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Sammanfattning 
Då godsvagnar skall vägas med trådtöjningsgivare monterade i järnvägsräls finns ett antal faktorer som 
inverkar på mätresultatet. Denna rapport utreder genom datorbaserade simuleringar hur underlag och 
hastighet inverkar på töjningen i rälsen och även i viss mån hur deformationen i rälsen påverkas. 
Vidare utreds hur störningar i form av temperaturförändring samt förändring av kontaktkraften mellan 
vagnshjul och räls inverkar på töjningen. Förändringen av kontaktkraften kan exempelvis bero på 
hjulplatta, vibrationer från godsvagn eller ojämnheter i rälsen. 

Abstract 
When goods wagons are weighed out with a strain gage assembled to a rail there are certain factors that 
affect the results of the measurement. This report investigates by computer based simulations how the 
foundation and the speed of a wagon affect the strain and the deformation of a rail. Furthermore, in the 
report investigations are made how disturbances in the form of  changes in temperature and changes of 
the contact force between the wheel of a wagon and the rail affect strain. The changes can occur due to 
non-round wheels, vibrations of a wagon or irregular rail. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till problemet 
Vågagenturen Wånelid AB konstruerar, tillverkar, säljer och underhåller olika typer av vågar och 
system för vägning (Wånelid, 2006). Företaget är världsledande inom dynamisk vägning och växer 
även starkt inom statisk vägning. Områden där vågarna och systemen används sträcker sig från 
laboratorier till fordon. Företaget har också några av världens största våg och lastcellstillverkare som 
leverantörer.  
 
Idén till examensarbetet uppkom då vägning av godsvagnar gjordes i Kiruna. Vägningen av vagnarna 
sker genom att töjningsgivare appliceras på rälsen. När en vagnaxel sedan passerar över mätområdet 
fås en viktkurva som beror på resistansändringen i givaren. Resistansen i givarens tråd ändras beroende 
på töjningen i rälsen. Godsvagnens vikt beräknas med hjälp av den registrerade töjningen. Önskvärt är 
att erhålla viktkurvor utan störningar. När vägningar gjordes i Kiruna blev detta dock inte fallet. Istället 
gav mätningarna upphov till distorsion i de sinusformade kurvorna, vilket gav upphov till att 
mätningsresultatet inte blev samma varje gång. Därmed uppstod frågeställningen vad som kan tänkas 
hända med rälsen när en godsvagn eller ett helt set av godsvagnar passerar mätområdet. 

1.2 Vad andra har gjort 
I en rapport av Karoumi och Wiberg (1997) beskrivs hur förenklade dynamiska kontrollberäkningar har 
genomförts på 12 broar längs Botniabanan. Höga krav ställs på broarna eftersom de är dimensionerade 
för tåg upp till 250 km/h. Kraven avser främst de dynamiska lasteffekterna såsom accelerationer hos 
brobanan. Syftet med denna studie var att med hjälp av enkla beräkningsmodeller utvärdera de 
dynamiska effekterna av passerande höghastighetståg på Botniabanans broar. Studien omfattar 
dynamiska effekter av vertikala svängningar. Dynamiska simuleringar har i denna studie genomförts 
för tåg med hastigheter upp till 300 km/h. 
 
I en rapport av Stefan Johnsson och Isak Kulenovic 2005-03-08 (Johnsson och Kulenovic, 2005) 
undersöks hur noggrant kontaktkrafter mellan hjul och järnvägsräls kan mätas. De har även undersökt 
om hjulplattor kan detekteras på ett enkelt sätt med hjälp av trådtöjningsgivare och undersökt vilka 
system som finns i dag för dynamisk vägning av tågsystem. 
 
I en rapport av Per-Anders Ljungström beskrivs lastfallsmodellering för järnvägsbroar för hastigheter 
större än 200 km/h (Ljungström, 2005). Arbetet går ut på att försöka förenkla simuleringsberäkningar 
för järnvägsbroar som trafikeras av snabbgående tåg med hastigheter större än 200 km/h. Med stöd av 
en matematisk modell visualiseras hur järnvägsbroar beter sig när de trafikeras av tåg med varierande 
hastigheter. I arbetet används FE-formulering för att modellera dynamiska laster med rörliga 
axelkrafter. Programmet som tagits fram är avsett att ge ökad effektivitet i beräkningsarbetet för 
brokonstruktörer. 

1.3 Denna undersökning 

1.3.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av datorbaserade simuleringar studera vad som sker då en 
godsvagn passerar över standardräls BJV50 upplagd på ett fjädrande underlag. Rälsens beteende vid 
dynamisk och statisk last skall undersökas. Främst studeras hur rälsen beter sig kring mätområdet där 
givaren är placerad. Resultaten ger insikt om inverkan av tågets hastighet och kan användas som 
komplement till mätningar i verkligheten. Analyserna visar inverkan av olika faktorer och vilka 
komplikationer dessa kan föra med sig. 

1.3.2 Mål 
Arbetet skall genom datorbaserade simuleringar ge resultat som kan jämföras med verkliga 
belastningsfall. Genom att beakta olika faktorer som kan inverkan på mätresultatet skapas olika 
belastningsfall. För att detta skulle lyckas skall en tillfredställande datormodell skapas som i möjligaste 
mån har egenskaper som en verklig räls som passeras av ett godståg. 
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1.3.3 Genomförande 
Genom litteraturstudier och andra undersökningar fastställs till en början grundläggande faktorer för 
modellen. Dessa omfattar till exempel hur modellen kan byggas upp i datorn för att minimera 
tidsåtgången vid analyser och samtidigt ge resultat som överensstämmer väl med verkligheten. Vidare 
undersöks hur underlaget, d.v.s. ballasten, kan beskrivas för att den datorbaserade modellen ska få 
egenskaper motsvarande verklig ballast. Dessa egenskaper kan t.ex. vara att underlaget tenderar att 
vibrera då en godsvagn passerar. För att få ett rimligt tvärsnitt med rätt egenskaper på 
simuleringsmodellens balkar undersöks material och tvärsnittsegenskaper för en standardräls. Hur 
analyser kan genomföras undersöks också. Studier utförs även på vilka faktorer som kan påverka 
resultaten i verkligheten utöver faktorer som analyseras i detta arbete (se avsnitt 1.2). Utifrån 
litteraturstudierna och undersökningarna byggs sedan en datormodell av rälsen. 
 
Statiska analyser, modalanalyser och dynamiska analyser utförs med hjälp av datormodellen. Genom 
jämförelser mellan dessa säkerställs att simuleringsmodellen är tillförlitlig. Dessa jämförs också med 
beräkningar för hand. Vidare undersöks med hjälp av analyserna inverkan av underlaget, 
godsvagnarnas hastighet, godsvagnarnas vikt samt om temperaturen i rälsen inverkar på 
mätningsresultatet. 

2. Modell 

2.1 Rälsbankens uppbyggnad 
För att få en förståelse för hur en datorbaserad modell kan byggas upp behövs förståelse för hur en 
verklig rälsbank är uppbyggd. Bankkroppens uppbyggnad kan se annorlunda ut än vad som beskrivs 
under denna rubrik. Vid broar består t.ex. bankkroppen av betong (se avsnitt 1.2). 

Ballast

Bankkropp

Sliper

Räl

Mellanlägg

 

Figur 1: Rälsbankens uppbyggnad 

Rälsbanken är typiskt uppbyggd av en bankkropp täckt av ett lager ballast enligt figur 1. Bankkroppen 
består ofta av packad jord eller sand medan ballasten ofta består av grovt grus. Ballasten har dämpande 
egenskaper och tar upp vibrationer från förbipasserande tåg. I ballasten ligger slipers stadigt nedgrävda. 
Avståndet mellan två sliprar är ca 70 cm. Detta avstånd kan dock variera. De slipers som används idag 
är oftast gjutna i betong. Tidigare användes slipers av impregnerat trä. Ovanpå sliprarna ligger så 
kallade mellanlägg som rälsen vilar på. Dessa mellanlägg har också dämpande egenskaper. Rälsen som 
ligger på mellanläggen är fastsatt i sliprarna för att hållas på plats. Rälsen är helsvetsad vilket betyder 
att rälslängdernas ändar är hopsvetsade. Tidigare monterades rälslängderna med ett avstånd vilket gav 
rälslängderna en möjlighet att utvidgas vid högre temperaturer. Med helsvetsad räls skapas istället 
tryckspänningar i rälsen, alternativt dragspänningar om temperaturen sjunker. I denna undersökning är 
rälsen en standardräls BJV50. Information om tvärsnitt finns i bilaga 1 och 5. 

