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I

Sammanfattning
Ett företag som tillverkar hydrauliska snabbkopplingar har genom regelbundna kvalitetsprover upptäckt att vissa låskulor till snabbkopplingarnas låsmekanism plötsligt fått en bristande kvalité och
spricker vid belastning. Låskulorna är gjorda av rostfritt stål och har en viktig funktion i låsmekanismen. Om de spricker vid användning kan det leda till konsekvenser med materiella skador eller
personskador. Företaget vill förekomma eventuella kvalitetsproblem och måste därför säkerställa att
låskulorna har rätt hållfasthet. Låskulorna köps in från en underleverantör och företaget vill därför
utveckla en provmetod som provar låskulornas materialegenskaper när de levereras till fabriken.
Arbetet i denna rapport syftar till att hjälpa företaget utveckla en sådan provmetod.
Ett första steg är att undersöka orsaken till att låskulorna spricker. Materialanalyser utförs av ett
materiallaboratorium för att fastställa vilka faktorer i materialet som orsakar brott i låskulorna. Analyserna visar att låskulorna sannolikt spricker på grund av en ökad sprödhet i materialet. Sprödheten
beror på att martensiten i materialet är dåligt anlöpt samt en stor mängd karbider.
Med orsaken till sprickorna fastställd undersöks befintliga metoder för materialprovning. En provmetod måste prova materialet i färdigtillverkade låskulor eftersom låskulornas tillverkningsprocess påverkar materialegenskaperna. Många av de standardiserade provmetoderna är dock svåra att tilllämpa på låskulorna med anledning av låskulornas geometri och små dimensioner.
En form av slagprov och pressprov utförs på låskulorna. Ett av syftena med proven är att undersöka
om de är lämpliga att använda som provmetod. Genom proven framträder olika materialegenskaper
för olika låskulor. Resultaten är dock inte jämförbara låskulorna emellan och proven anses inte vara
lämpliga som provmetod. Även ett utmattningsprov utförs på låskulorna genom en upprepande belastning i en snabbkoppling. Detta prov är inte heller lämpligt att använda som provmetod då provet
är mycket tidskrävande samt att det finns vissa osäkerheter kring provresultatet.
I detta arbete undersöks även två nyligen framtagna provmetoder för kulor till kullager och möjligheten att tillämpa dessa provmetoder på låskulorna. I undersökningen jämförs de båda provmetoderna med avseende på utförande samt framtagning av provkropp. Även en spänningsanalys av en
låskula belastad i en snabbkoppling utförs för att ta reda på i vilket område av låskulan de maximala
spänningarna uppstår. Undersökningen ger att enbart en provmetod är intressant för fortsatt arbete.
Den provmetod som föreslås i detta arbete kallas the notched ball test (NBT). Provmetoden innebär
att en djup och smal skåra bearbetas i en låskula som sedan belastas med en tryckande kraft vinkelrätt mot skåran tills brott uppstår. Den maximala spänningen som verkar vid brottet beräknas med
en enkel ekvation och används som mått för låskulans hållfasthet. Provmetoden är lämplig då den
går att utföra med befintlig utrustning på företaget, den provar materialet i färdigtillverkade låskulor
samt i samma område som de maximala spänningarna i en låskula belastad i en snabbkoppling uppstår. NBT nyttjar även dragspänningar vilket är fördelaktigt när sprödhet ska upptäckas i ett material.
För att fastställa hur olika materialegenskaper samt geometrier för provkroppen påverkar provresultaten utförs en djupare analys av provmetoden. Analysen ger även vilka geometrier som bör användas vid utförandet av NBT samt värdet för den konstant som används vid beräkning av brottspänningen. Praktiska prov av NBT utförs inte i detta arbete men rapporten innefattar slutsatser om
provmetoden och rekommendationer till företaget hur ett fortsatt arbete med NBT kan utföras.

II

Abstract
A company that manufactures hydraulic quick-couplings has discovered through regular quality
checks that the quality of some of the locking balls for the locking mechanism in the quick couplings
suddenly has become insufficient and the locking balls rupture under load. The locking balls are
made of stainless steel and if they rupture during usage the consequences can be material damage or
even personal injury. The company wants to prevent any quality problems and must therefore ensure that the strength of the locking balls is sufficient. The locking balls are purchased from a subcontractor and the company would therefore like to develop a method for strength testing locking balls
delivered to the factory. This thesis aims to help the company in developing such a method.
A first step is to investigate the cause of the locking balls rupture. Material analyses are executed by
a material laboratory in order to determine what features in the material that causes the ruptures.
The analyses shows that rupture is probably caused by an increased brittleness in the material and
the brittleness is a consequence of less tempered martensite and a high amount of carbides.
With the cause of rupture determined, existing methods for testing material properties is studied. It
is important that strength testing is carried out with test specimens prepared from the actual locking
balls. Otherwise the influence of the locking balls manufacturing process on the material properties is
not taking into account. Many of the standardized methods for testing material properties, however,
are hard to apply to the locking balls due to the geometry and small dimensions of the locking balls.
A kind of impact test and compression test is performed. One of the purposes with the tests is to
investigate if they are adequate for strength testing the locking balls. The results of the tests, however, are not suitable for comparison. Also, a fatigue test of the locking balls is performed by a repetitive loading of a quick coupling. The fatigue test is, however, time consuming and there are uncertainties in the test results. None of these tests is considered suitable as a strength testing method.
In this thesis, two recently developed methods for strength testing ceramic balls and the possibility
to apply these methods on the locking balls is studied. The study includes an analysis of the stress
distribution in a locking ball under load to determine in which region the highest stresses occur. The
study provides that only one of the methods is suitable for the locking balls due to differences in
preparing the test specimen and which region of the locking ball that is tested in each method.
The strength testing method that is proposed in this thesis is called the notched ball test (NBT). In
NBT a long and narrow notch is cut in a locking ball which is then loaded in compression perpendicular to the notch until rupture occurs. The maximum stress acting at the rupture is calculated and used
to determine the strength of the locking ball. NBT is suitable because it can be performed with existing equipment at the company, the test specimen is prepared from actual locking balls and the test
uses tensile stresses which is an advantage when brittleness is to be detected in a material.
An analysis of NBT is performed to determine how material properties and different notch geometries is affecting the test results. The analysis also gives some recommendations for notch geometries
that should be used when performing NBT as well as a constant that is used when calculating the
maximum stress. Practical experiments of NBT are not carried out in this thesis. Instead, conclusions
regarding NBT and recommendations for the company on how they should proceed with NBT are
given.
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1 Inledning
Detta arbete utförs i samarbete med ett företag som tillverkar hydrauliska snabbkopplingar.
Företaget arbetar ständigt med utveckling och kvalitetssäkring av sina produkter. Det innebär
att regelbundna prov utförs av snabbkopplingarna och deras ingående komponenter för att
säkerställa produkternas kvalité. På senare tid har företaget genom sitt kvalitetsarbete upptäckt att låskulorna till snabbkopplingarnas låsmekanism plötsligt fått varierande materialegenskaper och vissa låskulor har fått bristande kvalité. Det visas genom att prov av snabbkopplingar utförs där vissa låskulor skadas genom att de spricker och stör låsmekanismens
funktion, se kap 1.3 för låskulornas funktion i låsmekanismen.
Låskulorna tillverkas inte av företaget utan köps in från en underleverantör. Då företaget vill
förekomma eventuella kvalitetsproblem måste de därför kontrollera kvalitén på de låskulor
som levereras till fabriken. Problemet är att låskulorna är mycket små och traditionella provmetoder kan därför inte appliceras. Företaget önskar därför att en provmetod utarbetas med
en säkerställd vetenskaplig grund för att kontrollera låskulornas kvalité.

1.1 Mål
Detta arbete har för avsikt att hjälpa företaget att ta fram en provmetod för låskulorna som de
regelbundet kan använda i tillverkningsprocessen. Provmetoden ska ha en vetenskaplig grund
och kunna ge mätbara resultat för jämförelse mellan olika låskulor. Provmetoden ska även
kunna utföras med befintlig utrustning i fabriken.
I mån av tid och resurser ska en eventuell föreslagen provmetod provas och utvärderas. I annat fall ska tillräcklig information ges för att företaget ska kunna börja utföra provmetoden.

1.2 Avgränsningar
Arbetet utförs i samarbete med företaget. Det ges tillgång till företagets maskinpark och laboratorium samt utrustning som tillhandahålls studenterna på Högskolan i Skövde. Arbetet planeras och utförs utifrån de ovan nämnda resurserna.
Arbetet begränsar sig till en av företaget given variant av snabbkoppling och de låskulor som
ingår i den varianten, se kap 1.3. Andra varianter eller dimensioner av låskulor kommer inte
behandlas i detta arbete.
I denna rapport utelämnas viss känslig information och beräkningar på grund av sekretess mot
företaget.
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1.3 Introduktion snabbkoppling och låskula
Hydrauliska system utnyttjar olja under tryck för att utföra arbeten av olika slag. Ett hydrauliskt
system består av flera komponenter och för att sammanlänka de olika komponenterna används någon form av koppling. I system som ofta modifieras eller monteras respektive demonteras är det en fördel att använda snabbkopplingar, eftersom de snabbt kan kopplas ihop eller
isär med ett enkelt tvåhandsgrepp. Snabbkopplingarna sitter ofta fast i änden på en slang som
i sin tur är kopplad till en annan komponent i det hydrauliska systemet. Tack vare snabbkopplingen kan denna slang snabbt kopplas om mellan olika komponenter. Exempel på områden
där snabbkopplingar används är i traktorer och handhållna hydrauliskt drivna verktyg.
En snabbkoppling består huvudsakligen av en kopplingsdel och en nippel, se figur 1.1. I respektive del finns en fjäderbelastad ventil som förhindrar att olja läcker ut när snabbkopplingen är
isärkopplad, men tillåter olja att flöda igenom när den är ihopkopplad. Snabbkopplingar och de
ingående komponenterna kan se ut på olika sätt. I detta arbete behandlas enbart den snabbkoppling som visas här.

Figur 1.1 Snabbkopplingens två huvudsakliga delar.

Kopplingsdelen består av ingående komponenter enligt figur 1.2. Bakparten är den del som
fästs i slangen. Den fjäderbelastade ventilen är placerad i framparten och regleras mekaniskt
genom ett samspel mellan bakpart, frampart och nippel. I framparten finns nio hålrum där en
låskula är placerad i respektive hålrum. Låskulorna har en diameter D = 3,969mm. Låshylsan är
placerad utanpå framparten och har som uppgift att reglera snabbkopplingens låsmekanism.

Figur 1.2 Kopplingsdelens ingående komponenter.

Under drift uppstår höga tryck i oljan i det hydrauliska systemet. Trycket i oljan orsakar en
belastning i snabbkopplingen som vill trycka ur nippeln från kopplingsdelen. För att förhindra
detta finns en låsmekanism. I figur 1.3 visas en förenklad snittvy av snabbkopplingen i kopplat
och låst läge. Nippeln är i detta läge införd i framparten och låshylsan befinner sig i sin främre
position. Låskulorna, som är placerade i hålen på framparten, tvingas ner i ett spår på nippeln
av låshylsan. Detta förhindrar att nippeln trycks ur kopplingsdelen.
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Figur 1.3 Förenklad snittvy av snabbkopplingen.

