grund av brist på utrustning och 
höga kostnader.   

Olika värden på sträckgränsen och hårdnadskoefficienten kan ge liknande utfall vilket gör att 
materialdata kan vara felaktig fast ett godtyckligt resultat i analyserna fås. Detta var tydligt för 
kulhållaren där flertal ändringar fick ett liknande utfall. Materialanalysen blev även begränsad på 
grund av tidsbrist eftersom testerna utfördes sent i examensarbetet. 

6.2.	Optimering		
Standarden ISO 16028 samt det lilla spelrummet som finns i kopplingen gör det svårt att göra några 
större förändringar. Ta bort och designa om komponenter är svårt med de begränsningar som finns 
samtidigt som det inte ska ha en negativ påverkan på sprängtrycket eller minska den inre arean i 
kopplingen. Hur mycket sprängtrycket ökar är svårt att säga utan en mer utförlig materialdata.  

Materialdata för härdningen av styrningen och härdning av ytan på nippelhuset är approximerade 
och det finns en stor osäkerhet vid dess värde. Ett antagande att sträck- och brottgränsen ökar vid 
härdning kan dock göras. Enligt insamlad information om härdning på nippelhuset kan en hårdare yta 
fås om det önskas vilket analyserna visar skulle minska kulintrycket. Att avgöra vilken tjocklek på 
ythärdningen som krävs är svårt att avgöra på grund av att materialdata är approximerad. För att 
kunna avgöra minsta antalet kulor i kopplingen kombinerat med vilken tjocklek på ythärdningen som 
krävs behöver fler undersökningar göras. Analyserna på nippelhuset visar ändå att det är möjligt att 
minska antalet kulor om komponenten härdas på ytan. Härdning är ett billigt och effektivt sätt att 
skapa ett hårdare och sprödare material. Undersökning om sprickbildning behöver göras på 
ythärdningen.  

Vid optimeringen av styrningen med Design Exploration (se kapitel 2.3.1) ökas materialets massa 
vilket helst vill undvikas. För att öka sprängtrycket behöver antingen massan öka alternativt att 
komponenten härdas. Om styrningen härdas ökas materialets hållfasthetsegenskaper radikalt men 
spricka längst komponenten sker snabbare när en liten spricka väl uppstått. Om styrningen härdas 
leder det troligtvis till att komponenten klarar högre tryck än kulhållaren. Det gör att det finns risk att 



Elin Werner  Materialanalys & 
optimering av hydrauliska 
högtryckkopplingar  

30 

kulhållaren havererar först vilket leder till ett okontrollerat haveri om inte nippelhuset havererar. En 
möjlighet är att även härda styrningen endast på ytan dock behöver flera undersökningar på det 
göras.  

6.3.	Hållbarutveckling	
Genom att utföra dessa analyser behöver färre experiment utföras för att testa den nydesignade 
kopplingen. Några experiment krävs för att veta hur livslängden och flödet påverkats av ändringarna. 
För att få materialdata för de olika komponenterna att stämma behöver mer utförliga mätningar 
göras.  

Genom att minska antalet kulor bidrar det till mindre kulor i kopplingen samtidigt som kulhållarens 
tillverkningssteg minskas något. Utsläppen vid leverans av komponenterna och de färdigmonterade 
kopplingarna minskas något om vikten på kopplingen minskas.  

Vid härdning av komponenter undviks det att öka mängden material i kopplingen. Genom ökning av 
material går det åt mer material vid tillverkning samtidigt som utsläppen vid leverans blir större på 
grund av ökad vikt på kopplingen.  

7. Framtida	arbete	
En noggrannare analys över hållfasthetsegenskaperna hos materialet för komponenterna behöver 
göras för att analyserna ska stämma överens med verkligheten. Genom att använda 
trådtöjningsgivare vid experiment fås en mer exakt data över materialet. Ett annat sätt kan vara att 
utföra dragprov dock krävs det framtagning av provstavar för att utföra.  