2.2 Vad som modelleras 
Det i rälsbanken som modelleras är en begränsad bit av rälssträckan. Det är tillräckligt att modellera en 
av de båda rälsarna eftersom töjningsgivaren som appliceras på rälsen enbart mäter på en av dem. I 
analyserna utvärderas töjningen på den del av tvärsnittet där den blir maximal. Vidare modelleras 
underlagets tendens att vibrera då en godsvagn passerar. Underlaget som beskrivs ovan anses ha en 
styvhet mellan 50 och 200 MN/m (Nielsen, 2006). Som jämförelse har ett underlag av lera styvhet på 
cirka 5 MN/m. Intervallet 50 till 200 MN/m var därför rimligt att undersöka. 
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Sliprarnas och rälsens massa modelleras eftersom de tillsammans med godsvagnens last påverkar 
vibrationerna i underlaget. En sliper av betong väger cirka 125 kg (Nielsen, 2006). Rälsen får sin vikt 
via tvärsnittsegenskaper som simuleringsprogrammet räknar fram. Mellanläggen och övriga 
underlagets dämpning är inte nödvändiga att tas hänsyn till i dessa simuleringar, då det är ett kort 
tidsintervall som undersöks och mellanläggens dämpning är låg (Nielsen, 2006). Övrigt som 
modelleras är kontaktkraften mellan ett godsvagnshjul och rälsen. Denna kontaktkraft motsvarar i 
undersökningen godsvagnens massa. Godsvagnens massa kan variera mellan 20 och 100 ton (Wånelid, 
2006). Simuleringar utförs med hastigheter mellan 5 och 100 km/h, detta intervall anses lämpligt av 
uppdragsgivare Wånelid (2006). Figur 2 visar godsvagnens hjul, godsvagnens hastighet och en sträcka 
av rälsen. Detta är exempel på delar som har förklarats under denna rubrik och som ligger till grund för 
den datorbaserade simuleringsmodellen. 
 

Figur 2:  Modell av det analyserade problemet 

2.3 FE- modellen 
Simuleringarna utförs i modeller skapade i dator (Mechanica Wildfire 3.0, 2005). Modellen byggs upp 
som en tunn linje som föreställer rälsen, se figur 3. Linjen ges tvärsnittsegenskaper som en BJV50 räls. 
Tvärsnittets utseende och tvärsnittsdata framgår av bilaga 1 och 5.  Linjen delas upp i ett antal mindre 
delar, så kallade element, dessa används vid beräkningarna, ju fler element som används desto exaktare 
resultat erhålls. 
 

 

Figur 3: Simuleringsmodell i Pro Engineer, Mechanica 

Sliprarna som rälsen vilar på simuleras med punktmassor, som vardera motsvarar en halv sliper av 
betong med massan 125 kg. Dessa punkter är även fästa till marken via fjäderelement verkande i y-led. 
Det som här kallas marken är ett fast underlag som inte vibrerar. Fjäderelementen motsvarar markens 
tendens att vibrera. Fjäderelementen tilldelas en styvhet, eller fjäderkonstant, som skall motsvara 
rälsbankens styvhet. Både punktmassorna och fjäderelementen är markerade figur 3. 
 
Rälsen tillåts inte röra sig i sidled (z-led enligt figur 3). Detta eftersom rälsen sitter inspänd i sliprarna 
och för att deformation i denna ledd inte är relevant för simuleringarna. Deformationer i x-led enligt 
figur 3 är däremot tillåten i alla punkter bortsett från i ändpunkterna för att rälsen skall ha frihet att 
glida. I y-led kan balken deformeras fritt under motverkan av fjädrarna. Rälsen är enbart fri att rotera 
kring z-led. 
 
För att modellen skall uppföra sig realistiskt krävs även ett antal randvillkor. Modellens ändpunkter 
tillåts inte att förskjutas i x-led. Ändpunkterna är även förhindrade att rotera kring z-axeln. Detta beror 
på att rälsen i verkligheten är längre. Om ändpunkterna fick rotera kring z-axeln skulle detta motsvara 
att ett veck bildades på rälsen. 
 

Fjäderelement Mätpunkt 

Kontaktkrafter 

Slipermassor 

x 

y 
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Kontaktkraften mellan vagn och räls simuleras med en punktkraft som är ansatt till en åttondel av 
vagnens totalvikt. Detta eftersom vagnen har åtta fjäderupphängda hjul. I denna undersökning antas att 
massan fördelas jämt mellan hjulen (bilaga 2). Då tidsaspekten skall tillföras modellen krävs att en 
kontaktkraft motsvarande vagnslasten sätts i varje punkt, eller nod, på den sträcka vagnen skall färdas. I 
simuleringsmodellen i figur 3 används 70 kontaktkrafter som där kan ses som svarta pilar. Alla dessa 
krafter är tidsberoende. För att simulera en last som löper längs rälsen varierar kontaktkrafterna med 
tiden enligt exemplet i figur 4. Varje kontaktkrafts tidskurva är linjärt stigande upp till hundra procent 
av kontaktkraften och sedan linjärt avtagande till noll procent. Summan av krafterna blir då ständigt 
100 % samtidigt som en rörelse simuleras. Tiderna för punktkrafterna programmeras om för varje 
hastighet som simuleras. 
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Figur 4: Exempel på lastfördelning mellan fyra noder under ett tidsintervall 

Töjning och deformation undersöks i en punkt mitt på simuleringsmodellen som motsvarar givarens 
placering. Denna mätpunkt finns markerad med en våg i figur 3. I denna punkt undersöks deformation i 
y-led och böjspänning. Böjspänningen (σb) används tillsammans med elasticitetsmodulen (E) för att 
beräkna töjning (ε) från Hookes lag. 

E

σ
ε b=  (1) 

2.4 Beskrivning av analystyper 
Under denna rubrik beskrivs de fyra olika typer av analyser som genomförs. 

2.4.1 Statiska analyser 
Statiska analyser utförs för att kontrollera att modellen är tillförlitlig och som jämförelse till de 
dynamiska analyserna. I de statiska analyserna sätts en konstant kraft motsvarande kontaktkraften 
mellan vagnens hjul och rälsen att verka i en nod. Ett flertal statiska analyser sätts samman för att 
motsvara en dynamisk simulering. Detta genom att den konstanta kontaktkraften flyttas en nod för 
varje statisk simulering. Sedan sammanfattas resultatet i en kurva där utböjning eller töjning undersöks 
i mätpunkten som en funktion av sträckan (s) enligt figur 2.  

2.4.2 Modalanalyser 
Innan de dynamiska analyserna kan utföras genomförs modalanalyser. I dessa analyser beräknas 
rälsens egenfrekvenser, alltså de frekvenser som rälsen kan självsvänga med. Dessa egenfrekvenser 
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användes sedan vid de dynamiska simuleringarna för att utföra nödvändiga beräkningar. Det som är 
relevant för att kunna skapa modalanalyser är rälsens tvärsnitt, längd, randvillkor och material. Den 
enda av dessa faktorer som är en variabel i detta fall är fastsättningen mot marken, alltså 
fjäderkonstanten. Därmed behövs en modalanalys för varje underlag som ska testas. 

2.4.3 Dynamiska analyser 
Ett flertal dynamiska analyser utförs. Simuleringsmodellen ser ut som den statiska simuleringsmodellen 
men med den skillnaden att en kontaktkraft har satts in i varje nod. Dessa kontaktkrafter är 
tidsberoende. De överlappar varandra med summan av en kontaktkraft vid varje tidsintervall. Summan 
av krafterna är alltså under intervallet konstant 100 %, se figur 4. Dynamiska analyser utförs med olika 
tidsintervall på kontaktkrafterna, olika fjäderkonstanter och olika storlek på vagnsmassan 
(kontaktkrafterna). Dynamiska simuleringar används både vid verifiering av modellen och vid 
slutgiltiga vågsimuleringar. 

2.5 Verifiering av simuleringsmodellen 
Under denna rubrik beskrivs de olika steg som utförs för att verifiera modellen. Simuleringsmodellen 
kontrolleras med statiska analyser, modalanalyser, dynamiska analyser och även med handberäkningar. 
Vid verifiering av simuleringsmodellen används det belastningsfall som ger de största deformationerna 
och töjningarna. Detta belastningsfall är mjukaste underlaget 50 MN/m och största vagnslasten 100 ton.  

2.5.1 Tillräckligt fint nät 
En undersökning utförs först om det valda antalet element mellan två intilliggande slipers är tillräckligt.  
Simuleringar utförs först med 10 element och sedan med 11 element. Detta för att avgöra om 10 
element är tillräckligt för att erhålla ett pålitligt resultat. Analyserna utförs då simuleringsmodellen 
belastas med en kontaktkraft motsvarande en fullastad vagn och fjäderkonstanten i likhet med det 
mjukaste underlaget. Skillnaden i utböjning och deformation får maximalt vara en tusendel. 
 
