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Förord 
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funktioner. 
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Sammanfattning 
Automated Guided Vehicles, AGV:er, används i huvudsak som monteringsplattform inom 

tung fordonsindustri. En AGV kan användas vid montering av motorer, växellådor och chas-

sin. AGV:n transporterar produkten genom en slinga i fabriken, där produkten monteras. Idag 

säljs AGV:n med ett löfte om femfaldig säkerhet mot brott för alla de ingående komponenter-

na. AGV:n är konstruerad för att bära upp en last på maximalt 1800 kg, med säkerhetsfaktorn 

inkluderad. Lastens tyngdpunkt tillåts ligga en meter ut från infästningen som kopplar sam-

man AGV:n med lasten. I arbetet illustreras lasten av en fiktiv motor, som väger 1800 kg med 

tyngdpunkten placerad en meter ut från infästningen. 

I detta arbete undersöks om konstruktionen av kopplingen, som kopplar samman motorn med 

AGV:n, lever upp till utlovad säkerhet. De delar som, i huvudsak, utgör kopplingen mellan 

AGV och motor är fixtur, kamskiva samt adapterplatta. Fixturen och kamskiva är monterade 

på AGV:n, adapterplattan monteras temporärt på motorn. Adapterplattan har tre klackar som 

sammanlänkar den med fixturen. 

För att avgöra hur väl kopplingen lever upp till femfaldig säkerhet mot brott, kartläggs de 

krafter som verkar i kopplingen. Dessa krafter ligger till grund för de FE-analyser som utreder 

kopplingens spänningsfördelning. Utifrån FE-analyser och analytiska beräkningar av kopp-

lingen bestäms hållfasthetsegenskaperna. 

Kopplingens komponenter har, generellt, goda hållfasthetsegenskaper som lever upp till fem-

faldig säkerhet mot brott. Resultaten visar att vissa komponenter har tiofaldig säkerhet mot 

brott vid belastning med den 1800 kg tunga motorn. Dock visar beräkningar av skruvför-

banden i kopplingen på brister som bör åtgärdas. Skruvförbanden i fixturens klackar understi-

ger de krav, som baseras på säkerhetsfaktorn. 

Under förstudien uppdagas det att fixturen, på vissa AGV:er, monterats med skruvar med 

lägre hållfasthetsklass än vad som står angivet på ritningsunderlaget. Detta medför en allvar-

ligt sänkt säkerhet för kopplingen. Orsaken till att fel skruvar använts är inte känd. Ett arbets-

sätt för att förhindra fel skruv vid montering bör finnas. 

I arbetet studeras Arbetsmiljöverkets föreskrift ”AFS 2008:3 – Maskiner” vilken har legat till 

grund vid val av säkerhetsfaktor för konstruktionen. Utifrån studien av AFS 2008:3 genom-

förs ett försök till att tolka den säkerhetsfaktor som gäller för kopplingen.  

Resultaten av denna rapport kan ligga till grund för ett fortsatt arbete, då en vidareutveckling 

av kopplingen blir aktuell. 
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Abstract 
Automated Guided Vehicles, AGV´s, are mainly used as a mounting platform in the heavy 

vehicle industry. An AGV is commonly used in the assembly process of; engines, gearboxes 

and chassis. The AGV transports the product through a predefined trail in the plant where the 

product is mounted.  

Today the AGV is being sold with a promise, from the manufacturer, that the construction is 

engineered with a safety factor five, against fracture, for any component in the AGV. It is 

engineered to support loads to a maximum of 1800 kg, with this safety factor included. The 

center of gravity is allowed to be one meter out from the mount that connects AGV with the 

supported load.  

This work investigates if the coupling, which connects the supported engine with the AGV, 

meets safety requirements. The coupling consists three main parts; fixture, cam-disk and an 

adapter plate. The fixture and cam-disk is mounted on the AGV, and the adapter plate is tem-

porarily mounted on the engine. The adapter plate has three so called “heels” that links it with 

the fixture.  