Materialets hållfasthetsegenskaper när det gäller härdning på olika sätt på nippelhuset och 
styrningen behöver undersökas mer eftersom sträckgräns, brottgräns och hårdnadskoefficient är 
endast approximerade och har en stor osäkerhet. För att avgöra antalet kulor i kopplingen 
kombinerat med tjockleken på ytans härdning på nippelhuset behöver flera tester utföras.  

Hur stora deformationer som uppstår om styrningen härdas endast på ytan i form av sätthärdning 
kan undersökas vidare för att dra ner på kostnaderna vid härdning.  

Önskas styrningen ändras enligt de geometriska ändringar som är framtagna behöver en 
noggrannare undersökning göras på den påverkade fjädern.  

En prototyp för att säkerhetsställa att kopplingen uppfyller kraven behöver tas fram. Hur flödet 
påverkats av ändringarna i kopplingen behöver ses över eftersom detta inte har undersökts i 
examensarbetet. Tester på om kopplingens livslängd har påverkats behöver också göras.  

8. Slutsats	
För att analyserna ska stämma behöver en mer utförlig materialanalys utföras. Det finns flera 
osäkerheter kring materialanalysen och flertal värden på sträckgränsen och hårdnadskoefficienten 
som ger liknande resultat. Ett antagande att sträckgränsen troligtvis är högre än de nuvarande kan 
göras. 
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Vid optimering av styrningen anses härdning av komponenten som mest lämpad där den visar 82 % 
minskning av den maximala deformationen. Önskas kopplingen inte att härdas behöver materialet i 
komponenten ökas genom att främst göra cylinders diameter större. En undersökning bör göras för 
att se om det räcker med en ythärdning på styrningen istället för att härda hela komponenten.  

För att förstärka kulhållaren kan antalet kulor minskas i kopplingen. För komponenten 
rekommenderas helst 12 kulor. För nippelhuset ansågs inga geometriska ändringar som förbättringar 
utan istället härda komponenten på ytan. Ytan som antas härdas önskas ha en hårdhet som är 27 % 
hårdare än den nuvarande hårdheten samtidigt som kärnans hårdhet bibehålls. Tjockleken som krävs 
på ytans härdning är svår att avgöra på grund av den approximerade materialdata. Enligt analyserna 
krävs en ythärdning på minst 0,5 mm tjocklek men troligtvis kan tjockleken minskas något eftersom 
materialdata för härdningen är något underskattad. Detta behöver undersökas noggrannare.   
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Bilaga	A	Tidsplan	
En planering över examensarbetet gjordes i inledningen av arbetet och visas i figur A.1. På grund av 
olika anledningar skedde förändringar hela tiden under arbetets gång. Bland annat utfördes 
experimenten senare än planerat och därav ledde till att optimeringen påbörjades tidigare. Tiden 
som lades ner på materialanalysen fick förkortas på grund av tidsbristen för materialanalysen som 
uppstod vid försening av experimenten.   

 
Figur A.1. Planering av examensarbetet i början av arbetet.	
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Figur A.2. Uppdaterad planering över arbetet. 
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Bilaga	B	Trådtöjningsgivare	och	dragprov	
Det finns flera sätt att mäta töjningar som uppstår. Ett vanligt sätt att mäta töjningen på är med hjälp 
av trådtöjningsgivare som använder sig av en metalltråd där den elektriska resistansen ändras på 
metalltråden (Nationalencyklopedin 2018). Mätinstrumentet ger en bra blick över hur och när 
töjningarna växer. Trådtöjningsgivare mäter endast i en riktning. Moustabchir, Arbaoui, Azari, Hariri 
& Pruncu (2017) förklarar att trådtöjningsgivare är känsliga angående deformationer där av bör hög 
försiktighet åtas vid fastklistring av dem. Följande ekvation förklarar hur längdändringen mäts i 
förhållande till töjningen (Moustabchir 2017).  