I låst läge kan nippeln varken föras in eller ur kopplingsdelen men genom att dra låshylsan
bakåt mot bakparten frigörs låskulorna och snabbkopplingen är inte längre låst. Nippeln kan nu
föras in och ur kopplingsdelen utan problem. Manuell ihop- och isärkoppling av snabbkopplingen sker utan tryck i det hydrauliska systemet.
Låskulorna är tillverkade av rostfritt martensitiskt stål av typen AISI 420C. Låskulornas materialegenskaper skiljer sig dock gentemot tabellerade värden för AISI 420C på grund av låskulornas tillverkningsprocess, se kap 2.1. Övriga delar i snabbkopplingen har också en tillverkningsprocess som påverkar materialegenskaperna i olika utsträckning. För låskulor och övriga delar i
snabbkopplingen är därmed materialegenskaperna okända. Hårdheten för låskulorna ligger
enligt underleverantören inom intervallet 55-58 HRC.
I detta arbete kommer det att diskuteras om bra och dåliga låskulor. Bra låskulor har materialegenskaper som gör att de klarar av de belastningar de utsätts för i snabbkopplingen utan att
påverka dess funktion under den av företaget utlovade livslängden. Materialegenskaperna för
de dåliga låskulorna innebär att de inte klarar av belastningarna i snabbkopplingen utan att
spricka och därmed påverka snabbkopplingens funktion. Låskulorna kan också ha materialegenskaper som gör att de istället för att spricka får en kraftig och permanent deformation
vilket skapar motsvarande problem som när de spricker. Det har dock inte inträffat i detta fall
och i detta arbete innefattas de därför inte i benämningen dåliga låskulor.
De låskulor som undersöks i detta arbete kommer från olika leveranser av låskulor till företaget. De dåliga låskulorna kommer från en och samma leverans och det har visat sig att låskulorna från den leveransen spricker i snabbkopplingarna när de belastas. De bra låskulorna
kommer från en annan leverans och inga problem har rapporterats eller observerats för dessa
låskulor.
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1.4 Konsekvenser av spruckna låskulor
Snabbkopplingar med dåliga låskulor kan ge allvarliga problem för företaget. Om låskulorna
spricker kan det försvåra ihop- och isärkoppling av snabbkopplingen. Det är allvarligt då tanken
med en snabbkoppling är att den ska vara snabb och enkel att använda. Om snabbkopplingen
inte fungerar som det är tänkt skapar det missnöjda kunder och kostnader för företaget då de
dåliga snabbkopplingarna måste bytas ut.
Dåliga låskulor kan även medföra allvarliga konsekvenser i form av skador på både utrustning
och människa. Det allvarligaste scenariot är då låskulorna spricker i snabbkopplingen när den
är trycksatt. Snabbkopplingens låsmekanism kan då sluta fungera och utan förvarning kan nippeln tryckas ut ur kopplingsdelen med hög hastighet och träffa människor i närheten med personskador som följd. Alternativt kan den slå sönder omkringliggande utrustning vilket medför
kostnader för reparation eller nyinköp.
Trasiga snabbkopplingar måste bytas ut mot nya i förtid vilket skapar ett onödigt slöseri av
resurser och står i rak motsats till vad ett hållbart samhälle strävar efter. De gamla snabbkopplingarna måste även tas om hand på ett miljösäkert sätt för att inte negativt påverka miljön
mer än nödvändigt. I de fall då snabbkopplingen trycks isär kan hydraulolja läcka ut. För att
inte drabba naturen eller arbetsmiljön för de som arbetar runt snabbkopplingen måste oljan
tas om hand på ett miljösäkert sätt. Risken finns annars att oljan rinner ut i naturen eller skapar hala golv som människor kan halka på och skada sig.
Då dåliga låskulor kan få allvarliga konsekvenser, sett till hälso- och miljöaspekter samt ekonomiska aspekter, är det viktigt att säkerställa att hållfasthetsegenskaperna för låskulorna är
av tillräckligt god kvalité. Hållfastheten kan utvärderas genom materialprovning där egenskaperna för materialet framträder och ger information om låskulans duglighet. En provmetod för
att prova materialegenskaperna hos låskulorna är en viktig del i produktionsprocessen. Detta
för att garantera en bra och säker produkt som lever upp till kundens förväntningar och samhällets krav för en hållbar framtid.
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2 Skadeutredning
Företaget har upptäckt att låskulornas kvalité plötsligt börjat variera. Prov visar även att vissa
låskulor skadas genom att de spricker under belastning med följd att snabbkopplingarnas
funktion kraftigt försämras eller helt uteblir. För att förekomma eventuella kvalitetsproblem
vill företaget utveckla en provmetod för att kontrollera de låskulor som levereras till fabriken.
För att ta fram en provmetod som är lämplig för företaget behöver orsaken till låskulornas
skada undersökas noggrannare. I undersökningen som genomförs analyseras dels materialets
mikrostruktur och dels den mekaniska belastningen på låskulorna i en snabbkoppling. I utredningen genomförs materialanalyser för att undersöka vilka faktorer i materialet som orsakar
brott i låskulorna. Även litteraturstudier inom materiallära utförs för att öka förståelsen för
materialet i låskulorna. Analysen av den mekaniska belastningen på låskulorna undersöker
vilken typ av belastning som orsakar brott.

2.1 Materialutredning
För att undersöka skillnaden i materialegenskaper mellan bra och dåliga låskulor analyseras
preparerade tvärsnitt av både bra och dåliga låskulor samt dåliga låskulor som spruckit i en
snabbkoppling under drift i ett materiallaboratorium [1]. Materialanalyserna visar att samtliga
låskulor har en martensitisk mikrostruktur men att martensiten i de dåliga låskulorna är
mindre anlöpt. I materialet observeras även en varierande mängd karbider av olika storlekar.
En stor mängd karbider observeras i både brottytan och de preparerade tvärsnitten av de dåliga låskulorna. Mängden karbider bedöms därmed vara större i de dåliga låskulorna än i de bra
låskulorna.
Karbiderna som upptäcks i materialet är troligen uppkomna vid olika stadier i tillverkningsprocessen. De grövre karbiderna antas komma från låskulornas ursprungsmaterial och finns kvar
på grund av en felaktig värmebehandling under låskulornas tillverkningsprocess. Karbider kan
även uppstå under härdningen av låskulorna om härdtemperaturen eller kylhastigheten varit
för låg. Den typen av karbider är mindre till storleken. Det existerar en större mängd av både
de grövre och de mindre karbiderna i de dåliga låskulorna [2].
Materialanalyserna visar även att de dåliga låskulorna har en förhöjd kolhalt, vilket antas vara
en bidragande orsak till den större mängden karbider i dessa låskulor. Den uppmätta kolhalten
är dessutom högre än den kolhalt som underleverantören specificerat att låskulorna ska ha.
Det konstateras även att de dåliga låskulorna har en högre sprödhet än de bra låskulorna [1].
Hårdhetsmätningar som genomförts på låskulorna visar att skillnaden i hårdhet mellan bra och
dåliga låskulor är näst intill obefintlig. Dock ligger hårdheten för både bra och dåliga låskulor
över de värden underleverantören specificerat att låskulorna ska ha.
2.1.1

Slutsatser materialutredning

De egenskaper ett material uppvisar har sin grund i mikrostrukturens uppbyggnad. Värmebehandling och mekanisk bearbetning förändrar mikrostrukturen och ger materialet förändrade
hållfasthetsegenskaper [3]. Tillverkningsprocessen måste därför anpassas för att slutprodukten
ska klara uppställda hållfasthetskrav.
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Materialanalyserna visar att de dåliga låskulorna spricker lättare under belastning på grund av
en sprödare karaktär i materialet. Det är sannolikt den mindre anlöpta martensiten i kombination med ett stort antal karbider av olika storlek som ger materialet i låskulorna en sprödare
karaktär. Den troliga grundorsaken till den större mängden karbider är en felaktig värmebehandling, men även den högre kolhalten är en bidragande faktor.
Karbider är en kemisk förening mellan kol och andra legeringsämnen i materialet. Karbiderna
skapar anvisningar i materialets struktur vilket ger spänningskoncentrationer på mikronivå som
kan initiera sprickor. Sprickorna fortplantar sig dessutom lättare i områden där det finns större
ansamlingar av karbider. Det leder till att materialet får en sprödare karaktär och sprickbenägenheten ökar. Den ökade sprickbenägenheten får till följd att materialet spricker vid lägre
belastningar än förväntat [3].
Spröda material är generellt mer känsliga för dragspänningar än för tryckspänningar. Detta
beror på materialdefekter som till exempel mikroskopiska sprickor, vilka kan uppstå på grund
av karbider. Dessa defekter försvagar materialet när det utsätts för dragspänningar men påverkar inte nämnvärt när materialet utsätts för tryckspänningar eftersom sprickorna då sluts.
Spröda material kan således uppvisa en skillnad hållfasthetsmässigt beroende på typ av belastning [4].

2.2 Analys av mekanisk belastning
Oljan i det hydrauliska systemet skapar ett inre tryck i snabbkopplingen. Trycket antas vara
homogent över alla ytor. Snabbkopplingen innehåller nio låskulor jämt fördelade över ett cirkulärt tvärsnitt. För beräkning av kraften som verkar på en låskula snittas snabbkopplingen i ett
40-snitt, markerat med blått i figur 2.1a. I beräkningen antas det inre trycket skapa en kraft
som trycker nippeln åt höger i figur 2.1b. För att underlätta beräkningen antas övriga delar i
snabbkopplingen vara fast inspända och stela.
Den kraft som verkar på nippeln i axiell riktning beräknas genom det inre trycket och areorna
för ytorna på nippelns insida. Röd linje i figur 2.1b visar vilka ytor som trycket verkar på. Hänsyn tas till vinkling av ytorna genom att den resulterande kraften för varje yta delas upp i komposanter i axiell och radiell riktning. Kontaktkraften mellan låskulan och nippeln beräknas genom den resulterande axiella kraften för nippeln. Kontaktkraften bestäms i förhållande till det
inre trycket i snabbkopplingen.

Figur 2.1 a) Schematiskt snitt av snabbkopplingen b) randvillkor för beräkningarna,
nippeln markerat med grått.
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Beräkningarna utgår ifrån en rad antaganden och det finns därmed en risk för felkällor som
påverkar beräkningsresultatet. Ett antagande som kan ligga till grund för en sådan felkälla är
antagandet om det homogena trycket över ytorna i nippeln. I det antagandet bortses eventuella friktionseffekter mellan oljan och nippelns yta samt den turbulens som kan uppstå i oljan
vid geometriförändringar i nippeln. Beräkningarna förenklas även genom att betrakta det mekaniska förloppet som ett stelkroppssystem. Därmed bortses effekten av eventuella lokala
deformationer vid kontaktytorna.
I utredningen om vilken typ av belastning som orsakar låskulornas skada utförs ett flertal prov i
företagets laboratorium. Bland annat utförs ett sprängprov där en snabbkoppling med dåliga
låskulor belastas med ett inre succesivt ökande tryck till dess att snabbkopplingen sprängs. Det
slutliga trycket som uppnås i snabbkopplingen när den sprängs benämns sprängtryck. I sprängprovet är sprängtrycket ungefär det dubbla arbetstrycket som är specificerat för snabbkopplingen. Med arbetstryck menas här det maximala tryck som snabbkoppling är konstruerad för
att kontinuerligt belastas med under drift. Att sprängtrycket är betydligt större beror på
snabbkopplingens säkerhetsfaktor.
Efter utfört sprängprov undersöks låskulorna med ett mikroskop med tio gångers förstoring. I
undersökningen upptäcks ingen sprickbildning och endast små deformationer på ytan observeras. Sprängprovet begränsas av att snabbkopplingen havererar utan att de dåliga låskulorna
gör det. Därför genomförs inget sprängprov med bra låskulor eftersom de antas klara en högre
belastning än de dåliga låskulorna.
Även pressprov utförs, se kap 3.2, där dåliga låskulor belastas individuellt med en kraft i
samma storleksordning som den beräknade kraften som verkar på en låskula i sprängprovet.
Efter avlastning undersöks låskulorna med samma metod som i sprängprovet. Även här observeras endast små deformationer i samma storleksordning som för sprängprovet. Det finns
dock en viss felmarginal i jämförelsen mellan pressprovet och sprängprovet då kontaktgeometrin mellan belastningen och låskulan inte är identisk för de båda proven.
Slutligen utförs även ett pulsprov, se kap 3.3, där snabbkopplingar med dåliga låskulor utsätts
för en pulserande belastning genom en upprepande trycksättning av snabbkopplingen med
specificerat arbetstryck. Resultaten från pulsprovet visar att de dåliga låskulorna skadas av den
upprepade belastningen. Antal belastningspulser som ger skada ligger i storleksordningen tusentals pulser.
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2.3 Slutsatser av skadeutredning
Trots de antaganden som gjorts i samband med beräkningarna av kraften på låskulan, så antas
den ändå ligga i rätt storleksordning och fungerar som en fingervisning om hur stor kraften på
låskulan kan vara. Antagandet grundar sig i det sprängprov och pressprov som utförs under
utredningen. Den kontaktkraft som verkar på låskulan i sprängprovet beräknas enligt kap 2.2.
Den framräknade kraften används sedan i pressprovet. Undersökningen av låskulorna efter
proven visar att deformationerna är i samma storleksordning. Således antas den beräknade
kraften ligga inom en godtagbar felmarginal.
Kraftutredningen visar att de dåliga låskulorna klarar den statiska belastningen som uppstår då
en snabbkoppling trycksätts med både specificerat arbetstryck och sprängtryck. Pulsprovet
visar dock att en upprepad belastning får de dåliga låskulorna att spricka efter ett visst antal
pulser, något som inte inträffar med de bra låskulorna. Sprickorna bedöms därför inte uppstå
av enstaka belastningar utan det är mer troligt att sprickor orsakas av en upprepande trycksättning av snabbkopplingarna.
Låskulans materialegenskaper är starkt beroende av hur materialet bearbetas och behandlas
under tillverkningsprocessen. Värmebehandling och mekanisk bearbetning förändrar mikrostrukturen och ger materialet förändrade hållfasthetsegenskaper. Materialanalyserna visar att
de spruckna låskulorna har en sprödare karaktär vilket antas vara en följd av en felaktig värmebehandling. Den sprödare karaktären innebär att låskulorna spricker lättare när de belastas
i snabbkopplingen.
Då sprödare material generellt är mer känsliga för dragspänningar än för tryckspänningar kan
en provmetod som utsätter materialet i låskulorna för dragspänningar vara lämplig. Det är
dock inte beslutat att provmetoden måste använda sig av dragspänningar, men tanken finns
med i det fortsatta arbetet.
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3 Materialprovning
Ett av målen med arbetet är att provmetoden ska kunna utföras med företagets befintliga
utrustning. På grund av företagets befintliga utrustning fokuseras arbetet enbart på mekanisk
materialprovning. Syftet med mekanisk materialprovning är att fastställa ett materials egenskaper. Resultaten ligger därefter till grund för de bedömningar och beräkningar som genomförs när hållfastheten för en produkt eller konstruktion ska fastställas. Vilken provmetod som
ska användas beror på vilka egenskaper som är av intresse för den aktuella produkten. Vissa
provmetoder kan fånga upp flera materialegenskaper medan andra ger en specifik egenskap
för materialet.
För att inkludera inverkan på materialet från låskulornas tillverkningsprocess måste materialet
i färdigtillverkade låskulor provas. Många av de standardiserade metoderna för materialprovning är svåra att applicera på låskulorna med anledning av låskulornas form och små geometrier. Problemet ligger i att från materialet i låskulan ta fram provkroppar av den typ som
används vid till exempel dragprov, böjprov, pressprov och liknande standardiserade provmetoder. Den typen av bearbetning av låskulorna kan vara både tidskrävande och dyr [5]. Även
om den skulle utföras ger det provkroppar med mycket små dimensioner. Det innebär att befintlig utrustning inte kan användas alternativt att den behöver konstrueras om.
Låskulornas materialegenskaper undersöks genom tre olika prov; en form av slagprov, pressprov och utmattningsprov. I samtliga prov har låskulorna provats i sin ursprungliga form och
inga provkroppar har tagits fram från materialet i låskulorna. Proven har utförts med två syften; dels för att öka förståelsen för skillnaden i materialegenskaper mellan bra och dåliga
låskulor och dels för att undersöka om proven kan användas av företaget som provmetod för
låskulorna. Ur en praktisk synvinkel är proven lämpliga som provmetod då det inte krävs någon
bearbetning av låskulorna, samt att utrustning för proven finns tillgängligt på företaget.