To determine how well the coupling meets the safety requirements, the forces acting in the 

structure, while the AGV is loaded, is calculated. The work load is illustrated by a fictional 

engine, weighing 1800 kg with its center of gravity placed one meter out from the mount. 

These forces form the basis for the FE-analyzes, investigating the coupling strength proper-

ties. Knowing the couplings strength properties, conclusions if the coupling meets the safety 

requirements can be adopted. 

The coupling component has, in general, good strength properties that meet the safety re-

quirement of five-times security. The results show that some components have tenfold safety, 

while the AGV carries a load of 1800 kg. Calculations show that the screw connections of the 

fixture don’t meet the safety requirement and needs to be further investigated.  

The pilot study revealed that the fixture, for some AGVs, has been assembled with wrong 

screws. Instead of 10.9-screws, 8.8-screws were used. This leads to a serious consequence of 

reduced security for the construction. The cause of why fault screw was used is not known. 

One approach to prevent wrong screw is highlighted as suggestions for improvement. 

To understand why such a high security factor as five is chosen, the regulations “AFS 2008:3 

– maskiner” that formed the basis for selecting the safety factor is studied. The study has been 

a basis for the conclusions for this work. 

The results of this survey may serve as a basis for further work, when further development of 

the coupling is relevant. 
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1 Inledning 
Maskintillverkaren Coor Service Management AB i Skövde har sedan början av 80-talet 

bland annat utvecklat och tillverkat självgående truckar kallad AGV, (eng. Automated 

Guided Vehicle). En AGV användas i huvudsak som monteringsplattform inom tung 

fordonsindustri. En AGV från Coor kundanpassas enkelt för att passa montering av ex-

empelvis växellådor, chassin, axlar och motorer. Dessa produkter utgör en last för 

AGV:n, som konstruerats för att klara en maxvikt på 1800 kg. Coor har själva satt upp 

ett säkerhetskrav för AGV:n. Säkerhetskravet innebär femfaldig säkerhet mot brott för 

alla delar i konstruktionen. Säkerhetskravet baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrift 

2008:3 – Maskiner. I föreskriften ger Arbetsmiljöverket vägledning för hur en maskin 

ska konstrueras. De dimensionerande faktorerna är bland annat utmattning, korrosion 

och nötning. Konstruktionen ska även klara den påfrestning som uppstår vid använd-

ning. 

1.1 Syfte 
Med tiden har förfrågningar vad gäller tyngre laster dykt upp. Coor vill därmed bekräfta 

att konstruktionen är dimensionerad och uppfyller kravet om femfaldig säkerhet mot 

brott. I detta examensarbete analyseras konstruktionen av kopplingen mellan AGV och 

den transporterade lasten. Arbetet kartlägger prestandan för kopplingen och säkerställer 

konstruktionens lastförmåga. De delar som, i huvudsak, utgör kopplingen mellan AGV 

och motor är fixtur, kamskiva samt adapterplatta. De svagheter som upptäcks i kon-

struktionen ska belysas. Allvarliga brister som uppdagas presenteras med förslag på 

modifieringar. 

1.2 AGV 
Med industrins högt ställda krav på ekonomisk avkastning, eftersträvas effektiv produk-

tion. Strävan ligger ofta i att minimera ledtiden inom produktion, för att undvika att 

binda mer kapital än nödvändigt i verksamheten. En AGV kan vara en del av lösningen 

för att skapa ett flöde genom produktionen. En AGV är en obemannad självgående truck 

avsedd för transport av produkter med en maxvikt på 1800 kg. AGV:n styr utefter en 

förbestämd slinga som finns i golvet. AGV:n förflyttar sig i hastigheter upp till 1 m/s. 

Omgivningen kontrolleras med laserscanner för att förhindra kollision.  

Med en AGV skapas ett flöde med korta ledtider genom monteringsanläggningen, vilket 

leder till produktionseffektiv tillverkning. AGV:n skapar även en god arbetsmiljö för 

montören, eftersom produkten som monteras kan justeras i höjdled och i vridning efter 

montörens önskemål. Därmed skapas möjlighet för en ergonomiskt anpassad arbets-

ställning för alla monteringsmoment. 