Valet av 10 element mellan två sliper visade sig vara tillräckligt. En jämförelse med analys med 11 
element visas att resultatet inte påverkas märkbart. Skillnaden i resultatet blir mindre än en tusendel. 

2.5.2 Tillräckligt lång modell 
Statiska analyser utförs för att bestämma antalet slipers som krävs i simuleringsmodellen för att ge en 
trovärdig töjning och nedböjning i mätpunkten. Detta genomförs genom att jämföra resultatet av 
utböjning och spänning i mätpunkten med utböjning och spänningar i ändpunkterna av rälsen. Gränsen 
för en acceptabel skillnad väljs till en tusendel, d.v.s. att töjningen i ändpunkterna inte får överskrida en 
tusendel av töjningen i mätpunkten. Likaså får inte töjningen i ändpunkterna överskrida en tusendel av 
töjningen i mätpunkten för samma belastningsfall. Detta då simuleringsmodellen belastas rakt över 
mätpunkten med en kontaktkraft motsvarande en fullastad vagn. Fjäderkonstanten sätts att motsvara det 
mjukaste underlaget.  
 
För att uppnå gränsen på en tusendel i jämförelse av deformation krävs 6 slipers. För att uppnå gränsen 
en tusendel i jämförelse av töjning krävs 10 sliper. För att både resultatet i deformation och töjning ska 
anses tillförlitliga krävs följaktligen minst 10 slipers i simuleringsmodellen. 
 

2.5.3 Rätt tvärsnittsdata 
I Pro Engineer Mechanica beräknas tvärsnittsarea och tröghetsmoment automatiskt när tvärsnittets 
geometri har definierats. Som kontroll jämförs dessa med givna data på rälsen BV50, se tabell 1 och 
bilagorna 1 och 5. De beräknade värdena skiljer sig endast marginellt från given data. Den beräknade 
tvärsnittsdatan anses därmed tillförlitlig. 
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Tabell 1: Jämförelse mellan beräknad tvärsnittsdata med given tvärsnittsdata 

  Tröghetsmoment  Tvärsnittsarea 

  Ix Iy     

Given data  2046,0 337,0 [cm4]  63,7 [cm2] 
Beräknad data 2049,6 348,7 [cm4]  63,3 [cm2] 
        
Avvikelse  0,18% 3,47%   -0,60%  

2.5.4 Tillräckligt antal moder 
Undersökning av hur många moder som krävs för att ge pålitliga töjningar utförs. För att bestämma 
antalet moder som krävs för att ge ett pålitligt resultat utförs dynamiska analyser med olika antal moder. 
De dynamiska analyserna utförs med hastigheten 100 km/h. Det som undersöks är töjningen i 
mätpunkten. Eftersom töjningen är en funktion av deformationens derivata och därmed kräver större 
noggrannhet beaktas här enbart töjningen när antalet egenmoder bestäms. Analyser utförs med från 50 
moder och uppåt till dess att resultaten konvergerar. Kurvorna sammanställs i figur 5. I denna figur ses 
töjningen (ε) som en funktion av sträckan (s). Här ses att töjningen ökar med antalet moder. 
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Figur 5: Jämförelse av töjning med olika antal moder 

I figur 6 visas en konvergenskurva. Här ses maximala töjningen som en funktion av antalet moder. Alla 
egenfrekvenser som kan uppstå i rälsen behöver inte nödvändigtvis påverka töjningen. Frekvenser kan 
uppstå i ett plan som inte påverkar töjningen eller så kan frekvenser uppstå som tar ut varandra. Detta 
fenomen ses i figur 6 där töjningen för 200 och 250 moder är nästan lika stora trots att konvergens inte 
uppstått eftersom töjningen fortsätter öka efter 250 moder. Detta gör att det är nödvändigt att undersöka 
ett flertal moder efter att konvergens tycks ha uppnåtts.  
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Figur 6: Töjningen i mätpunkten som funktion av antalet moder 

Ju fler moder som används desto längre tid tar analyserna, därför är det viktigt att inte använda för 
många moder. I detta fall bestäms att 300 moder är tillräckligt utifrån konvergenskurvan i figur 6. Med 
mer än 300 moder tenderar töjningen bara öka någon enstaka procent. 

2.5.5 Kontroll av randvillkor 
För att få en uppfattning om randvillkoren i ändarna påverkar simuleringsresultaten utförs två statiska 
analyser. Analyserna utförs med lägsta fjäderkonstant, 50 MN/m, och med största vikt, 100 ton, på 
godsvagnen. I detta fall förväntas den största deformationen av modellen inträffa och därmed erhålls 
den största inverkan av randvillkoren.  
 
För det första genomförs en simulering där en statisk last ansätts nära ändpunkten. Detta ger 
deformation av ändpunkten, vilket kan ses i figur 7. Övergångarna i deformationskurvorna blir 
tangentiella (jämför figur 7 och figur 8). Denna typ av deformation är önskvärd eftersom modellen då 
får egenskaper liknande en oändligt lång räls.   
 

       

Figur 7: Önskad deformation av ändpunkt (visas med vektorer)  

X 

Y 
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Figur 8: Deformation med last applicerad i mitten (visas med vektorer) 

I den andra analysen appliceras en last mellan de sista sliprarna i änden på modellen enligt figur 9. En 
mätning på rälsens deformation utförs mellan sliprarna i mätpunkten. En deformation på ca 0,027 mm 
registrerades i mätpunkten. Sedan flyttas lasten och punkten för mätning en sliper längre åt höger enligt 
figur 10. Detta för att se om samma resultat uppnås. Resultatet visade sig bli ungefär detsamma, en 
deformation på ca 0,029 mm registrerades. Deformationerna i de båda fallen motsvarar en skillnad på 7 
%. Sedan förflyttas lasten och mätområdet ytterligare åt höger enligt figur 11. Denna gång blev 
deformationen ca 0,029 mm, d.v.s. densamma som i det föregående fallet. Skillnaden, 0,002 mm, anses 
som tillfredställande. Enligt detta test motsvarar inte modellen en oändlig fortsättning av rälsen. 
Skillnaden bedöms dock godtagbar. 
 

 
 

Figur 9: Deformation på grund av last mellan fjäder och satt randvillkor     

 

 
Figur 10: Deformation efter förflyttad last och förflyttat mätområde 
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Figur 11: Ytterligare förflyttad last och förflyttat mätområde 

2.5.6 Kontroll av egenfrekvenser 
Under denna rubrik undersöks om programmet räknar fram egenfrekvenser med tillräcklig noggrannhet. 
Handberäkningar jämförs med resultatet av simuleringar. En enkel modell bestående av en balk byggd 
av tio element inspänd i ändpunkterna på olika sätt analyseras. Tio modalanalyser och två frekvenser 
per analys jämförs med handberäknade egenfrekvenser. Egenvinkelfrekvenserna (ωer) ges av 

( ) 42

er mLEIµLω =                                      (2) 

enligt Sundström (1998), där µ är ett tal beroende av randvillkoren, E är elasticitetsmodulen, I 
tröghetsmomentet, m balkens massa och L balkens längd. Egenfrekvenserna som beräknats i Pro 
Mechanica och de som beräknats för hand jämförs i bilaga 7. Avvikelser på maximalt 13 % erhålls 
vilket anses vara acceptabelt. 

2.5.7 Kontroll av dämpning 
Dämpningen på hela simuleringsmodellen är satt till 0,5 % av kritisk dämpning. Det är svårt att 
bedöma dämpningen på verkliga rälssystem eftersom dessa varierar i uppbyggnad. Därför kontrolleras 
under denna rubrik inverkan på töjningen av dämpningen genom att denna ändras från 0,5 % till 
antingen 0 eller 1 % av kritisk dämpning. I figur 12 ses töjningen som funktion av sträckan för tre olika 
fall av dämpning. I detta fall är lasten 100 ton och fjäderstyvheten 50 MN/m. 

Förflyttad last 
Randvillkor Randvillkor 

Förflyttat mätområde 
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Figur 12: Maximala töjningen i mätpunkten som funktion av sträckan för tre fall med skild dämpning 

Kurvorna följer varandra väl och har nästan samma maximala töjning. Det som skiljer är små 
avvikelser i början och slutet av kurvorna. Det som i första hand är relevant är storleksordningen på 
töjningarna i mätpunkten. Avvikelsen vid maximal töjning mellan de olika kurvorna är mindre än 1 %. 