∆d
d
= 𝑘 ∆f

f
     (2.1.1) 

Skillnaden i resistansen förklaras av ΔR, skillnaden i längd av ΔL, resistansen av R, längden av L och 
mät faktorn av k Moustabchir (2017). Värdet på mät faktorn är beroende av materialets egenskaper 
och ges av ekvationen  

𝑘 = (1 + 2𝜈) + 𝑐(1 − 2𝜈)    (2.1.2) 

där ν är Poissons tal och c Bridgman konstant (Moustabchir 2017). Hur trådtöjningsgivaren används 
på tryckkärl med kända defekter upplyser Moustabchir et al. (2017).  

Ett annat sätt att få en förståelse för hur töjningen uppkommer är genom dragprov. Med hjälp av 
dragprov fås en tydlig spännings- och töjningskurva (Dezö 2017). Detta ger en bra bild över hur 
materialet beter sig icke-linjärt. Dragprov går ut på att fästa provbiten i var sin ända varav en 
dragande last appliceras. Den dragande lasten ökar sedan och drar tills brott uppstår förklarar Dezö 
(2017). Provbitarna har för det mesta en rund utformning men rektangulära provstavar används 
också vid dragprov (Leijon 2013). De rektangulära är vanligt om tvärsnittet ska undersökas förklarar 
Lejon (2013). Hassan, Jones & Mahmud (2012) förklarar vidare hur dragprov utförs.   

Bilaga	C	Isotropisk-	och	kinematisk	hårdnad	
Vid finita element analyser kan materialet ses som isotropisk hårdnad, kinematisk hårdnad eller en 
kombination av de två förklarar Dezö (2017). Isotropisk hårdnad är när en ökning alternativ 
minskning av spänningen sker som en enhet. Alltså bibehålls mittpunktens läge klargör Dezö (2017). 
Avlastningsspänningen vid tryck är av samma storlek som den högsta spänningen som uppstår i 
dragbelastningen, med andra ord är sträckgränsen densamma för tryck och dragbelastning. Dezö 
(2017) förklarar mer om isotropisk hårdnad.  

Vid analyserna ansätts först en last sen kan en avlastning av den applicerade lasten göras. Vid last 
och avlastning ansätts hårdhets moduler som olika vid kinematisk hårdnade tolkar Zakavi, Zehsaz & 
Eslami (2010). Detta görs för att förflyttningen ses som olika vid lastat och avlastat läge. Denna 
modell är bra om materialet utsätts för en upprepande belastning förklarar Zakavi et al. (2010). En 
kombination av dessa kan göras som Zakavi et al. (2010) förklarar mer om.  

Bilaga	D	Kravspecifikation		
I figur D.1 visas kravspecifikationen och om de uppfylldes efter utförandet av arbetet.  
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Figur D.1. Kravspecifikation. 
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Bilaga	E	Resultat	från	experiment	
Det statiska trycket som kopplingen utsattes för beskrivs i procentandel av det maximala trycket. 
Kopplingen antog ihopkopplad i testerna. De olika mätpunkterna för styrningen visas i figur E.1.  

 
Figur E.1. Mätpunkter av styrningen. 

I tabell E.1 visar mätresultatet från testerna för styrningen. Några markeringar försvann under 
testerna vilket ledde till att vissa mätningar inte kunde utföras.  

Tabell E.1 Mätresultatet för styrningen jämfört med nominella måtten.  

 

Figur E.2 visar mätpunkterna för kulhållaren och tabell E.2 visar mätresultatet för komponenten.  

Mätpunkt
30 % av max. 
trycket [%]

40 % av max. 
trycket [%]

59 % av max. 
trycket [%]

72 % av max. 
trycket [%]

87 % av max. 
trycket [%]

D1 0,04% - 0% 0% 0,04%
D2 0% - -0,08% -0,04% 0,07%
D3 0% 0% 0% -0,07% 0,97%
D4 0% 0% 0% - -
D5 0% 0% 0% - -
B1 0% - - - 0,22%
B2 0% - - - 0%
B3 0% - - - -0,67%

Kommentar Inget synligt Inget synligt Inget synligt Inget synligt 
Styrningen 
buktar ut, 

dammlucka 

Styrningens mätresultat 



Elin Werner  Materialanalys & 
optimering av hydrauliska 
högtryckkopplingar  

40 

 
Figur E.2. Mätpunkter för kulhållaren. 