Tyngdpunkten för den last som kopplingen dimensionerats för, tillåts att förflyttas inom 

en cirkel, parallell med xy-planet, se figur 1.1.  Cirkeln med en diameter på 300 mm, 

med centrum i kopplingens vridningscentrum sammanfaller med kamskivans centrum. 

Tyngdpunkten tillåts som längst ligga en meter ut från yttre bröst i z-riktning [1].  
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Figur 1.1 CAD-modell av en AGV. 

På yttre bröst monteras en vridkrans, se figur 1.1. Vridkransen är den komponent som 

möjliggör rotation av produkten. På produkten som ska transporteras av en AGV mont-

eras temporärt en adapterplatta, se figur 1.3. Adapterplattan är utformad för att passa i 

fixturen, se figur 1.2. Fixturen ses monterad på AGV:n i figur 1.1. Kopplingen har kon-

struerats för att dockning, mellan fixtur och adapterplatta, ska ske per automatik och för 

att transporten ska ske på ett säkert sätt [2]. 

1.2.1 Funktionsbeskrivning 

Fixturen är monterad på vridkransen med tolv skruvar. Mellan fixtur och vridkrans finns 

två rörstift med diameter 12 mm, markerade 9 i figur 1.2. Då förspänningskraften i 

skruvförbanden för fixturen eventuellt går förlorad, uppstår skjuvande krafter i xy-

planet. Rörstiftens funktion är att ta de skjuvande krafterna. Fixturens tre klackpar är 

uppdelade i två spår. I den övre delen av det högra spåret återfinns klackpar A, längre 

ner i det högra spåret klackpar B. I det vänstra spåret återfinns klackpar C. Klackparen 

är utformade på ett sådant sätt att de tillsammans styr upp adapterplattan i x- och z-

riktning. Klackpar A och B förhindrar adapterplattan att röra sig i x- och z-riktning, 

klackpar C förhindrar rörelse av adapterplattan i z-riktning, dock inte x-riktning. Koor-

dinatsystemet i figur 1.2 följer vridningen av fixturen. Kamskivans funktion är att för-

hindra rörelse, y-riktning, för adapterplattan. Kamskivan är monterad i yttre bröst och 

följer därmed inte fixturvridningen. Eftersom adapterplattans klackar inte går hela 

vägen ner i fixturens spår, utsätts fixturen inte för krafter i y-riktning. 
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Figur 1.2 Fixtur och kamskiva med förklaringar samt huvudmått.  

Adapterplattans tre klackar är utformade för att glida i fixturens spår, i y-riktning, samt 

förhindra att rörelse uppstår i x- och z-riktning. Klack B1 är något smalare än A1. Där-

med går klack B1 fritt mellan fixturens klackpar A vid dockning. Adapterplattans kam-

rulle är i kontakt med kamskivan när motorn är dockad med AGV:n. 

 

 
Figur 1.3 Adapterplatta med förklaringar samt huvudmått. 

Kamrullen är monterad i en hållare som markeras 7 i figur 1.3. Hållarens funktion är att 

förhindra adapterplattan från att glida ur fixturen vid ett haveri av kamrullen. Vid vrid-

ning av fixturen förflyttas belastningen mellan kamskivans innerring och ytterring.  

  

Nr. Benämning Detalj 

1   Fixtur 

2 A2 Klack  

3 A3 Klack 

4 B2 Klack 

5 B3 Klack 

6 C2 Klack 

7 C3 Klack 

8   Kamskiva 

9  Stift 

Nr. Benämning Detalj 

1   Adapterplatta 

2 A1 Klack 

3 B1 Klack 

4 C1 Klack 

5   Kamrulle 

6   Närvarostolpe 

7  Hållare kamrulle 
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Kontaktytan mellan kamrulle och kamskiva är av geometriska skäl förhållandevis liten. 

De två cylindriska ytorna som är i kontakt medför ett högt kontakttryck. Kamrullens 

anliggningsyta är utformad för att minska det Hertzska ytkontakttrycket på kamskivans 

löpbana [3]. Kamrullen är av typen NUKR 47 A som tillverkas av SKF. Kamrullens 

funktion garanteras av SKF för radiella laster på 33,5 kN [4]. 