3.1 Slagprov av låskula
Slagprov mäter den slagenergi som krävs för att slå av en provstav och ger ett värde för
materialets förmåga att motstå brott vid en snabb deformation. Med anledning av låskulornas
geometri och dimension är det svårt att använda en standardiserad provuppställning för slagprovet. I det här fallet används istället en provuppställning enligt figur 3.1. Både bra och dåliga
låskulor provas genom att en vikt med massan 1,2 kg tillåts falla på låskulorna från en varierande höjd. Underlaget som låskulan ligger på är av snabbstål med hög hårdhet. Låskulan ligger i en sfärisk fördjupning med en radie något större än låskulans. Ytan på vikten som träffar
låskulan är plan och även den av snabbstål.

Figur 3.1 Provuppställning för slagprov.
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De utförda slagproven visar skillnad mellan bra och dåliga låskulor. Under provet observeras
ett visst utgångsläge där de dåliga låskulorna spricker fullständigt på grund av slaget från vikten, medan de bra låskulorna enbart deformeras kraftigt vid området där vikten träffar låskulan, se figur 3.2. Höjden som vikten studsar upp efter träffen på låskulan mäts. För de bra
låskulorna observeras vissa höjder, men för de låskulor som spricker är studsen näst intill obefintlig.

Figur 3.2 Låskulor från slagprov. Till vänster en ursprunglig låskula för jämförelse. I
mitten ses en bit av en dålig låskula som har spruckit och till höger visas en bra låskula
som endast har deformerats vid provet.

I den provuppställning som används i slagprovet är det svårt att mäta den energi som krävs för
att skapa brott i låskulan. Ett alternativ är att mäta höjden som vikten studsar upp efter att den
träffat låskulan. Differensen mellan lägesenergin i utgångsläget och lägesenergin i högsta läget
efter studsen ger den energi som krävs för att spräcka alternativt plastiskt deformera låskulan.
Ett problem är dock att energidifferensen inte enbart beror på låskulans skada. Under slagprovet observeras en hög temperatur i låskulorna direkt efter slaget. Viss plastisk deformation av
underlaget kan inte heller uteslutas. Temperaturökningen samt eventuell plastisk deformation
av underlaget är bidragande orsaker till energidifferensen. Det är därför svårt att bestämma
enbart den energi som går åt för att skada låskulan. Det är även svårt att styra brottet i låskulorna till att bli på samma ställe vid varje prov. Resultatet från slagprovet blir endast en kvalitativ skillnad mellan olika materials slagseghet. Men då det finns vissa osäkerheter kring provet
vad gäller brottet i låskulan och deformationen av underlaget anses slagprovet inte vara en
lämplig provmetod för låskulorna.

3.2 Pressprov av låskula
Pressprovet genomförs genom att pressa låskulor mellan två ytor av snabbstål, se figur 3.3 för
provuppställningen. Underlaget är en sfärisk fördjupning med en radie något större än låskulans. För den pressande ytan används både en plan och en sfärisk yta av samma typ som underlaget. Lasten appliceras med en hydraulisk press och den pålagda lasten mäts med en lastcell med mätområdet 0 - 5 000 kg. Både bra och dåliga låskulor provas genom att pressas under olika laster för att sedan undersökas beträffande deformationer och sprickbildning. Lastintervallet som provas går från området omkring den beräknade kraften på låskulan i snabbkopplingen, se kap 2.2, till den last då brott uppstår på de dåliga låskulorna. Bra låskulor
pressas sedan med större laster för att undersöka om brott uppstår även på dessa.
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Figur 3.3 Provuppställning för pressprov.

För de dåliga låskulorna uppstår brott i lastintervallet 1 300 - 1 700 kg då den pressande ytan
är plan. För den sfäriska pressytan stiger den pålagda lasten som krävs för att brott ska uppstå
till ca 2 000 kg. För de bra låskulorna uppmäts en last på ca 4 500 kg utan att brott uppstår
men låskulorna deformeras kraftigt och permanent. Pressprovet visar en skillnad mellan bra
och dåliga låskulor. Brott uppstår på de dåliga låskulorna medan de bra låskulorna endast deformeras av lasten, se figur 3.4.

Figur 3.4 Låskulor från pressprov. Till vänster visas en ursprunglig låskula
för jämförelse. I mitten ses en dålig låskula med ett brott och till höger visas en bra låskula som har deformerats kraftigt under provet.

Pressprovet ger en indikation om materialegenskaperna hos de olika låskulorna genom att de
dåliga låskulorna spricker medan de bra endast deformeras. Det är problematiskt att pressprovet inte leder till samma konsekvenser för de olika låskulorna, till exempel att alla spricker. I ett
sådant fall skulle den kraft som krävs för att brott ska uppstå kunna fungera som ett bra jämförelsevärde för hållfastheten mellan olika låskulor. Om låskulorna ska jämföras genom detta
pressprov krävs att en annan materialegenskap kan mätas. Till exempel skulle materialets
styvhet kunna bestämmas genom den pålagda kraften och en uppmätt förskjutning i materialet. Men då förskjutningen är svår att mäta och det är brott i låskulan som är av intresse för
detta arbete anses inte styvheten vara lämplig som jämförande värde.

3.3 Utmattningsprov av låskula
Utmattningsprov i form av pulsprov av snabbkopplingar genomförs regelbundet av företaget
för att upptäcka fel och brister i konstruktion och ingående komponenter. Under en puls är
snabbkopplingarna initialt obelastade för att sedan trycksättas med specificerat arbetstryck
under en kortare tidsperiod, räknat i sekunder, för att sedan återgå till att vara obelastade.
Denna procedur upprepas och snabbkopplingar undersöks med jämna mellanrum för att upptäcka avvikelser i form av deformationer, sprickbildning eller andra felaktigheter.
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Dessa pulsprov skulle även kunna användas som provmetod för låskulorna. Fördelen är då att
låskulornas faktiska belastning i snabbkopplingen utnyttjas. Det finns dock problem med detta
förfarande. Låskulorna sitter dolda i snabbkopplingen vilket gör att det är svårt att upptäcka
när brott uppstår på låskulorna, eftersom det inte är praktiskt möjligt att kontrollera låskulorna
efter varje belastningscykel. Under ett prov kan även nippeln i snabbkopplingen behöva bytas
ut på grund av slitage [6]. Det förändrar provförhållandena under pågående prov genom att
kontaktytorna mellan låskulorna och nippeln förändras. Om kontaktytorna förändras får det till
följd att en annan del av materialet belastas, vilket innebär att det i princip blir som att påbörja
ett nytt utmattningsprov. Det största problemet med utmattningsprovet är dock att det tar
avsevärt längre tid att genomföra i jämförelse med andra typer av provmetoder.

3.4 Ny forskning om provmetoder för kulor
På senare tid har forskning om hållfasthetsprovning av keramiska kulor till kullager utförts. Ur
denna forskning har två nya provmetoder utarbetats. Den ena provmetoden kallas för Balls on
three balls (B3B) [7] och den andra provmetoden kallas för The notched ball test (NBT) [8]. De
två provmetoderna har den stora fördelen att de provar hållfasthetsegenskaperna för provkroppar framtagna från de färdigtillverkade kulorna istället för separat framtagna provkroppar.
Provmetoderna använder dessutom dragspänningar för att prova materialet i provkropparna.
Provmetoderna är applicerbara på kulor med dimensioner motsvarande låskulorna i detta
arbete. Då provmetoderna är relativt nya har de än så länge bara utförts på just keramiska
kulor, men teorierna och metoderna bör även vara applicerbara på låskulorna i detta arbete.
Kravet är att materialet är tillräckligt styvt för att brott ska uppstå innan provkroppens deformation blir för stor, vilket uppfylls av de flesta stål [9][2]. Nedan följer en kort redogörelse
för de båda provmetoderna.
3.4.1

Balls on three balls

Provmetoden B3B provar inte en hel kula. Istället provas en provkropp i form av en tunn skiva
som bearbetas fram ur kulan som ska undersökas. Den framtagna skivan placeras ovanpå en
fixerad kula. På skivan placeras tre kulor och ovanpå de tre kulorna placeras en kloss. När hela
arrangemanget är fixerat appliceras en tryckande kraft på klossen, se figur 3.5. Med kraften
applicerad hålls arrangemanget ihop av friktionskrafterna i kontaktpunkterna.

Figur 3.5 Schematisk uppställning av B3B.
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Belastningen på klossen ökas succesivt vilket får skivan att böjas över den undre kulan. Böjningen ger upphov till dragspänningar i skivans övre yta. Belastningen på klossen fortsätter att
öka till dess att brott uppstår i skivans övre yta. Brottet förväntas uppstå vid den maximala
dragspänningen i mitten på skivans övre yta och den maximala spänningen som verkade vid
brottet kan beräknas enligt ekv (1) [7]
(1)
Där f är en dimensionslös korrigeringsfaktor som bestäms numeriskt och är bland annat beroende av skivans geometri och vilken typ av spänning som studeras, F är den pålagda kraften
som verkar på klossen när brottet uppstår och t är skivans tjocklek. Den maximala spänningen
som beräknas är brottgränsen för materialet i kulans kärna och används som mått för hållfastheten för kulan som ursprungligen skulle provas.
Vi framställningen av skivan uppstår sprickor och materialdefekter på skivans ytor. Då spänningstillståndet i skivans övre yta är fleraxligt innebär det att sprickor och materialdefekter i
flera riktningar påverkar materialets hållfasthetsegenskaper. Skivans övre yta måste därför
slipas och poleras för att erhålla samma ytkvalité som ytan på den ursprungliga kulan. Provet
ger annars ett missvisande resultat. Skivans tjocklek påverkar provets resultat. Provet kan dock
anpassas för olika tjocklekar på skivan.
3.4.2

The notched ball test

I provmetoden NBT framställs provkroppen genom att en djup och smal skåra bearbetas i en
av kulans ekvatoriella plan. Skåran går inte igenom hela kulan, utan ett litet segment med
material lämnas kvar, se figur 3.6. På provkroppen appliceras sedan en tryckande kraft vinkelrätt mot skåran. Kraften ökas successivt tills brott uppstår i provkroppen.

Figur 3.6 Schematisk bild för utförandet av NBT.

I materialsegmentet i botten av skåran uppstår dragspänningar vid provkroppens yta på grund
av den applicerade kraften. Dragspänningarna i segmentet är störst i provkroppens yttre yta
och det är där brottet förväntas uppstå. Spänningstillståndet i den yttre ytan är näst intill
enaxligt och den maximala spänningen i ytan vid brottet beräknas enligt ekv (2) [8]
(2)
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Där K är en dimensionslös korrigeringsfaktor som varierar med skårans geometri och vilken typ
av spänning som studeras, F är den pålagda kraften när brottet uppstår och h är tjockleken för
materialsegmentet. Den beräknade spänningen är brottgränsen för materialet vid kulans yta
och används som mått för kulans hållfasthet.
Den ytan där brottet förväntas uppstå är kulans ursprungliga yta och ingen extra bearbetning
behövs göras för den. Geometrin för skåran påverkar resultatet för den beräknade spänningen,
men provet kan anpassas för olika geometrier. Bearbetningen som utförs vid framtagningen av
provkroppen till NBT har inte någon inverkan på provets resultat.