För kulhållaren sker mätningen vid flera ställen vilket antingen är blå markerade eller svart 
markerade. Axiella och tangentiella streck är målade vid diameter 5 vilket förkortas a samt t i 
tabellen. 

Tabell E.2. Mätresultatet för kulhållaren jämfört med de nominella måtten.  

 

Mätpunkterna för nippelhuset visas i figur E.3.  

 
Figur E.3. Mätpunkter för nippelhuset. 

Mätpunkt
87 % av max. trycket 

[%] (skjutmått)
87 % av max. trycket 

[%] (profilpro.)
D1 -0,06% 0,14%
D2 -0,03% 0,11%
D3 0% 0,07%
D4 0% -

D5 t-svart 0% 0,06%
D5 t-blå 0,03% -

D5 a-svart 0,03% -
D5 a-blå 0% -
B1 blå 0% 0,57%

B1 svart 0,06% 0,43%
Kommentar 

Kulhållarens mätresultat 

Inget synligt 
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I tabell E.3 visas mätresultatet för nippelhuset.  

Tabell E.3. Mätresultatet för nippelhuset jämfört med de nominella måtten. 

 

De övriga komponenterna granskades efter varje test men visa ingen synlig ändring förutom de 
kulintryck som uppstod på låshylsan.  

Bilaga	F	Invers	modellering	
I tabell F.1 samt tabell F.2 visas olika antagande av sträckgränsen och hårdnadskoefficienten för 
styrningen och kulhållaren.  

Tabell F.1. Ändring av materialdata för styrningen.  

 

Mätpunkt
40 % av max. 
trycket [%]

59 % av max. 
trycket [%]

72 % av max. 
trycket [%]

87 % av max. 
trycket [%]

D1 blå 0 0,17 0,26 0,15
D2 blå -0,03 0,19 0,25 0,14
D3 blå 0 0,86 0,37 0,12
D4 blå -0,09 0,04 0,09 0,08
D5 blå 0 0,11 0,29 0,11

B1 0 - - -0,22

Kommentar Synligt kulintryck 
Synligt ökning 

kulintryck
Synlig ökning 

kulintryck

Nippelhusets mätresultat 

Numrering av ändringar Ökning av sträckgräns Ändring av hårdnadskoefficient Parametervärde
1 0% 0% -1,8
2 13% 11% -1,2
3 20% -16% -1,4
4 25% 11% -0,6
5 35% 19% -0,1
6 38% 26% 0,2
7 38% 11% -0,1
8 32% 11% 0,02
9 45% 34% 0,4

10 45% 3% 0,2
11 53% 3% 0,4
12 33% 3% -0,4
13 38% 3% 0,02

Styrningen 
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Tabell F.2. Ändring av materialdata för kulhållaren.  

 

I figur F.1 visas en sammanställning av parametervärden som togs fram för styrningen och 
kulhållaren från tabell F.1 och tabell F.2.  

 
Figur F.1. Olika parametervärden för styrningen och kulhållaren. 

I grafen visas det att flera värden på sträckgränsen och hårdnadskoefficienten får liknande resultat 
för både komponenten.  

Bilaga	G	Konvergensanalys	
Konvergens analys görs på flera av analyserna för att få överensstämmande analyser som möjligt. För 
styrningen görs en konvergensanalys på den härdade modellen och den optimerade modellen (där 
geometriska ändringar är gjorda).  I figur G.1 visas en graf över konvergensen på styrningens 
modeller. I graferna ansätts x-axel som förändring av antalet element och y-axeln som den maximala 
spänningen i förhållande till sträckgränsen.  