Adapterplattan som studeras är utvecklad för att monteras på lastbilsmotorer. Adapter-

plattan fästs i lastbilsmotorns svänghjulskåpa. För att passa olika motorstorlekar finns 

fler hålbilder på adapterplattan med varierande storlek. Vid montering av adapterplattan 

på motor används tolv av hålen. Adapterplattor för andra produkter utvecklas med 

samma princip, vad gäller klackar och kamrulle.  

1.2.1.1 Fiktiv motor 

I arbetet används en fiktiv motor för att illustrera den last AGV:n utsätts för. Motorn 

väger 1800 kg med en tyngdpunkt en meter ut från yttre bröst. Tyngdpunktens läge för 

den fiktiva motorn varieras inom specificerat område. Med den fiktiva motorn kan det 

värsta belastningsfallet för kopplingen skapas.    
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2 Avgränsningar  
Detta examensarbete analyserar endast kopplingen mellan AGV och den transporterade 

lasten. I analyserna som genomförs anses vridkransen, yttre bröst och motorn som 

styva, vilket innebär att eventuell deformation i dessa bortses. Materialet som definieras 

för analysen antas vara isotropt.  

AGV:n förflyttar sig i förhållandevis låga hastigheter på jämna underlag och fixtur-

vridningen sker långsamt. Därmed anses konstruktionen inte utsättas för några dyna-

miska krafter, samtliga analyser och beräkningar är statiska. Analysen av kopplingen 

sker inom det elastiska området. Eftersom analyserna begränsas till en femtedel av 

brottspänningen, föreligger ingen risk att materialets sträckgräns uppnås. 
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3 Metoder 
I detta stycke beskrivs metoden för analysen av kopplingen. Analysen utförs med be-

räkningsprogrammet Abaqus/CAE 6.11-2, ett arbetssätt som tillämpas i alla analyser 

och som slutligen resulterar i en slutsats. 

3.1 Finita Elementmetoden 
Finita Elementmetoden, FEM, är en numerisk metod för att lösa godtyckliga differentia-

lekvationer. FE-metoden kan till exempel användas för statiska hållfasthetsberäkningar, 

värmeflödesberäkningar, egenfrekvensberäkningar samt dynamiska beräkningar av kon-

struktioner. Förskjutningar som uppstår i en kropp till följd av de krafter som verkar på 

kroppen kan, med hållfasthetslära, beskrivas med differentialekvationer. Tillsammans 

med randvillkor utgör detta stark form. För att lösa differentialekvationer med FE-

metoden multipliceras den starka formen med en godtycklig viktfunktion och integrerar 

ekvationen över domänen. Den integrerade funktionen tillsammans med randvillkor 

utgör den svaga formen. Den svaga formen approximeras med Galerikin’s metod, för att 

diskretisera den integrerade funktionen. Med konstitutiva samband för systemet fås ek-

vationsystement f = Ka, där f och a är den globala kraft- respektive förskjutnings-

vektorn och K är den globala styvhetsmatrisen för systemet. Med kända randvillkor och 

krafter för systemet, kan ekvationsystement lösas [5]. 

3.2 Arbetsmetod för FE-analyserna 
3D-modellerna som FE-analyserna genomförs på, utgår från färdiga CAD-modeller som 

Coor tillhandahåller. Geometrier förenklas för beräkningarna, till exempel exkluderas 

små radier och faser. I analyserna för kopplingen används 3D-solidelement. För att sy-

stemet ska vara lösbart måste randvillkor och krafter tilldelas FE-modellen. Beroende på 

hur kopplingen förhåller sig till omgivning tilldelas randvillkor, för att efterlikna det 

som sker på ett realistiskt sätt. Detsamma gäller för de krafter som påverkar kopplingen. 

Utifrån modellens geometri, laster och randvillkor skapas ett beräkningsnät, detta be-

skrivs närmare i kapitel 4.5. Analyserna utvärderas med effektivspänningen, enligt von 

Mises kriterium, för att bedöma spänningen i ett fleraxligt spänningstillstånd. 