3.5 Slutsatser av provmetoder
De tre utförda provmetoderna visar alla en skillnad mellan bra och dåliga låskulor. Problemet
med provmetoderna är att de inte kan ge några jämförande värden för en specifik materialegenskap. Slagprovet ger en skillnad mellan låskulorna genom att de dåliga låskulorna spricker
medan de bra endast deformeras. De bra låskulorna skulle kunna provas genom att utgångshöjden för den fallande vikten höjdes betydligt och på så sätt eventuellt ge ett brott på låskulan. En jämförelse av låskulornas slagseghet kan då genomföras. Dock betraktas inte belastningen i snabbkopplingen som ett slag, se kap 5.1. Slagsegheten är därför inte ett relevant
värde för jämförelse av låskulornas hållfasthet. Då det dessutom existerar osäkerheter i slagprovets resultat anses inte detta slagprov vara relevant som provmetod för låskulorna.
För pressprovet uppstår samma problem med brott på de dåliga låskulorna medan de bra
låskulorna endast deformeras kraftigt. Pressningen av de bra låskulorna begränsades av mätintervallet på lastcellen. Risken är dock stor att låskulorna fortsätter att deformeras utan att
brott uppstår trots en ökande belastning [10]. Det är genom detta pressprov svårt att få lämpliga värden för jämförelse mellan bra och dåliga låskulor.
Utmattningsprovet kan ge en förväntad livslängd för en låskula vid belastning i snabbkopplingen. Utmattningsprovet är främst problematiskt sett till tidsaspekten då provet tar lång tid att
genomföra. Finns det dessutom osäkerheter kring det slutgiltiga provresultatet, bland annat på
grund av förändrade kontaktytor vid nippelbyte, är det svårt att se några fördelar i att prova
låskulorna genom utmattningsprov.
De två sistnämnda provmetoderna, B3B och NBT, anses vara lämpliga att använda till låskulorna. Mer arbete krävs dock för att avgöra vilken av de två provmetoderna som är mest lämplig för företaget i detta arbete. En jämförelse mellan de båda provmetoderna behöver utföras
där skillnader i framtagning av provkroppar samt utförandet av proven jämförs. Även spänningsfördelningen i en låskula som belastas i en snabbkoppling behöver analyseras för att bestämma vilket område i låskulans radiella riktning som utsätts för de största belastningarna.
Detta är viktigt eftersom materialdefekterna varierar i både storlek och antal och påverkar
därmed hållfastheten i olika utsträckning i en och samma låskula [2]. En lämplig provmetod
måste därför prova materialet i samma område som utsätts för de största belastningarna när
låskulan belastas i en snabbkoppling.
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4 Jämförelse mellan provmetoderna B3B och NBT
Provmetoderna B3B och NBT kan båda appliceras på låskulorna. Utförandet av provet samt
provkroppens utseende skiljer dock mellan de båda provmetoderna. Då företaget har för avsikt att regelbundet kontrollera kvalitén på låskulor är det en stor fördel om utförandet av
provet samt framställningen av provkroppen till provet är relativt enkel och snabb. För att avgöra vilken provmetod som är lämpligast i det avseendet krävs att en jämförelse utförs. I jämförelsen bedöms skillnaderna i både utförande av prov och framställning av provkropp för de
båda provmetoderna.

4.1 Utförande av prov
Vid utförandet av provet för båda provmetoderna ska en successivt ökande kraft appliceras. I
NBT är det viktigt att den pålagda kraftens riktning är vinkelrät mot skåran. Problemet kan
underlättas genom att använda en fixtur. Till exempel kan fixturen konstrueras så att kraften
alltid appliceras i samma riktning och placeringen av provkroppen avgör därmed vinkeln mellan skåran och kraftens riktning. Det innebär att endast en faktor behöver justeras vid utförandet av provet. Fixturen kan också konstrueras för att se till att provkroppen placeras lika varje
gång. Det kan dock bli svårare att konstruera då provkroppens geometri kan variera mellan
olika prov.
För B3B är det viktigt att kraftens riktning är vinkelrät mot skivan. Då uppställningen för provet
är komplext med flera kulor, en skiva och en kloss blir det svårare att säkerställa vinkeln mellan
kraften och skivan. Även här kan dock en fixtur underlätta problemet. Fixturen kan till exempel
fixera den undre kulan och skivan medan de tre övre kulorna och klossen placeras. När kraften
på klossen appliceras och arangemanget hålls på plats av friktionskrafterna kan fixturen avlägsnas.

4.2 Framställning av provkropp
Provkroppen för respektive provmetod ser helt olika ut. I B3B används en cirkulär skiva och i
NBT används en skårad kula. Gemensamt för de båda provmetoderna är dock att låskulornas
små dimensioner skapar problem när det gäller fixering av låskulorna inför bearbetningen. För
provkroppen till NBT blir en mekanisk uppspänning svår då ett för stort tryck på låskulan gör
att den kollapsar när skåran bearbetas. Skivan till B3B framställs genom att använda material i
mitten på låskulan varvid en mekanisk uppspänning också blir svår att använda. För att underlätta fixeringen av låskulorna kan till exempel magnetism eller limteknik användas, antingen
individuellt eller i kombination med mekanisk uppspänning. När det gäller magnetism kan dock
relativt starka magneter behöva användas då stora krafter kan förekomma under bearbetningen och låskulorna har en liten massa.
Om limteknik ska nyttjas bör ett segt lim användas. Detta för att minska risken att limfogarna
spricker på grund av vibrationer som kan uppstå under bearbetningen. Rikligt med lim bör
användas för att få stor vidhäftningsyta. Om temperaturen blir för hög under bearbetningen
minskar dock limmets vidhäftningsförmåga och låskulorna kan lossna. Efter bearbetningen kan
limmet lösas upp med värmebehandling eller aceton, beroende på typ av lim [11].
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En annan metod som kan underlätta fixeringen inför bearbetningen är ingjutning av låskulorna
i plastkuts. Plastkutsen är betydligt lättare att fixera mekaniskt då de har en större volym. Plasten omger låskulan och fixerar den utan att stora krafter verkar på låskulan. Det blir mer
material att bearbeta men plasten är mjuk i förhållande till låskulorna och påverkar inte bearbetningen nämnvärt.
Ur både miljösynpunkt och en ekonomisk aspekt är alternativet med ingjutning i plastkuts och
limning inte att föredra. Vid ingjutning uppstår problem då metallspånen ska skiljas från plasten vid återvinning och det blir även mer material att bearbeta vilket kostar pengar. Användande av limteknik tillför även en viss kostnad och beroende på lim kan viss skyddsutrustning
krävas för att säkerställa arbetsmiljön för omgivningen. På grund av svårigheterna för mekanisk uppspänning och magnetisk fixering kan dock limning eller ingjutning vara oundvikligt. I
detta arbete läggs dock ingen tyngd vid dessa frågeställningar annat än att de klarläggs som ett
problem företaget får ta ställning till vid ett eventuellt genomförande av provmetoderna. På
företaget finns även personal med en stor kunskap och erfarenhet av bearbetning. De har därför en bättre möjlighet att lösa dessa problem.
För själva bearbetningen av låskulorna finns flera metoder att välja mellan. De olika metoderna
har både fördelar och nackdelar. En kortare redogörelse av olika bearbetningsmetoder som
kan vara lämpliga för låskulorna utförs. Oavsett vilken bearbetningsmetod som används bör
det noteras att skivan till B3B behöver slipas och poleras ytterligare efter framställningen för
att få en yta likt den som är på den ursprungliga låskulan. För provkroppen till NBT ska ingen
ytterligare bearbetning behövas om hanteringen av provkroppen sker varsamt och ursprungsytan från låskulan bevaras.
4.2.1

Bearbetningsmetoder

Fräsning kan användas som bearbetningsmetod vid framställningen av provkropparna. För
skivan till B3B kan planfräsning vara lämpligt medan det för provkroppen till NBT är mer lämpligt att använda en pinnfräs eller mikrofräs. Fräsning generellt kan ge god precision i bearbetningen. Hårdheten för låskulorna är dock i närheten av hårdheten för fräsverktygen [12] vilket i
kombination med låskulornas små dimensioner innebär att bearbetningen blir krävande och
god precision kan vara svår att uppnå. Specialverktyg med högre hårdhet kan lösa problemet
men finns inte på företaget och kostar pengar att köpa in.
Slipning kan användas för framtagning av provkroppar till båda provmetoderna. Slipning kan
dock bli en tidskrävande process på grund av materialets hårdhet i kombination med mängden
material som måste slipas bort. Slipning har även en tendens att skapa höga temperaturer i
ytan som slipas. Det kan påverka materialegenskaperna för provkropparna vilket innebär att
provmetoderna ger missvisande resultat.
Med gnistberarbetning kan provkropparna framställas genom elektriska urladdningar. Fördelar
med att gnistbearbeta låskulorna är en god precision och möjligheten att enklare optimera
geometrierna. Med gnistbearbetning underlättas även fixeringen av låskulorna eftersom ingen
mekanisk bearbetning utförs och därmed uppstår inte heller några stora krafter på låskulorna
under bearbetningen. Utrustning för gnistbearbetning finns dock inte på företaget.
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Sågning av låskulorna kan vara lämpligt, om det görs med tillräckligt låg matning och med kylning för att hålla nere temperaturen. Det rekommenderas att använda en diamantklinga till
sågningen, dels för att öka precisionen och dels för underlätta sågningen på grund av det hårda
materialet i låskulorna.

4.3 Slutsatser av jämförelsen av provmetoderna
Utförande av provet är något mer komplext för B3B än för NBT eftersom B3B innefattar fler
komponenter och moment. En fixtur kan dock konstrueras och användas för respektive provmetod som underlättar problemen. Svårigheterna vid det praktiska utförandet anses därmed
vara likvärdig för de båda provmetoderna. I detta arbete kommer därför inte skillnaderna i
utförandet av provet att vägas in i valet av provmetod.
När det gäller bearbetningen av låskulorna anses provmetoden NBT ha en klar fördel då endast
en skåra behöver bearbetas, till skillnad från B3B där en skiva måste framställas. Fixeringen av
låskulan anses därför vara lättare för NBT än för B3B. Det har framförts olika förslag på bearbetnings- och fixeringsmetoder som kan vara möjliga att använda till låskulorna. För att besluta
vilka metoder som är lämpligast behöver praktiska prov genomföras. Då ett av målen för arbetet är att bearbetningen ska ske på företaget rekommenderas att praktiska bearbetningar av
de aktuella låskulorna utförs i företagets maskinpark.
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5 Spänningsanalys av en belastad låskula
De båda provmetoderna B3B och NBT provar materialegenskaperna i olika områden av låskulan. B3B provar materialet i en skiva som är framställd från låskulans kärna och NBT provar
materialet vid låskulans yta. Materialdefekterna varierar i både storlek och antal och påverkar
därmed hållfastheten i olika utsträckning i en och samma låskula [2]. En lämplig provmetod
måste därför prova materialet i det område av låskulan som utsätts för de största belastningarna när låskulan belastas i en snabbkoppling.
För att bestämma i vilket område i den radiella riktningen som de största belastningarna uppstår utförs en analys av spänningsfördelningen i en låskula som belastas i en snabbkoppling. I
analysen studeras enbart spänningsfördelningen och vilket område i låskulans radiella riktning
de största spänningarna uppstår. Värdet för spänningarnas amplitud är inte av intresse. Spänningsfördelningen bestäms genom FE-analyser. För att kunna utföra FE-analyserna måste kontaktytorna mellan en låskula och snabbkoppling bestämmas eftersom kontaktytornas storlek
och geometri påverkar spänningsfördelningen i låskulan.

5.1 Kontaktytor mellan låskula och snabbkoppling
I en ihopkopplad snabbkoppling skapar de fjäderbelastade ventilerna krafter som vill trycka
isär nippeln och kopplingsdelen. Krafterna uppstår oavsett om det finns trycksatt olja i snabbkopplingen eller inte. Det innebär att låskulorna belastas direkt när snabbkopplingen kopplas
ihop. Krafterna som uppstår av ventilerna är små i jämförelse med de krafter som trycket i
oljan kan skapa. De är dock tillräckligt stora för att initiera kontakt mellan låskulor och snabbkoppling. Figur 5.1 visar en förenklad snittvy av en snabbkoppling som är kopplad, låst och
isärtryckt av ventilerna så att kontakt mellan låskula och snabbkoppling uppstått. Ventilerna är
borttagna i figuren för tydlighetens skull, men pilarna representerar de krafter som ventilerna
skapar.

Figur 5.1 Kontaktytorna mellan snabbkoppling och en låskula. För benämning av delar, se figur 1.3.

Till höger i figur 5.1 visas kontaktytorna mellan en låskula och snabbkopplingen. För en låskula
under belastning uppstår tre olika kontaktytor enligt följande
1. Kontaktyta mellan låshylsa och låskula
2. Kontaktyta mellan frampart och låskula
3. Kontaktyta mellan nippel och låskula.

Lundgren, Persson

18

Högskolan i Skövde, VT -12

Kontaktytornas storlek och geometri är beroende av ursprungsgeometrin för de kroppar som
pressas mot varandra samt deformationerna som uppstår på grund av belastningen. Det är
svårt att definiera geometrin och storleken för låskulans respektive kontaktytor. Låskulan är
som känt sfärisk med en given radie och låshylsans yta är näst intill plan. Nippeln samt frampartens ytor är dock skålformade. Samtliga kontaktytor kan därför förväntas bli cirkulära. Med
tiden förändras geometrin för kontaktytorna på grund av plastiska deformationer som en följd
av upprepande belastningar. I figur 5.2 syns till exempel skillnaden mellan en oanvänd nippel
och en nippel som provats i ett pulsprov.