2.5.8 Urartar rätt 
Som sista undersökning för att bestämma om töjningarna är tillfredställande jämförs en statisk 
belastningskurva med töjningarna som uppstår i mätpunkten vid den låga hastigheten 1 km/h. 
Kontaktkraften mellan hjul och räls är den största undersökta (100 ton) och underlaget är det mjukaste 
undersökta (50 MN/m). Detta för att ge det belastningsfall som ger de största töjningarna. Kurvorna 
sammanställs i figur 13. 
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Figur 13: Maximala töjningen i mätpunkten som funktion av sträckan, jämförelse med statisk töjning 

Kurvorna följer varandra väl vilket betyder att töjningarna i mätpunkten är tillförlitliga. Topparna är 
inte exakt lika stora. Detta beror på att fullständig konvergens inte uppnåtts i modalanalyserna. 
Avvikelser på upp till 5 % förekommer. 
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3. Analyser och resultat 
Med hjälp av analyser tas ett antal kurvor fram som beskriver deformationen respektive töjningen av 
rälsens mätområde som uppstår då en godsvagn körs med olika hastighet respektive olika underlag. I 
huvudsak undersöks töjningen och hur den avviker mot belastningsfall med den låga hastigheten 1 
km/h. Anledningen till att resultaten jämförs med dynamiska simuleringar med hastigheten 1 km/h 
istället för statiska simuleringar är att de statiska simuleringarna kan avvika mot de dynamiska med upp 
till 5 % (se rubrik 2.5.8 Urartar rätt). Vissa analyser jämförs dock med statisk deformation. Olika fall 
undersöks huruvida hastighet och underlag inverkar på resultaten. Resultat tas fram där ideala 
förhållanden råder, d.v.s. där inga störningar inverkar under simuleringarnas gång. En undersökning 
utförs också vid vilken temperatur buckling börjar uppstå. När buckling börjar uppstå går det inte att 
köra på banan. Sedan utförs undersökningar där störningar inverkar i simuleringarna för att se hur dessa 
påverkar resultaten. Undersökningar utförs där ett hjulpar simulerades för att se om resultaten för ett 
respektive två hjul skiljer sig åt och i så fall hur dessa skiljer sig åt. 

3.1 Idealt fall, utan störningar 
För att få förståelse för hur töjningen påverkas vid olika belastningsfall sammanställs resultat för ideala 
förhållanden, d.v.s. utan inverkan av störningar av något slag. Sammanställning av resultaten kan ses i 
figurerna 14 och 15. Här ses töjningen som funktion av hastigheten för olika ideala belastningsfall. 
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Figur 14: Avvikelsen i töjning som funktion av hastigheten, varierande massa och underlag 50 MN/m 

Kurvorna i figur 14 följer varandra väl. Detta innebär att töjningen har ett linjärt förhållande till massan, 
vilket i sin tur betyder att om massan ökas med en viss procent ökar töjningen med samma procent. 
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Figur 15: Avvikelsen i töjning som funktion av hastigheten, varierande underlag och massan 100 ton 

I figur 15 ses att kurvorna följer varandra väl fram till 20 km/h, detta betyder att töjningen inte skiljer 
sig mycket från den statiska töjningen. Vid högre hastigheter än 20 km/h erhålls avvikelser i resultatet. 
Avvikelserna beror följaktligen på hastigheten men har olika utseende beroende på underlaget. Här 
syns inget tydligt mönster i hur hastighet och underlag påverkar töjningen. Detta utreds vidare under 
rubriken 3.1.2 Inflytande av underlag. 

3.1.1 Inflytande av hastighet 
Resultaten av olika simuleringar med det vekaste underlaget, fjäderkonstanten 50 MN/m, sammanställs 
i figurerna 16-19. Figurerna visar en sammanställning av olika hastigheter, från 5 km/h till och med 
100 km/h. Analyserna utförs med den högsta lasten, 100 ton. Kurvor över maximal töjning för varje 
enskilt belastningsfall inom ramen för detta arbete sammanställs i bilaga 3. 
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Figur 16: Deformationer med fjäderkonstant 50 MN/m och lasten 100 ton, hastigheter 5- 20 km/h 
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Figur 17: Deformationer med fjäderkonstanten 50 MN/m och lasten 100 ton, hastigheter 5-100 km/h     
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Figur 18: Töjningar med fjäderkonstanten 50 MN/m och lasten 100 ton, hastigheter 5-20 km/h 
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Figur 19: Töjningar med fjäderkonstanten 50 MN/m och lasten 100 ton, hastigheter 5-100 km/h  
 
Figurerna 16-17 visar deformationen och figurerna 18-19 visar töjningen i rälsens mittpunkt. Testerna 
med hastigheterna 50 km/h och 100 km/h ger stora frekvenser medan hastigheter från och med 20 km/h 
och nedåt ger små eller inga frekvenser. Vid hastigheter kring 20 km/h börjar frekvenser uppstå som 
bidrar till variation i deformation. Den maximala deformationen påverkas således. En analys med 
hastigheten 1 km/h jämförs med de dynamiska analyserna. Analysen visar att modellen deformeras 
korrekt i enlighet med vad som har diskuterats under rubriken 2.5.4 Tillräckligt antal moder.  Den 
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maximala töjningen blir som högst ca 0,000437 när vagnen passerar över mätpunkten med 
hastigheterna 1-20 km/h, se figur 18.   
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Figur 20: Deformationer med fjäderkonstant 200 MN/m och med lasten 20 ton, hastigheter 0-20 km/h 
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Figur 21: Deformationer med fjäderkonstanten 200 MN/m och lasten 20 ton, hastigheter 5-100 km/h 
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Figur 22: Töjningar med fjäderkonstanten 200 MN/m och med lasten 100 ton, hastigheter 5-20 km/h 
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Figur 23: Töjningar med fjäderkonstanten 200 MN/m och lasten 100 ton, hastigheter 5-100 km/h  
 
Resultaten av simuleringar med det hårdaste underlaget, fjäderkonstanten 200 MN/m, visas i figurerna 
20-23. Figurerna visar en sammanställning av simuleringar med hastigheter från 5 km/h upp till 100 
km/h. I dessa analyser har vagnens vikt satts till 100 ton vid analyser av töjningar och till 20 ton vid 
analyser av deformationer. Figurerna 20-21 visar deformationen och figur 22-23 visar töjningen. 
Samma resultat fås även här som i figurerna ovan där underlaget var vekare. Hastigheten har ingen 
inverkan på graden av deformation och töjning för hastigheter lägre än 20 km/h. Men kring 20 km/h fås 
frekvenser som påverkar deformationen. De maximala töjningarna som visas i figur 22 för 5-20 km/h 
blir ca 0,000344. En simulering med hastigheten 20 km/h ger ingen stor inverkan på töjningen vare sig 
simuleringarna görs med det vekaste eller det hårdaste underlaget, se även bilaga 3. Hastighetens 
inverkan på töjningen undersöks vidare nedan. 
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Figur 24: Jämförelse av deformation mellan 10-20 km/h med styvheten 50 MN/m och last 100 ton 

I figur 24 jämförs hastigheterna 10 km/h och 20 km/h för att visa att frekvenser börjar uppstå när 
hastigheter runt 20 km/h uppnås. Figuren visar området där maximal deformation uppnås då hjulet 
befinner sig över mätpunkten. Simuleringarna utförs med det vekaste underlaget 50 MN/m och den 
maximala lasten 100 ton. Resultatet visar att det vekaste underlaget inte ger några frekvenser i 
mätområdet med hastigheten 10 km/h.  
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Figur 25: Jämförelse av töjning mellan 10-20 km/h med styvheten 50 MN/m och lasten 100 ton  

En jämförelse av töjningen mellan 10 km/h och 20 km/h visas i figur 25. I dessa simuleringar används 
det vekaste underlaget 50 MN/m och den största lasten 100 ton. Figuren visar den maximala töjningen 
av mätpunkten. Figuren visar att töjningen inte påverkas av frekvenser med hastigheten 20 km/h men 
en liten avvikelse uppstår på grund av hastighetsändringen. För procentuella avvikelser med olika 
hastigheter se bilaga 3.  
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Figur 26: Jämförelse av töjning mellan 20-50 km/h med styvheten 50 MN/m och lasten 100 ton 

I Figur 26  jämförs den maximala töjningen kring mätpunkten med hastigheterna 20 km/h och 50 km/h. 
Även här används styvheten 50 MN/m på underlaget och lasten 100 ton. Figuren visar att maximala 
töjningen börjar påverkas av frekvenser när hastigheter mellan 20 och 50 km/h simuleras.      
 
Den maximala deformationen och töjningen i mätpunkten blir olika beroende på vilket underlag som 
används och vilken last den passerande vagnen antas ha. Frekvenser som påverkar deformationen 
börjar uppstå kring hastigheten 20 km/h enligt analyserna ovan. I hastighetsintervallet 20 till 50 km/h 
uppstår större frekvenser vilka har inverkan på den maximala töjningen. 