Resultatet av FE-analyserna rimlighetsbedöms utefter: 

 konvergensstudie 

 jämförelse med en analytisk beräkning, i de fall det är möjligt  

 deformationens rimlighet 

 spänningens intervall. 

Beräkningsnätet som används i den slutliga analysen har tagits fram utifrån konvergens-

studier för varje komponents analys. I konvergensstudien fördubblas antalet element, 

resultatet jämförs med tidigare resultat och rimligheten bedöms.  

Om resultaten inte är rimliga beror det möjligen på att: 

 metoden eller analytisk lösning är bristfällig 

 laster applicerats felaktigt 

 randvillkor applicerats felaktigt 

 beräkningsnätet är undermåligt. 

Figur 3.1 visualiserar det arbetssätt som används för analyserna som genomförs. 
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Figur 3.1 Arbetsmetod för FE-analyser. 

3.2.1 Randvillkor 

Randvillkor har stor påverkan på resultatet av en FE-beräkning. Att på ett tillförlitligt 

sätt modellera verkligheten i en FE-analys är svårt, nära på omöjligt [6]. Arbetet med att 

sätta randvillkor genomförs systematiskt. Vid val av randvillkor ligger kopplingens 

funktion till grund. Målet är att använda enkla randvillkor. Efter analys bedöms rand-

villkorens inverkan.  

3.2.2 Elementval 

I en FE-analys kan olika elementtyper användas beroende på hur den berörda geometrin 

är uppbyggd och hur krafterna verkar. Utifrån de geometrier som studeras väljs tetra-

ediska element, på grund av enkelheten vad gäller användandet, närmare beskrivning 

ges i kapitel 4.5. Tetraediska element med linjära formfunktioner är dock inte optimala 

att använda om geometrin utsätts för böjning. Detta bör vägas upp med ett finare beräk-

ningsnät med fler element för de områden, där böjning antas uppstå.  
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4 Genomförande 
Kapitlet ger en mer ingående beskrivning av de steg som genomförs för att utvärdera 

kopplingens hållfasthet. Kapitlet ger en översikt av arbetetsgången och presenteras del 

för del. Under arbetet utförs fler av momenten parallellt och upprepade gånger, med 

syfte att finna lösningar på de problem som dyker upp längs vägen.  

Arbetet baseras till stor del på de FE-analyser som genomförs för varje del av koppling-

en. Målet med FE-analyserna är att beskriva det som sker i kopplingen på bästa möjliga 

sätt. För att detta ska vara möjligt, ägnas en del av arbetet åt att kartlägga reaktionskraf-

terna i kopplingen. Reaktionskrafterna som verkar i kopplingen som en följd av den 

påhängda lasten, kartläggs för ett helt fixturvridningsvarv. Påverkan av tyngdpunktens 

läge studeras för att ställa upp FE-analyser med de störst verkande krafterna i koppling-

en. 

4.1 Förstudie 
I förstudien läggs stor vikt vid att förstå grundidén med kopplingen, hur den är konstru-

erad och hur varje del i konstruktionen påverkar omgivningen. Ett studiebesök genom-

förs på Volvo Powertrains motormontering i Skövde. Här finns möjlighet att se AGV:er 

i drift. Under besöket finns möjlighet att diskutera med personal som har mångårig er-

farenhet av AGV:er.  

Grundidén, med fixtur och adapterplatta, är att AGV:n ska docka automatiskt till en 

grundmotor, som sedan monteras ihop till en färdig motor. Då dockningen har genom-

förts, sker transporten av motorn mellan de olika monteringsstationerna. För att docka 

en motor och AGV, utgör kopplingen en viktig roll.  