Figur 5.2 Skillnad mellan oanvänd nippel och nippel som varit utsatt för en pulserande belastning.

På grund av den pulserande belastningen och att låskulan är hårdare än nippeln uppstår en
hålighet i nippeln. Håligheten växer i storlek i förhållande till antal pulser. Hålighetens tillväxt
avstannar dock tillslut på grund av att materialet deformationshärdas samt att kontaktrycket
sjunker när kontaktytan blir större.
Att analytiskt bestämma kontaktytornas storlek och geometri vid trycksättning är i detta fall
problematiskt. Kontaktytans radie a kan beräknas med Hertz kontaktteori enligt [13]
(

)

(3)

Kraften F är den kontaktkraft som verkar mellan låskula och snabbkoppling. Den relativa radien
R* är ett geometriskt samband mellan de två kroppar som är i kontakt och beräknas genom
radierna för respektive kropp. För beräkningen krävs även den effektiva styvheten E* som bestäms genom materialegenskaperna för både låskulan och snabbkopplingen. Dessa är dock
okända och den effektiva styvheten kan inte bestämmas. Därmed kan inte kontaktytans radie
beräknas analytiskt. Dock är det spänningsfördelningen i låskulan som är av intresse och inte
kontaktytornas exakta utseende. I FE-analyserna används därför fördefinierade kontaktytor
med varierande storlek för att simulera olika belastningsfall på låskulan.

5.2 FE-analyser av spänningsfördelningen i låskulan
Målet med FE-analyserna är att fastställa spänningsfördelningen i en låskula när den belastas i
en snabbkoppling. Värdet för spänningarnas amplitud är ej av intresse utan enbart spänningsfördelningarna och vilket område i låskulan de maximala spänningarna uppstår. På grund av
kontakytornas varierande geometrier utförs flera FE-analyser med olika fördefinierade kontaktytor. Enbart elastiska deformationer antas, eftersom de plastiska deformationerna är små för
varje individuell belastning, och analyserna utförs i insticksprogrammet mechanica till
pro/ENGINEER© Wildfire 5.0.
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Figur 5.3 Symmetri utnyttjas och endast en åttondel av låskulan modelleras.

En 3D modell konstrueras för att utföra beräkningarna. Modellens diameter är ej relevant då
resultaten är skalbara. Modellens diameter är i detta fall samma som låskulornas, D = 3,969
mm. Symmetri kan utnyttjas och endast en åttondel av låskulan behöver modelleras. Ett koordinatsystem sätts med origo i centrum av låskulan och koordinataxlarna i riktningarna enligt
figur 5.3.
5.2.1

Laster och randvillkor

Som last i modellen används en kraft fördelad över en fördefinierad kontaktyta där kontaktytans storlek varieras i analyserna. Kontaktytans geometri är en kvarts cirkel, enligt resonemang
i kap 5.1, med radien a enligt figur 5.4. Kontakradien a kan beräknas enligt ekv (3) men är här
fördefinierad vilket innebär att ett litet värde på a motsvarar en plan yta av hård karaktär som
pressas mot låskulan. Ett större värde på a motsvarar antingen ett mjukare material eller en
skålad geometri för den kropp som pressas mot låskulan.

Figur 5.4 Lastfördelning i FE-analyserna.

Då värdet för spänningsamplituderna inte är av intresse för analyserna sätts en enhetslast över
kontaktytan vilket i figur 5.4 representeras av F = 0,25 N. Enligt Hertz kontaktteori fördelas
kontakttrycket över kontaktytan enligt ekv (4) [13]
[

( ⁄ )

( ⁄ ) ]

⁄

(4)

Där P0 är det största trycket i kontaktytan och beräknas enligt ekv (5) [13]
(5)
Där Ft motsvarar den totala kraften som verkar över den totala kontaktytan, i detta fall är det
en enhetslast och Ft = 1 N. Kraftens applicering och kontakttryckets fördelning ses i figur 5.4.
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Figur 5.5 Till vänster: schematisk bild av modellen, till höger: randvillkor för modellen.

I modellen används symmetrirandvillkor vilket innebär att snittytorna tillåts att röra sig i sitt
respektive plan men inte i planets normalriktning, se figur 5.5. Dessa randvillkor är realistiska
eftersom när låskulan är hel finns det material som förhindrar snittytorna att röra sig i respektive normalriktning. Låskulan kan dock deformeras i radiell riktning och därför måste snittytorna tillåtas translation i sina respektive plan.
5.2.2

Materialmodell för FE-analyserna

De exakta materialegenskaperna för låskulorna är som nämnt okända. Dock är belastningen i
modellen oberoende av elasticitetsmodulen eftersom kontaktradien är fördefinierad, se ekv
(4) och ekv (5). Detta innebär att även spänningarna i modellen är oberoende av elasticitetsmodulen då analyserna styrs av belastningen. I FE-analyserna används vanliga tabellerade värden för rostfria martensitiska stål där elasticitetsmodulen E = 205 GPa och Poissons tal ν = 0,3.
Materialmodellen förenklas även genom att materialet antas vara homogent i sin sammansättning samt linjärt elastiskt.
5.2.3

FE-diskretisering

Enligt Hertz kontaktteori förväntas de största spänningarna och spänningsgradienterna uppstå
i närheten av kontaktytorna och därför används mindre element i området runt kontaktytorna.
FE-diskretiseringen baseras på kontaktytans storlek och varierar därför i de olika FEanalyserna. Figur 5.6 visar den maximala elementstorleken för olika delar av modellen.

Figur 5.6 Begränsningar för elementgenereringen.

I beräkningsnätet används enbart mechanicas egna solida tetraediska element. Dessa element
bör ge ett noggrant resultat eftersom mechanica använder sig av P-metoden vilket kortfattat
innebär att programmet själv ökar polynomgraden för formfunktionerna för att uppnå konvergens [14]. Beräkningsnätet för FE-analysen när kontaktradien a = 0,10 mm kan ses i figur 5.7.
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Figur 5.7 Beräkningsnätet för den FE-analys där kontaktradien a = 0,10 mm.

Den vita linjen i figur 5.7 visar den linje längs vilken resultaten utläses ifrån. Antalet element
varierar i förhållande till kontaktytans storlek. Det totala antalet element i modellen varierar
mellan 12 000 och 24 000 för de olika beräkningarna.
5.2.4

Resultat

Totalt utförs sex FE-analyser med olika värden för kontaktradien a. För att verifiera FEmodellen och bedöma beräkningsnoggrannheten jämförs de numeriska resultaten med analytiska beräkningar enligt Hertz kontaktteori. Figur 5.8 visar hur den maximala skjuvspänningen
varierar rakt under den totala kontaktytans mittpunkt. I modellen motsvarar det z-riktningen
med utgångspunkt i kontaktytan där x=y=0, se också den vita linjen i figur 5.7.

Figur 5.8 Spänningsfördelningen under den totala kontaktytans mittpunkt.
Punkterna i graferna representerar resultaten för de analytiska beräkningarna.

FE-analyserna visar att det uppstår höga skjuvspänningar strax under kontaktytan för samtliga
storlekar på kontaktradien. Punkterna i figur 5.8 motsvarar resultaten från de analytiska beräkningarna där den maximala skjuvspänningen beräknas enligt [13]
(6)
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Den maximala skjuvspänningen uppstår på avståndet 0,48a under kontaktytan [13]. Som synes
stämmer resultaten från FE-analyserna väl överens med resultaten från de analytiska beräkningarna. FE-modellen och beräkningsnoggrannheten för FE-analyserna anses därmed vara
tillräckligt god för att dra slutsatser av resultaten.
När brott eller plastisk deformation studeras är effektivspänningen av intresse. Figur 5.9 visar
fördelningen av effektivspänningen enligt von Mises i låskulan när kontaktradien a = 0,10 mm.
Effektivspänningens fördelning är ekvivalent med den maximala skjuvspänningens fördelning
men med dubbla spänningsamplituden. Det är även förväntat då lasten appliceras vinkelrätt
mot låskulans yta och låskulan är sfärisk. Den första huvudspänningen verkar därmed i radiell
riktning och den andra huvudspänningen är ekvivalent med den tredje huvudspänningen enligt
(7)
Riktningarna för huvudspänningarna ges enligt det sfäriska koordinatsystemet i figur 5.9. Effektivspänningen beräknas enligt von Mises flytvillkor
√

[(

)

(

)

(

) ]

⁄

(8)

Med insättning av huvudspänningarna enligt ekv (7) fås efter omskrivning
(9)
Den maximala skjuvspänningen i en given punkt beräknas enligt [4]
|

|

(10)

Insättning av ekv (9) i ekv (10) ger
(11)
Ekv (11) visar att effektivspänningen enligt von Mises har samma spänningsfördelning men
dubbel spänningsamplitud i jämförelse med de maximala skjuvspänningarna. Därmed kan grafen i figur 5.8 även användas vid studerande av effektivspänningens fördelning.

Figur 5.9 Spänningsfördelningen i låskulan när kontaktradien a = 0,10 mm.
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FE-analyserna visar tydligt att de största spänningarna i låskulan uppstår strax under låskulans
yta. Spänningarna är dessutom koncentrerade till området runt kontaktytan och i övriga delen
av låskulan är spänningarna näst intill obefintliga. Avståndet mellan låskulans yta och det område där den maximala spänningen uppstår växer då kontaktradien blir större. Det största avståndet som observeras är ca 12 % av låskulans radie för a = 0,50 mm. FE-analyserna visar även
att efter den punkt där den maximala spänningen existerar sjunker spänningarna hastigt och
ungefär vid 20 % av låskulans radie är spänningarna nära noll för samtliga kontaktradier.

5.3 Slutsatser om spänningsanalysen av en belastad låskula
De exakta belastningarna på låskulan och materialegenskaperna för ingående komponenter i
snabbkopplingen är okända. Det innebär att det är svårt att definiera en exakt storlek för kontaktytorna mellan en låskula och snabbkoppling. Med tiden förändras dessutom kontaktytorna
på grund av plastiska deformationer. Det kan dock konstateras att kontaktytorna är små relativt låskulans dimensioner. Det får till följd att spänningarna som uppstår i låskulan när den
belastas i snabbkopplingen existerar strax under kontaktytan.
I FE-analyserna utsätts låskulan för en belastning från enbart en kontaktyta, men i snabbkopplingen uppstår tre kontaktytor. De uppkomna spänningarna i låskulan är dock koncentrerade
runt kontaktytan. I rak riktning under kontaktytan sjunker spänningarna hastigt och redan vid
20 % av låskulans radie är spänningarna mer eller mindre obefintliga. I övriga riktningar sjunker
dessutom spänningarna med högre hastighet. En eventuell samverkan av spänningar från
samtliga tre kontaktytor som verkar på låskulan anses därför inte existera. En FE-analys med
en hel låskula och tre kontaktytor är därmed inte nödvändigt att utföra.

6 Val av provmetod för fortsatt arbete
På grund av spänningsfördelningen i den belastade låskulan anses provmetoden NBT, som
provar materialet vid låskulans yta, vara bättre än B3B, som provar materialet vid låskulans
kärna. Detta på grund av att de största spänningarna i en belastad låskula uppstår nära låskulans yta och eventuella materialdefekter i det området påverkar låskulans hållfasthetsegenskaper. Bearbetningen av låskulorna anses dessutom vara lättare för NBT. Det föreslås därför
att företaget använder sig av NBT för att kontrollera kvalitén på låskulorna.
En kort presentation av NBT görs för företaget. De tycker det är en intressant metod som de
kan tänka sig att använda och vill att arbetet fortsätter med NBT. Härefter kommer därför det
fortsatta arbetet enbart behandla provmetoden NBT.
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7 Djupare analys av NBT
För att bestämma vilka faktorer som påverkar provresultaten i NBT krävs en djupare analys av
provmetoden. Den djupare analysen har för avsikt att bestämma vilka faktorer som påverkar
spänningarna i provkroppen, vilka geometrier som bör användas, undersöka hur provkroppens
materialegenskaper inverkar på provet samt bestämma ett förhållande mellan den pålagda
kraften och brottspänningen. För schematisk uppställning och utförande av NBT, se kap 3.4.2.
Innan en djupare analys av provmetoden utförs förklaras några återkommande ord och formuleringar. Det är ord och formuleringar som används i stor utsträckning i den resterande delen
av rapporten och för enkelhetens skull förklaras de här.

Figur 7.1 Markering av provkroppens områden som benäms enligt tabell 1.

I tabell 1 ges förklaringen på orden och formuleringarna. Färgerna i tabellens vänsterspalt syftar till områdena markerat med respektive färg i figur 7.1.
Tabell 1 Förklaring av ord och formulering för provkroppen.

Rött

Poler, punkterna med störst avstånd till skåran.

Grönt

Roten, botten på skåran.

Blått

Den yttre ytan, låskulans ursprungliga yta. Bevaras i sitt ursprungliga skick fram
till utförandet av provet.