3.1.2 Inflytande av underlag 
Undersökning av hur underlaget påverkar deformation och töjning beskrivs här. Jämförelsen utförs 
med olika underlag (fjäderkonstant) och med hastigheten 5 km/h då denna hastighet inte gav några 
frekvenser enligt resultaten ovan under rubriken 3.1.1 Inflytande av hastighet. Denna hastighet används 
för att tydligt se deformationskurvan utan inverkan av vibrationer. 
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Figur 27: Inflytande av underlag deformation med hastigheten 5 km/h   

I figur 27 visas deformationskurvor för olika underlag på rälsen och olika last på vagnen. I figuren ses 
att den maximala deformationen inträffar då vagnshjulet befinner sig precis över mätområdet. 
Deformationen blir maximal då underlaget har minimal styvhet (50 MN/m) och då lasten är maximal 
(100 ton). Den maximala deformationen blir minimal då underlaget har maximal styvhet (200 MN/m) 
och minimal last (20 ton). Deformationskurvorna har liknande beteende i samtliga fall av last och 
styvhet och den maximala deformationen uppstår alltid på samma ställe. Deformationskurvorna börjar 
dock dala på olika ställen beroende på om underlaget har styvheten 200 MN/m eller 50 MN/m. Vilket 
beror på att underlaget ger vika olika mycket. 
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Figur 28: Inflytande av underlag, töjning med hastigheten 5 km/h  

I figur 28 ses töjningskurvor för olika styvhet på underlag och olika vagnslast. Även dessa simuleringar 
utförs med hastigheten 5 km/h då denna hastighet inte ger några vibrationer (enligt 3.1.1 Inflytande av 
hastighet). Som följd uppstår mjuka kurvor. Figuren visar att minimal töjning uppstår då styvheten på 
underlaget är maximal (200 MN/m) och lasten minimal (20 ton). Maximal töjning uppstår med 
minimal styvhet på underlaget (50 MN/m) och maximal last (100 ton).  Töjningskurvorna har liknande 
beteende vid varje fall av last och styvhet och den maximala töjningen uppstår alltid på samma ställe, 
d.v.s. när lasten befinner sig mitt över mätområdet. Töjningskurvorna börjar dock gå mot maximal 
töjning på olika ställen av sträckan beroende på om underlaget är 200 MN/m eller 50 MN/m. Vilket 
beror på att underlaget ger vika olika mycket.  
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Figur 29: Töjningen som funktion av underlaget för högre hastigheter 

För att undersöka hur underlaget och en hög hastighet påverkar töjningen sammanställs figur 29. I 
denna figur ses den maximala töjningen i mätpunkten som funktion av underlaget för de två höga 
hastigheterna 50 och 100 km/h. Som jämförelse har en kurva för den låga hastigheten 1 km/h tagits 
med. Anledningen till att detta undersöks är att hastigheter över 20 km/h ger vibrationer, se diskussion 
under rubriken (3.1 Idealt fall utan störningar). Det som syns här är att för den låga hastigheten 1 km/h 
avtar töjningen med ett styvare underlag. Även kurvorna för de högre hastigheterna tenderar att avta, 
men de oscillerar hela tiden kring en avtagande tendens. Detta förklarar varför inget tydligt mönster 
kunde upptäckas i figur 15. Den maximala avvikelsen för kurvan 50 km/h uppgår till 11,7 % och 
uppstår vid underlaget 50 MN/m. Den maximala avvikelsen från resultatet för 1 km/h uppstår för 
kurvan 100 km/h och uppgår till 29,2 % och med underlaget 80 MN/m. En ökning av styvheten i 
underlaget kan bidra till att antingen öka eller minska den maximala töjningen. Notera att underlagets 
styvhet är en osäker faktor eftersom t.ex. variationer i markens fuktnivå förväntas påverka styvheten. 

3.1.3 Inflytande av temperatur 
För att ta reda på vilken inverkan temperaturen har på mätningen utförs bucklingsanalyser. För denna 
analys ändras ett randvillkor för modellen: ändpunkterna tillåts röra sig fritt i x-led. En tryckkraft, F0 = 
1 N appliceras i ändarna på datormodellen för simulering av ökad temperatur, se figur 30. Sedan utförs 
bucklingsanalyser för ett antal underlag med olika fjäderstyvhet. Rälsen är i verkligheten nästan fri att 
glida i balkarnas riktning. Fjäderstyvheten sätts därför till 0 längst med rälsen (i x-led). Vid 
bucklingslasten böjer balken ut. Tryckkraften motsvarande bucklingslasten erhålls som en lastfaktor 
(FBLF) multiplicerad med F0 enligt  
 

BLF 0F F F=                 (3) 
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Den lägsta bucklingslasten som ger upphov till böjande deformation i x-y-planet för varje underlag 
beräknas, se figur 30. Från bucklingslasten beräknas sedan den temperaturskillnad som behövs för att 
uppnå kraften enligt 

A

F
σ =  (4) 

Eα

σ
∆T =  (5) 

där σ och α är spänningen och temperaturutvidgningskoefficienten.  
 
I figur 30 visas ett exempel på hur den uppstådda bucklingsformen kan se ut. Figuren visar den böjande 
deformation den lägsta bucklingslasten ger i x-y-planet på balkarna i simuleringsmodellen. Underlaget 
har här styvheten 200 MN/m. Figur 31 visar en sammanställning av resultaten. 
 

 
Figur 30: Exempel på buckling med underlaget 200 MN/m.   
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Figur 31: Inflytande av temperatur 
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Resultatet i figur 31 visar att om underlaget har styvheten 50 MN/m krävs en temperaturändring i 
rälsen på ca 27 grader för att uppnå buckling. Om styvheten på underlaget ökas ökar också 
temperaturskillnaden. Skulle en vagn köras på rälsen då temperaturen ökar så att buckling nästan nås 
inverkar detta på töjning och deformation avsevärt genom att rälsen blir lättare att deformera. 
Minskningar av temperatur har inte simulerats. Detta för att rälsen då enbart utsätts för dragkrafter. 
Dessa dragkrafter inverkar inte på givaren eftersom den har samma utvidgningskoefficient som rälsen.  

3.2 Stört fall, enkel störning 
En enkel störning skulle kunna vara en skarv i rälsen eller en hjulplatta. Under denna rubrik testas 
enkla störningar för att se hur dessa inverkar på resultatet. Störningarna anges i procent utifrån den 
pålagda lasten. I detta försök utförs simuleringar med 10 %, 15 % och 20 % störning. Störningarna 
sträcker sig över tre noder. På den mittersta noden appliceras en ökning av kontaktkraften med 
störningens storlek. De två intilliggande noderna ges en minskad kontaktkraft med halva störningens 
storlek vardera.  Figur 32 ger ett exempel på denna form av störning som läggs på modellen. I denna 
figur är störningen 20 % högre i mitten och 10 % lägre på sidorna av störningen. 
 
Med denna form av störning görs analyser för att se hur långt ifrån mätområdet störningen börjar ha 
inverkan på mätningsresultatet, d.v.s. den maximala deformationen eller töjningen. Ett antal figurer har 
tagits fram då denna form av störning placerats på olika ställen längs med modellen. I dessa figurer ses 
var störningen har inverkan på den maximala deformationen och töjningen. Figurerna 33-36 tas fram 
som underlag för hastighetsanalyser där störning läggs på. Störningarna som läggs på i figurerna är 20 
% högre än den nominella lasten. Denna procentsats testas till en början och ger resultat. Olika 
procentsatser läggs sedan på störningarna för att se hur de påverkar resultatet.  
   

 
Figur 32: Exempel på störning 
 
I figur 33 visas olika hastighetskurvor med inverkan av störningar liknande den i exemplet i figur 32. 
Störningen är placerad på olika avstånd eller positioner från mätområdet. Dessa kurvor jämförs med det 
ideala fallet 1 km/h utan störning. I figurerna 33-36 är hastigheten satt till 5 km/h för att undvika 
inverkan av vibrationer, se resonemanget under rubrik (3.1.1 Inflytande av hastighet). Underlagets 
styvhet har här satts till 50 MN/m och lasten till 100 ton, vilket motsvarar det mest extrema fallet. 
Jämfört med övriga fall inom ramen för arbetet ska deformationerna och töjningarna enligt detta fall bli 
som störst. För att en störning av det slaget som beskrivs i figur 32 ska ha någon inverkan på 
mätningsresultatet skall den vara placerad efter den sista slipern före mätpunkten. Detta resultat visas i 
figur 33. I dessa figurer överskrids den maximala deformationen efter den sista slipern före mätpunkten. 
För att en störning ska påverka maximala töjningen med villkoren beskrivna ovan bör störningen 
läggas precis över mätpunkten.  Detta visas i figur 34.    
 