I kamskivans centrum sitter givare som, vid dockning, ger AGV:n signaler om förhål-

landet till adapterplattan. Då AGV:n och adapterplattan är i rätt position i förhållande 

till varandra tillåts AGV:n påbörja den lyftande rörelsen. Under den lyftande rörelsen 

höjs hela yttre bröstet upp, varpå adapterplattans klackar glider in i fixturens spår, styrs 

upp och fixeras i rätt position. När kamskivans innerring når kamrullen, på adapter-

plattan, påbörjas lyftet av motorn. Endast i upprätt läge tillåts adapterplattan glida i spå-

ren. Risken att adapterplattan glider upp ur spåren okontrollerat, då fixturen är i upprätt 

läge, anses obefintlig, eftersom motorns egentyngd håller adapterplattan i upprätt läge. 

När motorn är färdigmonterad lastas den av på samma sätt som dockningen gick till, 

fast i omvänd ordning. 

För att erhålla ett jämnt produktionsflöde bör fler adapterplattor än AGV:er finnas till-

gängliga. Hanteringen av adapterplattor underlättas, då de utformats för att kunna stap-

las stabilt och på ett sätt som kräver minimalt med utrymme.  

4.1.1 Maskindirektivet  
För skapa en bild av de säkerhetskrav som ställs på kopplingen ägnas en del av arbetet 

åt att studera Arbetsmiljöverkets föreskrift om maskiner. För att sälja en produkt inom 

EU krävs att den är CE-certifierad. En tillverkare som följer EU:s direktiv gällande 

hälso-, miljö- och säkerhetskrav får CE-märka sin produkt och signera dokumentet 

”Försäkran om överensstämmelse”. Därmed försäkrar tillverkaren att EU:s säkerhets-

krav uppfylls. Arbetsmiljöverket är den svenska myndighet som av regeringen utsetts 

att sammanställa de EU-regler och förordningar som gäller. Arbetsmiljöverket ger ut en 

författningssamling, AFS, som har delats in i fler olika områdeskategorier. AGV:n inne-

fattas av maskinkategorin och följer därmed föreskriften AFS 2008:3, även kallad ma-

skindirektivet [7].  
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Kapitel 1.3 i AFS 2008:3 behandlar skydd mot mekaniska riskkällor, de underrubriker 

som avser relevanta områden för kopplingen, behandlas i text här nedan. 

Enligt AFS kapitel 1.3.2 Risk för brott under drift, ska konstruktionen tåla den påfrest-

ning som uppstår vid användning av maskinen. Angiven maxvikt anses vara källan till 

den påfrestning som sker i kopplingen. Inom ramarna för den specificerade placeringen 

av tyngdpunkten utreds vilket läge som ger störst påfrestning i kopplingen. Det mest 

kritiska belastningsfallet ligger till grund för att bedöma risken för att brott ska uppstå i 

kopplingen. För att uppfylla de krav som ställs i AFS kapitel 1.3.2 ska konstruktionen ta 

hänsyn till utmattning, korrosion och nötning. Vridning av fixturen antas leda till väx-

lande last, vilket kan leda till utmattning i kopplingen. Risk för nötning finns på de de-

taljer som är i kontakt med varandra. Kontakten uppstår vid klackarna och mellan kam-

rulle och kamskiva. Kamrullen är ett rullager, varför risk för nötning av kamskivan inte 

anses föreligga. Beträffande korrosion är AGV:n avsedd att vistas i en god miljö där 

risk för korrosion anses vara liten.  

Maskindirektivet ställer även krav på bruksanvisningen. Denna ska ange de typer av 

underhåll och kontroller som ska genomföras, samt i vilken omfattning dessa ska ut-

föras för att maskinen ska anses säker. Bruksanvisningen ska även ange vilka delar som 

är utsatta för slitage och kriterier som gäller för byte av dem. Vid diskussion med per-

sonal vid Coor konstateras att det aldrig varit aktuellt att omnämna underhåll eller kon-

troller för kopplingen i bruksanvisningen. Personalen på Coor känner inte till att det 

förekommit några större problem med kopplingen. Enligt maskindirektivet ska anord-

ningen vara utformad på ett sådant sätt att ett brott inte leder till en riskfylld situation. 

Eftersom konstruktionen av fixtur och adapterplatta är förhållandevis blottlagd, finns 

stor risk att brott i kopplingen leder till fara. Detta motiverar en högt vald säkerhets-

faktor. 