Gult

Segment, den volym med material som lämnas kvar i botten av skåran vid bearbetningen.

Ljusblått

Det ekvatoriella planet, det plan som ligger mittemellan polerna, i mitten av
skåran samt parallellt med ytorna i skåran.
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Skårans geometri är viktig för NBT. För att beskriva skårans geometri används parametrar enligt figur 7.2 där L är skårans längd, V är skårans vidd, R är radien i skårans rot och h är tjockleken på segmentet i det ekvatoriella planet. Utöver dessa parametrar benämns provkroppens
diameter med D.

Figur 7.2 Beteckningar för provkroppens geometri.

De olika parametrarna inverkar på provets resultat i olika utsträckning. För att generalisera och
lättare kunna utnyttja resultaten för andra dimensioner används följande dimensionslösa relativa parametrar, se också Figur 7.2;
Relativ längd för skåran:
Relativ vidd för skåran:
Relativ radie i skårans rot:

(12)
(13)
(14)

7.1 Analytisk beräkning av provresultatet för NBT
I NBT används den maximala dragspänningen i den yttre ytan som mått för kulans hållfasthet.
Genom att bestämma ett enkelt förhållande mellan maximal dragspänning och pålagd kraft
underlättas resultatberäkningen för provet, vilket är en fördel vid regelbundet användande.
Förhållandet är beroende av provkroppens geometri och kan användas för provkroppar med
andra dimensioner. Förhållandet bestäms analytiskt genom följande tillvägagångssätt [8].
Under provet belastas provkroppen med en tryckande kraft F som verkar i z-riktningen, vinkelrätt mot skåran enligt figur 7.3a. Kraften skapar ett böjande moment som ger upphov till spänningar i segmentet. Momentets hävarm förenklas till att vara halva provkroppens diameter.
Segmentet snittas i det ekvatoriella planet och den övre delen friläggs. Belastningsfallet för
segmentet superpositioneras till två fall där det ena fallet består av enbart den tryckande kraften F och det andra fallet består enbart av det böjande momentet M. Fallet med den tryckande kraften antas ha liten inverkan på spänningarna i segmentet i jämförelse med momentet
och bortses därför tillsvidare. Förenklingarna av belastningsfallet och momentets hävarm leder
till en överskattning av spänningarna i segmentet, men hänsyn till förenklingarna tas senare i
den analytiska beräkningen.
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Figur 7.3 a) Schematisk uppställning av NBT. b) Tvärsnitt för segmentet.

För att beräkna spänningarna i segmentet används balkteori. Den maximala dragspänningen i
segmentet uppstår i den yttre ytan och ges av ekv (15)
(15)
Där Wb är böjmotståndet för segmentet och D är provkroppens diameter. Segmentets tvärsnitt
har formen av ett cirkelsegment som begränsas av cirkelbågen r och kordan b enligt figur 7.3b.
Böjmotståndet för detta tvärsnitt är komplext att beräkna. Istället approximeras tvärsnittet till
en likbent triangel, markerat med streckad linje i figur 7.3b. Även denna förenkling leder till en
överskattning av spänningarna i segmentet, men hänsyn till tvärsnittet tas senare i den analytiska beräkningen. Böjmotståndet för ett likbent triangulärt tvärsnitt ges av ekv (16)
(16)
Där b är bredden och h är höjden för tvärsnittet, se figur 7.3b. För att i slutändan erhålla en
enkel ekvation för förhållandet mellan kraften F och maximal dragspänning i segmentet görs
ett antal förenklingar enligt följande:







Teknisk balkteori på första analysnivån används trots att segmentets längd är kort
Segmentets tvärsnitt förenklas till att vara konstant i z-riktningen (läs mer i kap 7.2.4)
Endast huvudspänningen i tvärsnittets normalriktning beräknas
Segmentets tvärsnitt approximeras till en liksidig triangel istället för ett cirkelsegment
Längden för momentets hävarm är egentligen det horisontella avståndet mellan kraften och neutrallagret för segmentets tvärsnitt, dvs. lite kortare än kulans radie
Spänningar från den tryckande kraften bortses

För att kompensera för samtliga förenklingar införs tillsvidare en korrigeringsfaktor kf. Insättning av ekv (16) i ekv (15) samt införande av korrigeringsfaktorn ger
(17)
Bredden för det triangulära tvärsnittet är samma som längden för kordan som begränsar cirkelsegment och beräknas enligt
√ (

)
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Genom insättning av ekv (12) och ekv (18) i ekv (17) fås efter omskrivning
(

)

(19)

I kap 7.2.4 analyseras hur de olika faktorerna i ekv (19) påverkar den maximala dragspänningen. För att förenkla uttrycket ytterligare och underlätta ett regelbundet användande införs en
total korrigeringsfaktor K enligt ekv (20)
(

)

(20)

Insättning av ekv (20) i ekv (19) ger den slutgiltiga ekvationen för den maximala dragspänningen i den yttre ytan i förhållande till den pålagda kraften F
(21)
Den totala korrigeringsfaktorn K bestäms numerisk och är bland annat beroende av skårans
vidd V, radien R, skårans längd L samt Poissons tal ν. Ekv (21) är den ekvation som används vid
utförandet av NBT.

7.2 FE-analyser av NBT
Ett flertal FE-analyser av provkroppen till NBT utförs. Målet med analyserna är att bestämma
korrigeringsfaktorn K i ekv (21), studera hur olika parametrar påverkar de spänningar som uppstår i provkroppen under utförandet av provet samt bestämma de parametrar som bör användas. Beräkningarna utförs i insticksprogrammet mechanica till pro/ENGINEER© Wildfire 5.0.
NBT bygger på att ett brott uppstår i provkroppens yttre yta, men de faktiska materialegenskaperna för det plastiska området och brottkriterier för materialet är okända. Brottet förväntas dock uppstå på grund av dragspänningar och materialet i provkropparna antas ha en spröd
karaktär vilket innebär att det plastiska området för materialet är litet. I FE-analyserna används
därför en linjärt elastisk materialmodell.
För att utföra analyserna skapas en 3D modell. Symmetri kan utnyttjas för provkroppen och
endast en fjärdedel behöver modelleras. Ett koordinatsystem sätts enligt figur 7.4 där x-axeln
går parallellt med skåran och z-axeln går vinkelrätt mot skåran. Därmed sammanfaller
xy-planet och xz-planet med symmetriplanen för modellen.

Figur 7.4 Symmetri utnyttjas och endast en fjärdedel av provkroppen modelleras.
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Resultaten förväntas vara skalbara med provkroppens diameter eftersom analyserna utförs
med en linjärt elastisk materialmodell och ingående parametrar uttrycks relativt provkroppens
diameter. Några analyser med varierande diametrar utförs för att bekräfta detta, men generellt har modellen samma diameter som låskulorna, D = 3,969 mm. Geometrin för skåran varieras i FE-analyserna.
7.2.1

Laster och randvillkor

Under utförandet av provet i NBT används en succesivt ökande belastning. Det simuleras i
beräkningarna som en statisk enhetslast, vilket innebär att F = 0,5 N i figur 7.5. Lasten appliceras i modellens pol och verkar i negativ z-riktning, vinkelrätt mot skåran, enligt figur 7.5. Resultaten är direkt proportionella mot den pålagda kraften på grund av den linjärt elastiska
materialmodellen.

Figur 7.5 Ansättning av laster för modellen.

Två olika lastfall används för att studera hur olika laster påverkar spänningarna i provkroppen.
För det ena lastfallet används en punktlast applicerad i en nod och för det andra lastfallet används en utbredd last som är jämnt fördelad över en yta, se figur 7.5.

Figur 7.6 Randvillkor för modellen.

För de båda symmetriytorna används symmetrirandvillkor och de båda ytorna tillåts bara att
röra sig i sina respektive plan. Låsning i x-riktning sker i enbart en nod, vars position ligger i xzplanet enligt figur 7.6. Små deformationers teori används i analyserna och den riktning som
noden är låst i är vinkelrät mot den riktning lasten verkar i. Det innebär att inga reaktionskrafter uppstår i noden och därmed heller inga koncentrationsspänningar runt noden. Randvillkoret förhindrar därmed enbart stelkroppsrörelse utan att påverka övriga resultat.
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7.2.2

Materialmodell för FE-analyserna

NBT drivs av den pålagda kraften vilket innebär att spänningarna i provkroppen förväntas vara
oberoende av materialets elasticitetsmodul. För att undersöka hur Poissons tal påverkar resultaten varieras värdet i analyserna. I FE-analyserna används vanliga tabellerade värden för rostfria martensitiska stål där elasticitetsmodulen E = 205 GPa och Poissons tal 0,27 ≤ ν ≤ 0,3.
Materialmodellen förenklas även genom att materialet antas vara homogent i sin sammansättning samt linjärt elastiskt.
7.2.3

FE-diskretisering

Beräkningsnätet för modellen är framtaget genom en konvergensstudie för den maximala
dragspänningen i den yttre ytan. För det beräkningsnät som används till analyserna uppnåddes
konvergens med en tolerans på mindre än 0,1 % mot resultaten från beräkningsnät bestående
av mångdubbelt fler antal element. Beräkningsnoggrannheten för resultaten anses därmed
vara tillräcklig.

Figur 7.7 Schematisk bild av beräkningsnätet.

I beräkningsnätet används mindre element där stora spänningsvariationer uppstår och för de
områden där intressanta resultat utläses. En maximal elementstorlek på 0,05 mm används för
de områden som är markerade med grönt i figur 7.7. Dessa områden är delar av symmetriytorna och den yttre ytan där höga spänningsgradienter existerar. För en del av den linje som
löper längs kulans yttre yta i xz-planet samt för radien i roten på skåran används en maximal
elementstorlek på 0,01 mm, markerat med rött i figur 7.7. För den del av provkroppen som är
markerat med blått i figur 7.7 används en maximal elementstorlek på 0,15 mm. I den resterande delen av modellen sker inga stora spänningsförändringar och deformationen av skåran
varierar linjärt. I denna del används en maximal elementstorlek på 1 mm, markerat med grått i
figur 7.7.
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Figur 7.8 Beräkningsnätet och spänningsfördelning enligt von Mises.

I beräkningsnätet används enbart mechanicas egna solida tetraediska element [14]. Det totala
antalet element för modellen varierar mellan 10 000 och 17 000 beroende på skårans geometri. I figur 7.8 visas modellens beräkningsnät och spänningsfördelningen för en beräkning. Som
synes täcker de mindre elementen de områden där spänningarna varierar mycket. Observera
att beräkningsnätet inte är tillfredställande för punktlasten, det visar sig dock att det inte påverkar resultaten nämnvärt, se kap 7.2.4.
7.2.4

Resultat

Enligt figur 7.9 uppstår ett område mellan lasten och den yttre ytan där effektivspänningen är
noll. Koncentrationsspänningarna från lastens applicering påverkar därför inte spänningarna i
segmentet. För de intressanta områdena i provkroppen visar resultaten från FE-analyserna
ingen eller en mycket liten skillnad i både deformation och spänning mellan de olika lastfallen.
Det har därför ingen betydelse hur lasten på provkroppen modelleras i det här fallet.
Som förväntat uppstår enbart dragspänningar i den yttre ytan och enbart tryckspänningar i
roten på skåran. Den maximala dragspänningen för segmentet återfinns i den yttre ytan och i
höjd med det ekvatoriella planet. I resterande delen av provkroppen uppstår endast små
spänningar i förhållande till spänningarna i segmentet, se figur 7.9. För FE-analyserna som utförs ligger dessutom segmentets neutrallager närmare skåran än den yttre ytan vilket tyder på
att det superpositionerade fallet med enbart den tryckande kraften har liten inverkan på spänningarna i segmentet i jämförelse med momentet. Denna slutsats dras eftersom vid ren böjning ligger neutrallagret för segmentets tvärsnitt ungefär på avståndet en tredjedel av segmentets tjocklek från roten. Om inverkan från den tryckande kraften är stor i förhållande till
momentet innebär det att neutrallagret förskjuts närmare den yttre ytan. Resultaten från FEanalyserna visar dock att förskjutningen av neutrallagret är liten.

Figur 7.9 Fördelning av von Mises effektivspänning.
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I den yttre ytan gäller plant spänningstillstånd, vilket är en självklarhet eftersom den yttre ytan
är fri och inga spänningar kan existera i ytans normalriktning. Som förväntat är även den första
huvudspänningen betydligt större än den andra huvudspänningen och spänningstillståndet i
den yttre ytan är näst intill enaxligt. Riktningarna för huvudspänningarna är tangentiella med
provkroppens yta och den första går mot polerna och den andra vinkelrätt mot den första, se
figur 7.9.
Skårans geometri har mycket stor inverkan på spänningsamplituden och spänningsfördelningen i den yttre ytan. När det gäller spänningsamplituden är det segmentets tjocklek h som påverkar mest av samtliga parametrar. I figur 7.10 ses den maximala effektivspänningen i den
yttre ytan för olika geometrier av skåran. Som figuren visar har skårans vidd och radie en
mycket liten inverkan på spänningsamplituden i jämförelse med segmentets tjocklek.

Figur 7.10 Maximal effektivspänning i den yttre ytan.