Numrering av ändringar Ökning av sträckgräns Ändring av hårdnadskoefficient Parametervärde
1 0% 0% -0,17
2 2% 53% 0,09
3 24% 53% 0,29
4 17% 53% 0,23
5 17% 7% 0,08
6 17% 65% 0,26
7 17% 1% 0,06
8 0% 46% 0,05
9 0% 44% 0,04

10 5% 26% 0,02
11 10% 13% 0,02
12 10% 46% 0,14
13 12% 9% 0,03

Kulhållaren 
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Figur G.1. Graf över konvergens på styrningens modeller. 

Figur G.2 visar konvergensen på kulhållarens modeller med olika antagande av kulor.  

 
Figur G.2. Graf över konvergensen på kulhållarens modeller. 

I figur G.3 och G.4 visas hur nippelhusets modeller konvergera mot ett värde där figur G.3 visar 
konvergensen på modellerna som antas ythärdas medan den andra figuren visar de andra 
modellerna av nippelhuset. Dessa andra modeller är de 3 kandidater som tog fram från Design 
Exploration, härdat nippelhus och en modell med egna framtagna geometriska ändringar (optimerad 
1).  

 
Figur G.3. Graf över konvergens på de ythärdade modellerna av nippelhuset. 
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Figur G.4. Graf över konvergensen på övriga utav nippelhusets modeller. 

Bilaga	H	Response	surface	av	styrningen	
I response surface (se kapitel 2.5.1)ses det hur de olika ingångsparametrarna påverkar den maximala 
spänningen. I figur H.1 visas hur diameter 1 och diameter 2 påverkar spänningen, figur H.2 visar hur 
diameter 1 och bredd 1 påverkar spänningen och figur H.3 visar hur diameter 2 och bredd 1 påverkar 
spänningen. Röd färg indikerar stor spänning medan blå färg indikerar mindre spänning.  

 
Figur H.1. Response surface av diameter 1 och diameter 2. 

I figuren ovan syns det tydligt att värden på diameter 2 har ingen större betydelse på spänningen om 
den jämförs med diameter 1.  
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Figur H.2. Response surface av diameter 1 och bredd 1. 

Jämförs diameter 1 och bredd 1 visas det tydligt att värdet på bredd 1 inte har lika stor betydelse för 
spänningen.  

 
Figur H.3. Response surface av diameter 2 och bredd 1. 

Ett litet alternativt stort värde på diameter 2 ger de minsta spänningarna om bredd 1 antar ett stort 
värde vilket syns tydligt i figuren ovan.  
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Bilaga	I	Resultatoptimering	
Spänningsfördelningen för modellerna med olika utformningar av flödeshålen sammanställs i figur 
I.1. Ovala hål 4 visar mindre spänning vid området mellan ventilen och flödeshålen och mindre 
spänningar mellan flödeshålen jämfört med ovala 3. Ovala hål 4 antas som mest lämpad.   

 
Figur I.1. Utformning av flödeshål med befintlig modell, Ovala hål 3 samt Ovala hål 4. 

Vid tillämpning av Design Exploration framkom det tydligt att vid ökad tjocklek på komponenten 
minskas spänningarna och deformationerna. I Bilaga E beskrivs mer utförligt hur 
ingångsparametrarna påverkar varandra samt response surface för de olika geometriska måtten 
jämfört med den maximala spänningen. Det geometriska måttet som påverkade spänningen mest var 
diameter 1. De andra ingångsparametrarna hade inte lika stor påverkan. Nackdelen om diameter 1 
ökar behöver dammluckans tjocklek minskas samt justera en fjäder. Spännings- och 
töjningsfördelningen för om diameter 1 ökas med 4,7 % samt bredd 1 ökar med 52 % (DE-modellen) 
ses i tabell I.1 tillsammans med den härdade modellen av styrningen och den befintliga modellen. 
Styrningens sträckgräns ökas med 56 % och brottgränsen med 96 % vid antagande om härdning. 
Modellerna har alla ovala hål 4 som utformning av flödeshål och deformationen ansätts i samma 
skala som modellen utan några geometriska ändringar och utan härdning. 
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Tabell I.1. Spänningsfördelning och deformation för styrningens modeller. 