Störning 
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Figur 33: Deformation p.g.a. störningar placerade på olika avstånd från mätområdet med hastigheten 
5 km/h styvhet 50 MN/m och last 100 ton  
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Figur 34: Töjning p.g.a. störningar placerade på olika avstånd från mätområdet med hastigheten 5 
km/h styvhet 50 MN/m och last 100 ton 

I figur 35 och i figur 36 har samma störning som ovan lagts på fast denna gång med styvheten 200 
MN/m på underlaget. Lasten är fortfarande 100 ton och hastigheten 5 km/h. Detta för att se huruvida 
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ovanstående resultatet påverkas annorlunda. Resultatet visar sig bli annorlunda. För att påverka den 
maximala deformationen behöver störningen läggas i mitten mellan sista slipern och mätområdet, 
vilket figur 35 visar. Töjningar som tagits fram i figur 36 påverkas bara när störningen uppstår precis 
över mätområdet enligt ovan.    
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Figur 35: Deformation p.g.a. störningar placerade på olika avstånd från mätningsorådet med 
hastigheten 5 km/h styvheten 200 MN/m och lasten 100 ton 

-0,00005

0

0,00005

0,0001

0,00015

0,0002

0,00025

0,0003

0,00035

0,0004

0,00045

0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9

s [m]

ε [ ]

Ostört fall 5km/h

Stört fall 4_2

Stört fall mitt

 
Figur 36: Töjning p.g.a. störningar placerade på olika avstånd från mätområdet med hastigheten 5 
km/h styvheten 200 MN/m och lasten 100 ton    
 



Högskolan i Skövde, 2007  FEM- analys av standardräls BJV 50 
Institutionen för teknik och samhälle  - Undersökning av belastningsfall vid   
Examensarbete i maskinteknik 15p     vägning av malmvagn UID II 
 

Erik Svensson  
Tero Viitala 

33

Resultatet av ovanstående blir att störningen behöver läggas närmare mätområdet ju styvare underlaget 
är för att påverka maximala deformationen men töjningen påverkas bara när störningen uppstår precis 
över mätområdet för hastigheten 5 km/h. Tydligt är att deformationen är mer känslig för störningar än 
vad töjningen är.  
 
I figur 37 och 38 har störningar med de tre olika procentsatserna lagts på två positioner och simulerats 
med olika hastigheter för att se vilken inverkan detta får. Figurerna beskriver avvikelsen i procent av 
den maximala töjningen vid olika hastigheter jämfört med ett ostört fall med 1 km/h. Det vekaste 
underlaget 50 MN/m och den högsta lasten 100 ton har använts vid framtagandet av dessa avvikelser. I 
figurerna motsvarar ”position 1” de fall där störningen har placerats mitt över mätpunkten. Figur 37 
visar att vid denna placering av störningen följer kurvan störningens procentvärde upp till hastigheten 
20 km/h. Efter detta minskar avvikelsen jämfört med ett ostört fall då hastigheten ökar, men för 
hastigheter över ca 50 km/h ökar avvikelsen. Detta uppstår p.g.a. att vibrationer inverkar allt mer för 
hastigheter över 50 km/h. Ju större störning som lagts på desto större blir variationen i avvikelsen. Med 
störningen placerad i position 2, d.v.s. 140 mm längre från mätpunkten än position 1, ses att avvikelsen 
ungefärligen följer det ostörda fallet. Om störningen placeras i position 2 har den samma eller mindre 
inverkan på den maximala töjningen som det ostörda fallet. De exakta värdena ges i bilaga 9. Det är 
svårt att dra några slutsatser om hur störningen inverkar på resultatet vid hastigheter över 20 km/h 
eftersom det då uppstår vibrationer som kan inverka positivt eller negativt på resultatet i enlighet med 
vad som sägs under rubriken (3.1 Idealt fall, utan störningar). 
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Figur 37: Avvikelse i procent för störningsposition 1 jämfört med ostört fall i 1 km/h 
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Figur 38: Avvikelse i procent för störningsposition 2 jämfört med ostört fall i 1 km/h 

3.3 Stört fall, svängning från godsvagn 
För att undersöka vad som händer då godsvagnen som skall vägas vibrerar delas kontaktkraften mellan 
godsvagn och räls upp i en konstant och en sinusformad funktion av tiden. Sinusfunktionens storlek ges 
av dess amplitud. Denna sätts i intervallet 5 till 15 % av vagnsmassan. Godsvagnen har typiska lägsta 
egenfrekvenser inom intervallet 5 till 10 Hz enligt Nielsen (2006). Dessa två frekvenser används i 
simuleringarna. Frekvenserna är låga och simulerade så att maximala kontaktkraften angriper mitt över 
mätpunkten för att ge maximala fel som en frekvens med en viss amplitud kan orsaka. Samma fel 
skulle kunna erhållas genom att låta den minimala kontaktkraften angripa över mätpunkten eftersom 
amplituden är samma. Ett exempel på denna typ av störning visas i figur 39. Jämförelser utförs mot 
dynamiska kurvor för samma belastningsfall men utan frekvens. Belastningsfallet är extremfallet med 
mjukast underlag och största vagnsmassan. 
 

 

Figur 39: Dynamisk simuleringsmodell med sinusvarierande kontaktkraft 

Resultatet redovisas i procent som avvikelsen mot den maximala töjning som uppmäts i mätpunkten 
under en dynamisk simulering med hastigheten 1 km/h.  

3.3.1 Inflytande av amplitud 
Vid undersökning av amplitud används den lägsta frekvensen 5 Hz. Detta för att erhålla minsta möjliga 
inverkan av frekvensen i resultatet. 
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Figur 40: Avvikelsen i töjning för analyser med 5 Hz och skild amplitud 

I figur 40 visas hur amplituden inverkar på den maximala töjningen. Amplituden visar sig påverka 
resultatet linjärt. Exempelvis erhålls vid 10 % amplitud töjningar som är 10 % större än för idealfallet. 
Amplituden förhåller sig följaktligen linjärt med töjningen. 

3.3.2 Inflytande av frekvens 
Vid undersökning av frekvensen används lägsta amplituden 5 %. Resultatet sammanställs i figur 41 och 
jämförs med ett idealt fall utan störningar. 
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Figur 41: Avvikelsen i töjning för analyser med 5 % amplitud och skild frekvens 

Det som ses tydligt här är att frekvensen inte påverkar töjningen märkbart på det undersökta intervallet. 
För att undersöka om frekvensen på något annat sätt påverkar töjningen sammanställs töjningskurvor. 
Detta kan ses i figur 42.  Belastningsfallen med olika frekvenser jämförs med samma belastningsfall 
utan frekvens. 
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Figur 42: Töjningen för belastningsfall med olika frekvenser som funktion av sträckan  
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Ett tydligt fenomen som uppstår är att ju högre frekvens som används desto smalare blir toppen på 
kurvan, annars ser svängningarna inte ut att påverka töjningarna mer än med sin amplitud. 

4.3 Analys med två hjul 
Under denna rubrik utförs dynamiska simuleringar där två intilliggande hjul simuleras, motsvarande en 
s.k. boggi. Avståndet mellan de två hjulen på boggin tas från en malmvagn UID II. Detta avstånd är 
1700 mm (se bilaga 2). Dessa resultat jämförs med resultat för endast ett hjul enligt ovan. Olika 
hastighetskurvor tas fram för att visa på vilket utseende dessa kan ha med ett hjulpar. 
 