FE-analyser där enbart segmentets tjocklek varieras visar att både spänningar och deformationer är approximativt omvänt proportionella mot tjockleken h i kubik, se ekv (22)
[

]

(22)

Där C1 är en godtycklig konstant. Resultaten från FE-analyserna överensstämmer väl med ekv
(22) enligt figur 7.10. Det är även förväntat då den maximala spänningen i den yttre ytan är,
enligt ekv (17), omvänt proportionell mot segmentets tjocklek i kvadrat multiplicerat med kordan och för intervallet som används i figur 7.10 är kordans derivata likvärdig tjocklekens.
Segmentets tjocklek h definieras i det ekvatoriella planet, markerat med h i figur 7.11. Det är
denna definition av tjockleken som används för de analytiska beräkningarna av den maximala
spänningen i den yttre ytan. Figur 7.11 visar dock att segmentets tjocklek varierar i zriktningen. För en provkropp med en smal skåra med stor radie blir segmentet tjockare i zriktningen och segmentet är smalast i det ekvatoriella planet, jämför h och h1 i figur 7.11. För
en provkropp med en vid skåra med liten radie är fallet omvänt och segmentet blir smalare i zriktningen. Segmentet är i det fallet smalast i höjd med radien och inte i det ekvatoriella planet, jämför h och h2 i figur 7.11.
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Figur 7.11 Shematisk bild över olika geometrier för skåran.

Figur 7.12 visar spänningsfördelningen i den yttre ytan i ett fall då segmentet inte är smalast i
det ekvatoriella planet. Som synes uppstår den maximala spänningen där segmentet är smalast, vilket är strax ovanför det ekvatoriella planet i höjd med radien. Då symmetri utnyttjas i
modellen uppstår två spänningsmaximum i provkroppens yttre yta. Som både figur 7.10 och
figur 7.12 visar kommer, i de fall då två spänningsmaximum uppstår, den spänning som beräknas i ekv (21) med segmentets tjocklek h definierat i det ekvatoriella planet inte att vara ekvivalent med den faktiska maximala spänningen i provkroppens yttre yta. Fenomenet med två
spänningsmaximum är därför inte önskvärt och bör undvikas.

Figur 7.12 Provkropp med en geometri som ger två spänningsmaximum.

För att undvika två spänningsmaximum måste parametrarna för provkroppens geometri anpassas. Figur 7.13 visar hur parametrarna ska förhålla sig till varandra för att undvika två spänningsmaximum. Som synes har även skårans längd en viss inverkan på spänningsfördelningen.
När skåran är grund är segmentets tjocklek nästan konstant i z-riktningen. Det innebär att
spänningen i den yttre ytan får en jämnare variation och det uppstår inte några utmärkande
spänningstoppar och därmed bara ett spänningsmaximum. När den relativa radien γ = 0,5
uppstår aldrig två spänningsmaximum eftersom roten i skåran då är rundad med en radie
mindre än provkroppens radie.
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Figur 7.13 Parameterförhållanden för att undvika två spänningsmaximum.
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Den heldragna linjen som representerar de olika relativa radierna i figur 7.13 är även en gräns
som visar för vilka parameterförhållanden spänningsfördelningen i den yttre ytan övergår från
ett spänningsmaximum till två spänningsmaximum. För provkroppar vars parameterförhållande ligger nära denna gräns uppstår ett relativt stort område i den yttre ytan där spänningarna är näst intill konstanta. När parameterförhållandet är långt ifrån gränsen, men inom området för ett spänningsmaximum, uppstår en spänningstopp med hastigt sjunkande spänningar
runt om toppen, se figur 7.14.

Figur 7.14 Skillnaden i spänningsfördelning för olika parameterförhållanden. Med
punkt 1 och punkt 2 menas punkterna i figur 7.12.

Den spänningsfördelning som uppstår när parameterförhållandet är nära gränsen är fördelaktig för provmetoden, eftersom materialdefekterna varierar i storlek och antal i provkroppen [2].
Sannolikheten att hitta en kritisk materialdefekt ökar när storleken på området som utsätts för
de maximala spänningarna ökar [8][15]. NBT bör därför utföras med parameterförhållanden
nära gränsen mellan ett och två spänningsmaximum. I detta arbete rekommenderas en undre
gräns för parameterförhållandet enligt figur 7.13.
Som redan nämnt är två spänningsmaximum inte önskvärt och parameterförhållanden nära
gränsen fördelaktiga. Resterande delen av detta arbete kommer därför enbart att behandla
provkroppar med ett spänningsmaximum och parameterförhållanden inom det rekommenderade området enligt figur 7.13. Det innebär att parametrarna för provkroppens geometri befinner sig inom intervall enligt följande
Relativ längd för skåran:
Relativ vidd för skåran:
Relativ radie i skårans rot:

≤
≤
≤

≤
≤
≤

(23)
(24)
(25)

Observera att hela intervallen inte alltid kan användas. Förhållandena mellan parametrarna
bestäms av figur 7.13.
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I kap 7.1 utförs en analytisk beräkning av förhållandet mellan pålagd kraft och maximal dragspänning i den yttre ytan. Förhållandet beräknas enligt ekv (19), men för att underlätta ett
regelbundet användande av NBT förenklas förhållandet ytterligare genom ekv (20) där en total
korrigeringsfaktor K införs enligt
(

)

Den totala korrigeringsfaktorn K beror av två faktorer, dels korrigeringsfaktorn kf och dels en
faktor baserad på skårans relativa längd. Korrigeringsfaktorn kf är en kompensering för de förenklingar som görs i de analytiska beräkningarna. I figur 7.15 visas hur samtliga faktorer förhåller sig till varandra och skårans relativa längd för tre olika geometrier för skåran.

Figur 7.15 Förhållandet mellan de olika korrigeringsfaktorerna.

Korrigeringsfaktorn kf bestäms numeriskt genom FE-analyserna och beror på skårans geometri.
Skårans relativa vidd och radie har en viss inverkan på korrigeringsfaktorns storlek, men den är
liten i jämförelse med inverkan från skårans relativa längd. Storleken på korrigeringsfaktorn är
kf < 1 vilket betyder att de förenklingar som görs för den analytiska beräkningen, se kap 7.1,
ger en överskattning av spänningen i den yttre ytan, vilket är förväntat av flera orsaker. Bland
annat bortses det superpositionerade fallet med enbart tryckspänningar, momentet är större
på grund av den förlängda hävarmen och böjmotståndet är mindre på grund av det förenklade
tvärsnittet. Samtliga av dessa förenklingar bidrar till överskattningen av spänningen.
Som figur 7.15 visar varierar kf linjärt med skårans relativa längd och växer i storlek för djupare
skåror. Det är förväntat eftersom när skåran är djup blir segmentet litet och förenklingarna av
momentets hävarm och tvärsnittets geometri stämmer bättre överens med verkligheten.
Den andra faktorn i ekv (20) kan ses i figur 7.15. Som synes varierar den exponentiellt med
skårans relativa längd och har en betydligt större storlek än kf. Denna faktor är enbart beroende av skårans relativa längd och helt oberoende av skårans relativa vidd och radie.
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En sammanslagning av de båda faktorerna enligt ekv (20) ger den totala korrigeringsfaktorn K,
se figur 7.15. Korrigeringsfaktorn K används i ekv (21) och är enklare och snabbare att använda
vid utförandet av NBT och ger samtidigt ett tillräckligt noggrant resultat. I fortsättningen kommer därför enbart korrigeringsfaktorn K att användas. Figur 7.16 visar hur K varierar för olika
geometrier för skåran. Grafernas längder varierar eftersom de är framtagna enbart med parameterförhållanden som inte ger upphov till två spänningsmaximum.
Det visar sig att faktorn K är oberoende av provkroppens diameter och resultaten kan enkelt
räknas om till att gälla för provkroppar med andra dimensioner enligt ekv (21).
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Figur 7.16 Korrigeringsfaktorn K för olika geometrier för skåran.
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För att NBT ska fungera som det är tänkt ska brott uppstå innan kontakt mellan provkroppens
övre och undre del uppstår i skåran. Resultaten visar att den maximala ihoptryckningen av
skåran är som mest i storleksordningen 0,060 μm/MPa relativt den maximala effektivspänningen i den yttre ytan. Detta värde observeras för en provkropp med parametervärdena α =
0,88, β = 0,20 samt γ = 0,25. Generellt växer dock den maximala ihoptryckningen av skåran
proportionellt med både skårans längd och vidd.
Poissons tal har en viss inverkan på resultaten. Inom området 0,27 ≤ ν ≤ 0,30 visar resultatet
från FE-analyserna att variationen i spänningsamplitud är mindre än 1,3 % för den maximala
effektivspänningen i den yttre ytan. För den maximala ihoptryckningen av skåran observeras
en variation på 0,4 %. De största variationerna observerades när segmentets tjocklek är som
störst. För elasticitetsmodulens inverkan på resultatet kan ingen skillnad i spänning observeras. Detta var förväntat då ekv (21) är oberoende av elasticitetsmodulen samt att NBT styrs av
den pålagda kraften och inte av en deformation. Ihoptryckningen av skåran är dock direkt omvänt proportionell mot elasticitetsmodulen. Både spänningar och ihoptryckningen av skåran är
direkt proportionella mot den pålagda kraften, vilket är förväntat eftersom analyserna utförs
med en linjärt elastisk materialmodell.

7.3 Slutsatser NBT
Spänningsamplituden i den yttre ytan visar sig vara mer beroende av segmentets tjocklek än av
någon annan parameter. Detta verkar rimligt och är förväntat eftersom segmentet kan betraktas som ett balktvärsnitt och enligt teknisk balkteori varierar spänningarna i större utsträckning
med balkens höjd än med dess bredd. Balkens höjd är i detta fall segmentets tjocklek h.
Även då radien och vidden för skåran har liten inverkan på spänningsamplituden har de en
betydande inverkan på spänningsfördelningen i den yttre ytan. För vissa parameterförhållanden uppstår två spänningsmaximum vilket kan leda till missvisande resultat för NBT. I praktiken mäts segmentets tjocklek i det ekvatoriella planet eftersom det är enklast. Det uppmätta
värdet används sedan för att beräkna den maximala spänningen i den yttre ytan enligt ekv
(21). Resultaten av FE-analyserna visar dock att den beräknade spänningen inte är ekvivalent
med den faktiska maximala spänningen då två spänningsmaximum existerar. NBT ger i detta
fall ett missvisande resultat för låskulans hållfasthet. Ett exempel på hur missvisande resultatet
kan vara ges enligt följande:
En provkropp har parametrarna D = 4 mm, α = 0,90, β = 0,20 och γ = 0. Segmentets tjocklek vid
en mätning är h = 0,4mm, men den smalaste delen av segmentet har en tjocklek h2 = 0,36mm,
se figur 7.11. En analytisk beräkning med ekv (21) ger en differens på 8,80 MPa/N för de olika
värdena på segmentets tjocklek. Om provkroppens verkliga brottgräns σb = 1500 MPa ger det
en differens på 285 MPa, vilket motsvarar 19 %, mellan brottgränsen och den analytiskt beräknade spänningen. Detta är ett extremt fall, men det bör poängteras att provkroppar med parameterförhållanden som ger upphov till två spänningsmaximum kan ge missvisande resultat
av hållfastheten enligt NBT.
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I figur 7.13 ges rekommendationer för hur parametrarna bör förhålla sig till varandra. Rekommendationerna syftar till att undvika två spänningsmaximum och samtidigt öka sannolikheten
att hitta kritiska materialdefekter. Detta görs genom att använda parameterförhållanden i
området för ett spänningsmaximum men nära den gräns där spänningsfördelningen i den yttre
ytan övergår från ett till två spänningsmaximum, se ekv (23-25) samt figur 7.13.
Att det uppstår enbart tryckspänningar i skårans rot är en praktisk fördel. När provkropparna
framställs uppstår små skador i form av mikrosprickor och repor i skårans rot på grund av bearbetningen. Dessa skador är oundvikliga och bidrar negativt till hållfastheten. Skadorna påverkar dock inte hållfastheten i samma utsträckning när materialet i provkroppen utsätts för
tryckspänningar som när det utsätts för dragspänningar [4]. Skadorna kommer därmed sannolikt inte påverka provresultaten.
När det gäller materialegenskaperna för provkroppen har elasticitetsmodulen ingen inverkan
på spänningarna utan enbart på deformationen av skåran. Poissons tal har en viss inverkan på
resultaten men tanken med provmetoden är att jämföra hållfastheten för olika låskulor av
samma ursprungsmaterial. Skillnaden i Poissons tal är då liten och inverkan på provet kan bortses.
Ihoptryckningen av skåran är liten. Om en förväntad brottgräns σb = 1500 MPa är inte deformationen av provkroppen ett problem. FE-analyserna utförs dock med en linjärt elastisk materialmodell. Om provkropparna inte har en tillräckligt spröd karaktär innebär det att det plastiska
området för provkropparna får en betydande inverkan på deformationen. Deformationen blir
då större och praktiska prov behöver utföras för att kunna avgöra deformationens storlek.
Ett alternativ till att studera brottspänningen för provkropparna är att studera när provkropparna börjar plasticera. Genom att utföra NBT med styrande deformation istället för styrande
kraft och samtidigt mäta den kraft som krävs för att styra deformationen kan ett kraftdeformationsdiagram framställas. Genom att räkna om kraften till spänning med ekv (21) ges
ett spännings-deformationsdiagram. Med detta diagram går det bestämma när provkroppen
plasticerar genom att studera när förhållandet spänning-deformation slutar vara linjärt. Spänningen som verkar när provkroppen börjar plasticera kan användas som mått för provkroppens
hållfasthet. Faktum är att detta alternativ även kan användas som ett komplement till det ursprungliga syftet med NBT. Låskulorna får inte spricka i snabbkopplingarna, men de får heller
inte deformeras för kraftigt eftersom det får liknande konsekvenser som när de spricker. Genom att studera när provkropparna plasticerar istället skulle låskulor vars materialegenskaper
är för duktila kunna upptäckas med NBT. Observera att om plasticering av provkropparna ska
studeras måste den pålagda kraften räknas om till spänning enligt ekv (21) för att kunna ge
jämförbara resultat. Detta beror på att den maximala dragspänningen i den yttre ytan varierar
med provkropparnas geometrier även om den pålagda kraften skulle vara densamma.
Då NBT är en provmetod av förstörande karaktär kan inte en kontroll ske av samtliga låskulor
som levereras till fabriken, istället måste stickprov utföras. Genom att använda statistiska metoder kan bedömningar om stickprovets storlek och säkerhet göras.
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8 Statistisk metod för bedömning av stickprovsstorlek
Då provmetoden NBT kräver en viss tid och arbete samt att de låskulor som provas inte går att
använda till snabbkopplingarna kan stickprovets storlek inte vara för stort relativt populationen. Med population menas här den totala mängden låskulor i varje tillverkningsomgång
(batch). En tillverkningsomgång består i det här fallet av 40 000 låskulor. Tillverkningsomgångarna paketeras individuellt och den totala leveransen till fabriken består sedan av ett antal
tillverkningsomgångar. Även om tillverkningsprocessen är standardiserad måste det ändå antas att problem kan uppstå och hela eller delar av en tillverkningsomgång blir dåliga.
I inledningsskedet finns ingen information gällande förväntad andel dåliga låskulor i varje tillverkningsomgång. Beräkningar på en population om 40 000 låskulor genomförs utifrån en
hypergeometrisk sannolikhetsfördelning [16] och visas i figur 8.1. Beräkningarna är utförda
med programvaran Minitab (Version 16.2.1). Figuren visar hur sannolikheten att endast upptäcka bra låskulor förändras med antalet låskulor i stickprovet och hur många dåliga låskulor
som antas finnas i tillverkningsomgången. Sannolikheten att hitta åtminstone en dålig låskula
ökar med storleken på stickprovet. Antalet dåliga låskulor i tillverkningsomgången kan endast
uppskattas.