AFS kapitel 1.3.4 Risker i samband med ytor, kanter eller vinklar. Maskindirektivet 

ställer krav på att maskinens tillgängliga delar ska vara fria från vassa kanter, skarpa 

vinklar och ojämna ytor då dessa kan orsaka skada. På det sätt konstruktionen är ut-

formad idag uppfylls dessa krav på ett mycket bra sätt. Alla ytor är släta och alla kanter 

har en radie eller fas och risk för skada bedöms vara låg. 

AFS kapitel 1.3.7 Risker i samband med rörliga delar. Fixtur och adapterplatta utgör i 

sig inte någon risk, då den är i rörelse. Den största risken antas uppstå då AGV:n dock-

ar. Denna process sker automatiskt och kopplingen bör således inte utgöra någon risk. 

Dock kan klämrisk uppstå, som en följd av fixturens rotation. Rotationen är en av de 

grundförutsättningar som krävs för att AGV:n ska fungera som monteringsplattform. 

Rotationen kan inte byggas bort utan kraftigt försämrad prestanda. Alla rörelser sker i 

relativt låga hastigheter och bör inte leda till fara. Om så skulle vara fallet är AGV:n 

utrustad med nödstoppsanordningar. 

AFS 2008:3 kapitel 4.1.2.3 Mekanisk hållfasthet. “Maskiner och deras komponenter ska 

tåla de påfrestningar de utsätts för… med vederbörlig hänsyn tagen till inflytande från 

atmosfäriska faktorer och kraft som utövas av personer.” Inom de områden en AGV är 

konstruerad för, anses tyngdaccelerationen vara den enda atmosfäriska faktor som verk-

ar. Den kraft som utövas av en person anses vara liten i jämförelse med de 1800 kg kon-

struktionen är dimensionerad för. Därmed kan kraften försummas. 

Även i kapitel 4.1.2.3, AFS 2008:3, påtalas vikten av att materialet är valt utifrån ma-

skinens tänkta arbetsförhållande, med särskild hänsyn tagen till materialutmattning, 
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korrosion och nötning. Maskinen ska vara konstruerad på ett sådant sätt att den klarar 

överbelastning i ett statiskt prov. Provet ska genomföras utan bestående deformationer 

eller tydliga defekter. Vid genomförandet av ett statiskt prov, ska en testfaktor användas 

för att ge en förhöjd last. Testfaktorn som gäller för den kategori av maskin som AGV:n 

tillhör är 1,25. Maskindirektivet beskriver även hur ett dynamiskt prov ska utföras. 

Denna studie har dock begränsats till att inte ta hänsyn till dynamiska laster. Maskin-

direktivet klargör tydligt att det är tillverkarens ansvar att maskinen som tillverkats och 

sätts i drift, uppfyller de krav på säkerhet som gäller. 

Sammanfattningsvis ger delar av maskindirektivet, som berör kopplingen, en punktlista. 

Konstruktionen ska: 

 tåla den påfrestning som uppstår vid användning 

 vara dimensionerad med hänsyn till utmattning, korrosion och nötning 

 vara fri från vassa kanter, skarpa vinklar och ojämna ytor, då de eventuellt kan 

leda till skada 

 dimensioneras med hänsyn tagen till atmosfäriska faktorer och kraft som utövas 

av personer 

 genomgå ett statiskt prov utan att bestående deformation eller tydliga defekter 

uppstår. Vid genomförandet av det statiska provet används en testfaktor på 1,25. 
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4.2 Material 
Materialen för de ingående komponenterna i kopplingen är av två olika stål. Fixturen, 

adapterplattan och alla klackar tillverkas av konstruktionsstålet SS 142172, som är ett 

låglegerat stål vars tillsatser i huvudsak består av mangan, kisel och kol. Legeringsäm-

nena utgör mindre än tre viktprocent av stålets totala sammansättning. Kamskivan och 

två bussningar, i överkant på adapterplattan, tillverkas i seghärdningsstålet SS 142541, 

som är ett stål anpassat för konstruktioner med krav på seghet. De största bestånds-

delarna i stålets legering är krom och nickel. Legeringen innehåller även betydande de-

lar av mangan, kisel, kol och molybden. Legeringsämnena utgör ungefär fem viktpro-

cent av det seghärdade stålets sammansättning. Priset för det seghärdade stålet är när-

mare tre gånger högre än för konstruktionsstålet. Brottgränsen,   , för stålen anges 

inom ett intervall i tabell 4.1 [8]. För att vara konservativa väljs den lägre brottgränsen 

vid utvärdering av analysen för kopplingen. 