Figur 43 och figur 44 visar deformationen av mätpunkten då två hjul simulerats med olika hastigheter. 
Det vekaste underlaget 50 MN/m och den högsta lasten 100 ton används. Figurerna visar att 
hastigheten inte har någon betydelse för deformationen men att frekvenser börjar uppstå då hjulet 
närmar sig mätområdet runt hastigheten 20 km/h i enlighet med resultaten för ett hjul under rubriken 
3.1.1. Inflytande av hastighet.  
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Figur 43: Deformationskurvor för två hjul med hastigheter 5-20 km/h 
 



Högskolan i Skövde, 2007  FEM- analys av standardräls BJV 50 
Institutionen för teknik och samhälle  - Undersökning av belastningsfall vid   
Examensarbete i maskinteknik 15p     vägning av malmvagn UID II 
 

Erik Svensson  
Tero Viitala 

38

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7

s [m]

D
e

fo
rm

a
ti

o
n

 [
m

m
]

5 km/h

50 km/h

100 km/h

 
Figur 44: Deformationskurvor för två hjul med hastigheter 5-100 km/h 
 
Figurerna 45 och 46 visar töjningen av mätpunkten vid simulering med två hjul med olika hastigheter. 
Även här används det vekaste underlaget 50 MN/m och högsta lasten 100  ton. Figurerna visar att 
hastigheten inte har någon betydelse för töjningen om underlaget har samma styvhet i varje fall men att 
vibrationer uppstår vid mätområdet då hastigheten uppgår till ca 20 km/h. Däremot har hastigheter 20-
50 km/h ingen stor inverkan på töjningen, i enlighet med vad som beskrivs under rubriken 3.1.1 
Inflytande av hastighet.     
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Figur 45: Töjningskurvor för två hjul med hastigheter 5-20 km/h 
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Figur 46: Töjningskurvor för två hjul med hastigheter 5-100 km/h  
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I figur 47 visas avvikelse mot en simulering med hastigheten 1 km/h med två hjul. Samma resultat 
uppstår som under rubriken 3.1 Idealt fall, utan störningar. Samma underlag ger samma resultat oavsett 
lastens storlek. De exakta värdena på avvikelserna ges i bilaga 6. 
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Figur 47: Töjningens avvikelse i procent mot hastigheten 1 km/h med två hjul på en axel  

Analyser utförs även där två hjul jämförs med ett hjul för att se om samma deformation uppnås då ett 
av hjulen passerar över mätområdet. Simuleringen utförs dynamiskt och jämförs sedan med en 
dynamisk simulering där endast ett hjul simulerats. De två dynamiska simuleringarna utförs med 
fjäderkonstanten 50 MN/m och med lasten 100 ton. Detta fall ger störst påverkan på deformationen och 
töjningen. Jämförelser mellan de båda dynamiska fallen ses i figur 48 och i figur 49.  
 



Högskolan i Skövde, 2007  FEM- analys av standardräls BJV 50 
Institutionen för teknik och samhälle  - Undersökning av belastningsfall vid   
Examensarbete i maskinteknik 15p     vägning av malmvagn UID II 
 

Erik Svensson  
Tero Viitala 

41

 

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7

s [m]

D
e
fo

rm
a
ti

o
n

 [
m

m
]

Ett hjul 5 km/h

Två hjul 5 km/h

 
Figur 48: Jämförelse av deformation med ett respektive två hjul med hastigheten 5 km/h   
 
Simuleringsfallen i figur 48 visar att deformationskurvorna följer varandra väl för ett respektive två 
hjul. Den maximala deformationen inträffar när ett hjul är precis över mätpunkten. De båda kurvorna 
visar att ungefär samma deformation uppnås med ett hjul som med två hjul, ca 1,3 mm. Avvikelsen 
mellan den maximala deformationen för de båda kurvorna är ca 0,006 mm, vilket motsvarar ca 0,5 %. 
Kurvan för två hjul visar också att den maximala deformationen minskar maximalt 0,358 mm eller ca 
27 % när de båda hjulen befinner sig på lika långt avstånd på var sin sida om mätområdet.  
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Figur 49: Jämförelse av töjning med ett respektive två hjul med hastigheten 5 km/h 
 
I figur 49 visas töjningskurvorna som uppstår med hastigheten 5 km/h för ett respektive två hjul. Här 
används det vekaste underlaget 50 MN/m och högsta lasten 100 ton. Figuren visar att töjningskurvan 
för ett hjul följer töjningskurvan för två hjul när ett hjul passerar över mätpunkten.  Resultatet blir att 
när ett hjul befinner sig över mätpunkten blir maximala töjningen med två hjul ca 0,000395 medan 
töjningen med ett hjul blir ca 0,000444. Skillnaden mellan dessa är ca 11 %. Vidare undersöktes om det 
alltid förhåller sig så oavsett underlag.    
 
Figur 50 visar avvikelse på maximala töjningen när två hjul simuleras jämfört med fall där ett hjul 
simuleras. Dessa simuleringar har genomförts med olika underlag med hastigheten 5 km/h. Detta för att 
undvika vibrationer i enlighet med vad som sägs under rubriken 3.1.1 Inflytande av hastighet. 
Diagrammet visar att avvikelsen blir ca 11 % med underlaget 50 MN/m men när styvheten på 
underlaget ökas minskar avvikelsen. Med ett visst underlag med styvhet över 200 MN/m kommer 
avvikelsen att gå mot noll. För mer data hänvisas till bilaga 8. 
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Figur 50: Förhållande i procent mellan ett respektive två hjul på en axel 
 

4. Slutsatser 
Verifieringen visar att modellen är tillräckligt lång, innehåller tillräckligt många element och beaktar 
tillräckligt många egenmoder för att åstadkomma tilläcklig numerisk noggrannhet. Modellen är rimlig i 
förhållande till vad som kan åstadkommas med kommersiell Finita Element kod. I modellen betraktas 
lasten från tåget som en given kraft. D.v.s. tågets dynamiska egenskaper i form av en fjädrad massa 
modelleras inte. Dock införs störningar i modellen motsvarande sådana svängningar. 
 
Analyser utan inverkan av störningar visar inga större avvikelser i mätresultatet för hastigheter under 
20 km/h. Strax över denna hastighet börjar avvikelser mellan statiska och dynamiska mätvärden uppstå. 
Denna avvikelse beror på underlaget och följer inget tydligt mönster; i vissa fall erhålls ett större 
mätvärde och i andra ett lägre mätvärde. Om underlaget blir mjukare, t.ex. på grund av regn eller ras, så 
inverkar detta på mätningen genom att ge antingen större eller mindre mätvärde. Vid analyser med 
hastigheten 100 km/h erhålls avvikelser i mätvärdet på upp till 27  %. 
 
Analyser med pålagd enkel störning av kraften motsvarande t.ex. en hjulplatta eller ojämnheter i rälsen 
har analyserats. Denna typ av störning måste uppstå mitt över mätpunkten för att tydligt påverka 
mätvärdet. 
 
Störningar motsvarande harmoniska vibrationer av tåget påverkar resultatet proportionellt mot 
störningens storlek. 
 
Simuleringar med två hjul ger motsvarande resultat som simuleringar med ett hjul. 
 
Bucklingsanalyser visar att en temperaturhöjning med ca 27oC ger buckling i vertikalplanet för den 
lägsta fjäderstyvheten, 50 MN/m. Buckling skulle således inträffa vid ca 30-50oC beroende på 
omgivningens temperatur vid svetsning av rälsen. Denna temperatur verkar orimlig. Fjäderstyvheten 
50 MN/m verkar således orimligt låg. Vid temperaturer nära bucklingstemperaturen kommer 
mätvärdena att påverkas av temperaturen. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1              
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Bilaga 2 
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Bilaga 3       

        

Procentuell avvikelse mot töjning vid 1 km/h  
        

Normalt fall      
        

Underlag 50 MN/m      

        

    Massa [ton]   

  20 40 60 80 100  

 5 0,16% 0,19% 0,19% 0,19% 0,11%  

Hastighet 10 0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%  

[km/h] 20 -0,28% -0,28% -0,28% -0,28% -0,33%  

 50 11,69% 11,67% 11,67% 11,67% 11,63%  

 100 19,58% 19,58% 19,58% 19,58% 19,51%  

        

        

Underlag 100 MN/m      

        

    Massa [ton]   

  20 40 60 80 100  

 5 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%  

Hastighet 10 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,08%  

[km/h] 20 -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%  

 50 -2,81% -2,81% -2,81% -2,81% -2,81%  

 100 11,56% 11,56% 11,56% 11,56% 11,56%  

        

        

Underlag 150 MN/m      

        

    Massa [ton]   

  20 40 60 80 100  

 5 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%  

Hastighet 10 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,07%  

[km/h] 20 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%  

 50 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87%  

 100 23,63% 23,63% 23,63% 23,63% 23,64%  

        

        

Underlag 200 MN/m      

        

    Massa [ton]   

  20 40 60 80 100  

 5 0,19% 0,23% 0,23% 0,23% 0,19%  

Hastighet 10 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%  

[km/h] 20 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%  

 50 3,38% 3,41% 3,41% 3,41% 3,38%  

 100 18,23% 18,23% 18,23% 18,23% 18,23%  
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Bilaga 4       

        

Stört fall       

        

Svängning från vagn     

        

Underlag 50 MN/m      

Massa 100 ton      

        

        

Amplitud 5 %      

        

  Frekvens [Hz]     

  5 10     

 5 5,11% 5,21%     

Hastighet 10 4,98% 5,06%     

[km/h] 20 4,62% 4,63%     

 50 16,22% 15,71%     

 100 24,66% 24,44%     

        

        