Figur 8.1 Sannolikheten att endast upptäcka bra låskulor vid olika stora stickprov och ett
varierande antal dåliga i en population om 40 000 låskulor.

I det fall då problem uppstår och en hel tillverkningsomgång blir dålig kommer problemet upptäckas även med mycket små stickprov. I övriga fall behöver stickprovens storlek anpassas till
den förväntade andelen dåliga låskulor i tillverkningsomgången. Det blir en bedömningsfråga
där tid och kostnad för provutförandet måste vägas mot risken att dåliga låskulor går vidare till
produktionen av snabbkopplingarna.
Initialt bör ett större stickprov väljas för att ge en uppfattning om materialegenskapernas
spridning. Efterhand som ett antal provomgångar genomförts erhålls ett större statistiskt underlag och en bättre bild av väntevärden, avvikelser och andel felaktiga låskulor i varje tillverkningsomgång. Utifrån det underlaget kan en mer optimal storlek på stickprovet vid varje
provomgång bestämmas.
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9 Slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete
Av den skadeutredning som utförs dras slutsatsen att låskulorna spricker på grund av en ökad
sprödhet i materialet. Den ökade sprödheten beror på att det existerar en stor mängd karbider
i materialet. En felaktig värmebehandling under låskulornas tillverkningsprocess är den sannolika orsaken till mängden karbider.
Då en provmetod måste prova materialet i färdigtillverkade låskulor är det svårt att på ett enkelt sätt använda standardiserade provmetoder för att kontrollera låskulornas hållfasthet.
Anledningen är låskulornas geometrier och små dimensioner. De provmetoder som praktiskt
utförs i detta arbete anses inte ge lämpliga värden för att jämföra skillnader i relevanta
materialegenskaper mellan bra och dåliga låskulor.
Företaget rekommenderas istället att använda provmetoden NBT som anses vara lämplig av
flera orsaker. NBT provar materialet vid provkroppens yttre yta vilket är samma område som
de maximala spänningarna i en låskula uppstår när den belastas i en snabbkoppling. Provkroppen i NBT spricker på grund av dragspänningar, vilket är fördelaktigt då spröda material är mer
känsliga för dragspänningar än för tryckspänningar. Metoden provar även materialet i färdigtillverkade låskulor och inte i separat framtagna provkroppar. Även om låskulornas dimensioner i framtiden ändras kan NBT fortfarande användas då resultaten beräknas i förhållande till
provkroppens dimension.
Vid utförande av NBT bör fenomenet med två spänningsmaximum undvikas då det ger missvisande resultat. För att undvika detta rekommenderas det att parametervärdena för provkroppens geometri befinner sig inom de intervall som ges av ekv (23-25) samt de parameterförhållanden som ges enligt figur 7.13. Med dessa rekommendationer undviks två spänningsmaximum och sannolikheten att hitta kritiska materialdefekter ökar. Det rekommenderas även att
mätningen av segmentets tjocklek sker med stor noggrannhet då tjockleken har stor inverkan
på provresultatet.
För att bestämma en lämplig storlek på stickprovet måste ett statistiskt urval genomföras.
Stickprovets storlek har betydelse för sannolikheten att upptäcka dåliga låskulor. Initialt bör
större stickprov användas för att få en uppfattning av materialegenskapernas fördelning. Efterhand som det statistiska underlaget blir större kan en mer optimal storlek på stickprovet
bestämmas.
Ett av målen för detta arbete var att i mån av tid och resurser prova och utvärdera den föreslagna provmetoden. Det uppstod dock svårigheter med framtagning av provkroppar och då
arbetet utförs som ett examensarbete var tiden för arbetet begränsad. Det innebar att praktiska prov inte hann utföras. Istället ges rekommendationer för fortsatt arbete till företaget.
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9.1 Rekommendationer till företaget
Företaget rekommenderas att först utföra provmetoden med bra låskulor. En risk för provmetoden är att låskulorna inte har en tillräckligt spröd karaktär vilket innebär att ihoptryckningen
av skåran kan bli för stor. Om detta skulle inträffa kan skåran eventuellt göras vidare ute i änden för att tillåta större deformation. Observera att vidden i roten på skåran fortfarande ska
vara den samma. Om låskulorna är för duktila kan alternativet med att studera den gräns där
materialet i låskulorna börjar plasticera vara lämplig att titta närmare på.
När resultat för proven med bra låskulor är framtagna bör provmetoden utföras med dåliga
låskulor för att möjliggöra jämförelser. Dåliga låskulor kan framställas genom värmebehandling. En värmebehandling av bra låskulor vid 600°C i 24 timmar bör vara lämplig för att skapa
sprödhet i materialet [2]. Genom att utföra prov av både bra och dåliga låskulor bör skillnader i
hållfasthet av låskulorna upptäckas. Efter detta kan arbetet fortsätta med att fastställa vilka
toleranser som ska användas för provet.
Vid utförandet av proven rekommenderas att skåran i provkroppen är grund. Syftet är att
minska inverkan från eventuella mätfel. Då den maximala spänningen i den yttre ytan är beroende av segmentets tjocklek i kvadrat, se ekv (21), får eventuella mätfel stor inverkan på provresultatet. Med en grundare skåra blir segmentet tjockare och ett eventuellt mätfel av tjockleken blir litet relativt segmentet. Det innebär att mätfelet får en mindre inverkan på provresultatet. En för grund skåra innebär dock problem då hävarmen för momentet kort och det är inte
längre garanterat att dragspänningar uppstår i den yttre ytan. Företaget rekommenderas att
använda så grund skåra som möjligt men inom de parameterförhållanden och intervall som
ges av ekv (23-25) samt figur 7.13.
Det rekommenderas även att inledningsvis noggrant mäta skårans geometri med till exempel
ett ljusmikroskop. Detta för att säkerställa skårans vidd och längd samt radien i roten för att
erhålla så noggranna resultat som möjligt. När en rutin för framställning av provkropparna
utarbetats bör vidd och radie vara i samma storleksordning för samtliga provkroppar. Då vidden och radien dessutom har en relativt liten inverkan på resultatet kan det vara tillräckligt att
mäta dessa parametrar genom stickprov. Segmentets tjocklek bör dock mätas för varje provkropp då den har stor inverkan på resultatet.
En kontrollmätning av segmentets tjocklek kan eventuellt utföras efter att provkroppen provats. En sådan mätning ger ett värde för segmentets tjocklek där brottet uppstod. Det måttet
kan ge ett mer noggrant resultat vid den analytiska beräkningen av spänningen. Observera
dock att deformationer av segmentet som uppstår under provet kan påverka tjockleken och en
sådan mätning bör ske med försiktighet.
Placeringen av provkroppen inför utförandet av provet bör ske med noggrannhet. För att underlätta placeringen skulle en skiva av samma tjocklek som skårans vidd kunna användas. Genom att placera skivan i skåran på tre provkroppar och ställa arrangemanget på ett plan bör
skårorna hamna vinkelrätt mot planet. Provkropparna är jämnt fördelade runt skivan. Genom
att applicera en liten kraft på en av provkropparna och sedan dra ut skivan bör skåran fortfarande vara vinkelrät mot planet. Kraften kan sedan ökas och provet utföras.
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En utvärdering av de faktorer som påverkar provresultatet vid det praktiska utförandet bör
genomföras. Till exempel bör det utvärderas hur resultaten varierar om skåran inte är vinkelrät
mot den applicerade kraften samt hur en eventuell förskjutning av skårans position påverkar
resultaten.
Med ovanstående rekommendationer och slutsatser anses provmetoden NBT vara lämplig för
ett regelbundet användande i företagets tillverkningsprocess med företagets befintliga utrustning. Provmetoden har en vetenskaplig grund och ger mätbara värden lämpliga för jämförelse
mellan olika låskulor. Då de parametrar som påverkar provmetodens resultat är relativa till
låskulornas diameter kan provmetoden även tillämpas på låskulor med andra dimensioner
avsedda för andra varianter av snabbkopplingar.

Lundgren, Persson

44

Högskolan i Skövde, VT -12

10 Referenser
[1]

Dr. Axelsson Wadell K-O. Opublicerat material; laborationsrapporter (2011).

[2]

Dr. Axelsson Wadell K-O. Opublicerat material; muntlig konversation och interna dokument vid Qumex Materialteknik AB, Jönköping (2 april 2012).

[3]

Ullman E. Materiallära (Fjortonde upplagan). Liber AB (2003).

[4]

Beer F. P.; Johnston E. R.; DeWolf J. T. & Mazurek D. F. Mechanics of materials (Femte
upplagan). McGraw-Hill (2009).

[5]

Supancic P.; Danzer R.; Harrer W.; Wang Z.; Witschnig S. & Shöppl O. Strength tests on
silicon nitride balls. Key Engineering Materials Vol. 409 (2009), 193-200.

[6]

Personer på företaget. Opublicerat material; muntliga konversationer och interna dokument (januari-maj 2012).

[7]

Börger A.; Supancic P. & Danzer R. The ball on three ball test for strength testing of
brittle discs: stress distribution in the disc. Journal of the European Ceramic Society 22
(2002), 1425-1436.

[8]

Supancic P.; Danzer R.; Witschnig S.; Polaczek E & Morrell R. A new test to determine
the tensile strength of brittle balls – The notched ball test. Journal of the European Ceramic Society 29 (2009), 2447-2459.

[9]

Dr. Supancic P. Opublicerat material; mailkonversation (27 mars 2012).

[10]

Dowling N. E. Mechanical behavior of materials (Tredje upplagan). Pearson Prentice
Hall (2007).

[11]

Dr. Biel A. Muntlig konversation, Högskolan i Skövde (4 april 2012).

[12]

Hågeryd L.; Björklund S. & Lenner M. Modern produktionsteknik, del 1 (Andra upplagan). Liber AB (2002).

[13]

Johnson K. L. Contact Mechanics. Cambridge University Press (1985).

[14]

Forsman D. Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 4.0, del 2. Studentlitteratur (2009).

[15]

Lee K-H.; Park S-G.; Kim M-C. & Lee B-S. Cleavage fracture toughness of tempered martensitic Ni-Cr-Mo low alloy steel with different martensite fraction. Materials Science
and Engineering A 534 (2012), 75-82.

[16]

Bredberg M. Muntlig konversation, Högskolan i Skövde (8 maj 2012).

Lundgren, Persson

45

Högskolan i Skövde, VT -12