 

Analyserna för kulhållaren visar tydligt mindre deformationer om antalet kulor minskas. I tabell I.2 
visas spänningsfördelningen och deformationen som uppstår vid det kritiska området för 
kulhållarens olika modeller. Deformationernas skala antas samma och utgår från modellen med 15 
kulor.  

Tabell I.2. Spänningsfördelning och deformation för de olika modellerna på kulhållaren.  

 

Modell Spänningsfördelning Deformation
Maximal deformation i 

förhållande till maximala 
deformation för 15 kulor 

Ovala hål 4 som 
flödeshål & övrigt 

befitnlig design
-

Ovala hål 4 som 
flödeshål & härdat

-82%

Ovala hål 4 som 
flödeshål & DE-modell

-34%

Styrningens modeller

Antal kulor Spänningsfördelning Deformation
Maximal deformation i förhållande till 

maximala deformation för 15 kulor 

15 
(befintlig 
design)

-

14 -32%

13 -48%

12 -54%

Kulhållarens modeller
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Några större ändringar på nippelhuset går inte att göra på grund av alla krav som finns på 
komponenten. Flera geometriska ändringar undersöktes utav egna framtagna modeller och med 
Design Exploration. Kulintryckets storlek kunde minskas ytterst lite vid de nya framtagna modellerna, 
dock ledde detta till ökade spänningar vid det smala området på komponenten. I figur I.2 kan en 
jämförelse ses på en av modellerna som togs fram och den befintliga modellen.  

 
Figur I.2. Spänningsfördelning på en av de framtagna modellerna jämfört med den befintliga. 

Analyserna visar en skillnad på om komponenten härdas på ytan. Materialdata på ythärdningen är 
approximerad utifrån antagande på en 27 % ökning av hårdheten. De komponenter som härdas på 
ytan antas ha samma hårdhet i kärnan som komponenten som härdats. I tabell I.3 visas en jämförelse 
av spännings av härdning av hela komponenten samt när komponenten härdas på ytan med de olika 
tjocklekarna. 

Tabell I.3. Spänningsfördelning av härdning på hela komponenten och ytan.    

 

Vilken sorts 
härdning

Spänningsfördelning 

Maximal 
deformation i 
förhållande till 

maximala 
deformation för hela 

härdat

Vilken sorts 
härdning

Spänningsfördelning 

Maximal 
deformation i 
förhållande till 

maximala 
deformation för hela 

härdat

Hela härdat 
(befintlig 
design)

-
Ythärdat 0,4 

mm
-17%

Ythärdat 0,2 
mm 

-8%
Ythärdat 0,5 

mm 
-18%

Ythärdat 0,3 
mm 

-14%
Ythärdat 0,6 

mm 
-20%
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Det plastiska området som uppstår kring kulintrycket minskas om komponenten härdas på ytan med 
en hårdhet som är större än nuläget. Kulintryckets storlek minskar om tjockleken på ytans härdning 
antas öka.  

Kulintryckets yta ökar om antalet kulor minskas i kopplingen vilket visas tydligt i analyserna. De 
maximala spänningarna visar sig växa vid minskningen av antalet kulor. I tabell I.4 visar 
spänningsfördelningen för olika antalet kulor på nippelhuset samt den procentuella förändringen av 
den maximala deformationen för modellerna.  

Tabell I.4. Spänningsfördelning för olika antal kulor på nippelhuset. 

 

 

Antalet kulor Spänningsfördelning 
Maximal deformation i 

förhållande till maximala 
deformation för 15 kulor 

15 (befintlig 
design)

-

14 ökning 9%

13 ökning 18%

12 ökning 29%

Antal kulor på nippelhuset