Amplitud 10 %      

        

  Frekvens [Hz]     

  5 10     

 5 10,11% 10,27%     

Hastighet 10 9,99% 10,30%     

[km/h] 20 9,63% 9,64%     

 50 20,15% 19,82%     

 100 29,43% 29,32%     

        

        

Amplitud 15 %      

        

  Frekvens [Hz]     

  5 10     

 5 15,09% 15,37%     

Hastighet 10 15,01% 15,26%     

[km/h] 20 14,65% 14,66%     

 50 24,42% 24,25%     

 100 34,42% 34,47%     
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Bilaga 5     

     

Temperaturanalyser    

     

 Materialdata: Tvärsnittsarea: 6478,93 mm^2 

  E-modul: 199948 MPa 

  Temperaturutvidgningskoefficient: 1,17E-05 /
0
C  

     

     

Fjäderstyvhet 50 MN/m    

     

BLF: 400693,875 N   

Böjspänning: 61,84568671 MPa   

Temperaturskillnad: 26,4 
0
C   

     

     

Fjäderstyvhet 100 MN/m    

     

BLF: 800238,8125 N   

Böjspänning: 123,514039 MPa   

Temperaturskillnad: 52,8 
0
C   

     

     

Fjäderstyvhet 150 MN/m    

     

BLF: 1199784 N   

Böjspänning: 185,1824298 MPa   

Temperaturskillnad: 79,2 
0
C   

     

     

Fjäderstyvhet 200 MN/m    

     

BLF: 1599334,75 N   

Böjspänning: 246,8516792 MPa   

Temperaturskillnad: 105,5 
0
C   
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Bilaga 6        

         

Procent två hjul       

         

Jämförelse mellan två hjul:      

         

 Fjäderstyvhet 50 MN/m     

         

 Töjning    Skillnad i procent  

  Massa [ton]    Massa [ton]  

  20 100    20 100 

 1 7,78E-05 0,000389   1 - - 

 5 7,78E-05 0,000389   5 0,02% 0,02% 

Hastighet 10 7,79E-05 0,00039  Hastighet 10 0,14% 0,14% 

[km/h] 20 7,8E-05 0,00039  [km/h] 20 0,32% 0,32% 

 50 7,62E-05 0,000381   50 -2,02% -2,02% 

 100 7,95E-05 0,000397   100 2,15% 2,15% 

         

 Fjäderstyvhet 200 MN/m     

         

 Töjning    Skillnad i procent  

  Massa [ton]    Massa [ton]  

  20 100    20 100 

 1 6,72E-05 0,000336   1 - - 

 5 6,72E-05 0,000336   5 0,00% 0,00% 

Hastighet 10 6,72E-05 0,000336  Hastighet 10 -0,02% -0,02% 

[km/h] 20 6,72E-05 0,000336  [km/h] 20 -0,04% -0,04% 

 50 6,75E-05 0,000338   50 0,49% 0,49% 

 100 6,7E-05 0,000335   100 -0,22% -0,23% 
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Bilaga 7      

       

Jämförelse av egenfrekvenser, dator och handberäkningar 

       

Balk med kvadratiskt tvärsnitt 0,1*0,1m och längden 1m.  

       

  µL  Datorberäkningar Handberäkningar Avvikelse 

Fall1   Mode Frekvens [Hz] Frekvens [Hz]  

  1,571 1 57,00 57,31 0,54% 

  4,712 2 498,00 515,58 3,41% 

Fall2   Mode Frekvens Frekvens  

  1,875 1 81,00 81,64 0,78% 

  4,694 2 486,00 511,65 5,01% 

Fall3   Mode Frekvens Frekvens  

  2,365 1 128,00 129,88 1,45% 

  5,498 2 658,00 701,94 6,26% 

Fall4   Mode Frekvens Frekvens  

  2,365 1 129,00 129,88 0,68% 

  5,498 2 669,00 701,94 4,69% 

Fall5   Mode Frekvens Frekvens  

  3,142 1 225,00 229,25 1,85% 

  6,283 2 862,00 916,69 5,97% 

Fall6   Mode Frekvens Frekvens  

  3,142 1 225,00 229,25 1,85% 

  6,283 2 862,00 916,69 5,97% 

Fall7   Mode Frekvens Frekvens  

  3,972 1 349,00 366,36 4,74% 

  7,069 2 1076,00 1160,39 7,27% 

Fall8   Mode Frekvens Frekvens  

  3,972 1 348,00 366,36 5,01% 

  7,069 2 1054,00 1160,39 9,17% 

Fall9   Mode Frekvens Frekvens  

  4,73 1 501,00 519,53 3,57% 

  7,853 2 1307,00 1432,05 8,73% 

Fall10   Mode Frekvens Frekvens  

  4,73 1 487,00 519,53 6,26% 

  7,853 2 1251,00 1432,05 12,64% 
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Bilaga 8        

         

Jämförelse två hjul med ett hjul:      

         

 Fjäderstyvhet 50 MN/m      

         

 Töjning     Skillnad i procent  

  Massa [ton]    Massa [ton] 

  20 100    20 100 

Hastighet Ett hjul 5 8,77E-05 0,000439  Hastighet Ett hjul 5 - - 

[km/h] Två hjul 5 7,78E-05 0,000389  [km/h] Två hjul 5 
-

11,30% -11,27% 

         

         

 Fjäderstyvhet 100 MN/m      

         

 Töjning     Skillnad i procent  

  Massa [ton]    Massa [ton] 

  20 100    20 100 

Hastighet Ett hjul 5 7,7E-05 0,000385  Hastighet Ett hjul 5 - - 

[km/h] Två hjul 5 7,2E-05 0,00036  [km/h] Två hjul 5 -6,41% -6,41% 

         

         

 Fjäderstyvhet 150 MN/m      

         

 Töjning     Skillnad i procent  

  Massa [ton]    Massa [ton] 

  20 100    20 100 

Hastighet Ett hjul 5 7,19E-05 0,00036  Hastighet Ett hjul 5 - - 

[km/h] Två hjul 5 6,91E-05 0,000346  [km/h] Två hjul 5 -3,93% -3,93% 

         

         

         

 Fjäderstyvhet 200 MN/m      

         

 Töjning     Skillnad i procent  

  Massa [ton]    Massa [ton] 

  20 100    20 100 

Hastighet Ett hjul 5 6,89E-05 0,000345  Hastighet ett hjul 5 - - 

[km/h] Två hjul 5 6,72E-05 0,000336  [km/h] Två hjul 5 -2,50% -2,50% 
 



Högskolan i Skövde, 2007  FEM- analys av standardräls BJV 50 
Institutionen för teknik och samhälle  - Undersökning av belastningsfall vid   
Examensarbete i maskinteknik 15p     vägning av malmvagn UID II 
 

Erik Svensson  
Tero Viitala 

53

 

Bilaga 9         

          

Enkel störning: k50 100t:       

Pos. 1 Töjning     Skillnad i procent   

  Störning i procent    Störning i procent  

  10 15 20   10 15 20 

 
Ostört 
1 0,000438 0,000438 0,000438  

Ostört 
1 - - - 

 5 0,000483 0,000505 0,000533  5 10,17% 15,21% 21,77% 

 10 0,000481 0,000502 0,000523  10 9,71% 14,60% 19,49% 

Hast. 20 0,00048 0,000502 0,000524 Hast. 20 9,63% 14,65% 19,67% 

[km/h] 50 0,00047 0,00046 0,000451 [km/h] 50 7,24% 5,05% 2,85% 

 100 0,000552 0,000567 0,000581  100 26,06% 29,34% 32,62% 

          

          

Pos. 2 Töjning     Skillnad i procent   

  Störning i procent    Störning i procent  

  10 15 20   10 15 20 

 
Ostört 
1 0,000438 0,000438 0,000438  

Ostört 
1 - - - 

 5 0,000439 0,000439 0,000439  5 0,20% 0,24% 0,28% 

 10 0,000438 0,000438 0,000438  10 -0,06% -0,06% -0,06% 

Hast. 20 0,00044 0,000442 0,000444 Hast. 20 0,48% 0,93% 1,38% 

[km/h] 50 0,000466 0,000455 0,000444 [km/h] 50 6,49% 3,92% 1,34% 

 100 0,000516 0,000512 0,000508  100 17,75% 16,88% 16,01% 

          

 Töjning     Skillnad i procent   

Ostört k50 100t: 0     0   

 1 0,000438    1 -   

 5 0,000439    5 0,11%   

 10 0,000438    10 -0,04%   

Hast. 20 0,000437   Hast. 20 -0,33%   

[km/h] 50 0,000489   [km/h] 50 11,63%   

 100 0,000524    100 19,51%   
 