Tabell 4.1 Materialtabell. 

Stål    
[MPa] 

   
[MPa] 

E 

[GPa] 

v 

 [-] 

SS 142172 335 490 - 630 210 0,3 

SS 142541 700 900 - 1100 210 0,3 

 

Materialegenskaperna, elasticitetsmodulen E, och tvärkontraktionstalet v, hämtas från 

tabell för allmänna konstruktionsstål [9]. Materialegenskaperna i tabell 4.1 användas för 

samtliga FE-analyser, av kopplingen. 

4.2.1 Ytbehandling 

Nitrokarburering är en ythärdningsmetod där vanligen gas används för att tillföra kol 

och kväve till materialets ytor. Genom att nitrokarburera en detalj fås en yta som har ett 

tunt, hårt och slitstarkt skikt, vilket även ger ett visst korrosionsskydd [10]. Alla klackar 

i kopplingen är nitrokarburerade. FE-analyserna tar inte hänsyn till ytbehandlingens 

påverkan på klackarnas hållfasthetsegenskaper. 
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4.3 Beräkning av reaktionskrafter 
För att bedöma kopplingens påverkan av den last som AGV:n utsätts för, kartläggs de 

reaktionskrafter som verkar i klackarna. Lasten för AGV:n är en fiktiv motor, som ger 

maxbelastning för kopplingen. I beräkningarna benämns lasten som en kraft Q. Tyngd-

acceleration som används för att beräkna kraften är 9,81 m/s
2
, massan är 1800 kg, vilket 

ger Q = 17,7 kN. De Reaktionskrafter som söks, är de krafter som verkar i klackarna. 

Avståndet från klackarnas kontaktyta i z-riktning till punkten E beräknas till 909 mm. E 

är angreppspunkten för kraften Q. De fyra infästningspunkterna, A, B, C och D, är ut-

formade på ett sådant sätt att de motstår kraft i olika riktningar. Infästningspunkterna A 

och B, som motsvarar klackarna i fixturens högra spår, motstår kraft i x- och z-riktning. 

Infästningspunkt C, som motsvarar klackarna i fixturens vänstra spår, motstår endast 

kraft i z-riktning. Infästningspunkt D, som motsvarar kamrulle och kamskiva, motstår 

endast kraft i y-riktning. De fyra infästningspunkterna låser tillsammans fast hela kraft-

en Q med de sex reaktionskrafterna. Koordinat för de fem punkterna ses i tabell 4.2, en 

visuell bild för punkterna ses i figur 4.1. 

Tabell 4.2 Koordinaterna för de olika punkterna i lastfall 1. 

Punkt 
Läge [mm] 

Kraft 
x y z 

A 143 116 0 Ax, Az 

B 143 -213 0 Bx, Bz 

C -146 -44 0 Cz 

D 0 61 0 Dy 

E 0 0 909 Q 

 

 

Figur 4.1 Illustrering av infästningspunkter, reaktionskrafter och den pålagda kraften Q. 

Koordinatsystemet som fixeras till fixturen följer därmed de fyra infästningspunkternas 

vridning. Reaktionskrafterna kan därmed appliceras direkt i FE-modellerna, som an-

vänds för analys av kopplingen. Fixturvridningen simuleras genom att ändra riktning för 

kraften Q, i det parallellförflyttade xy-planet. Fixturvridningen definieras motsols, se 

figur 4.1. 
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4.3.1 Analytiska beräkningar 

För att beräkna reaktionskrafterna för systemet som inte är statiskt bestämt för alla fixt-

urvridningsvinklar, används huvudsakligen numeriska metoder. För fixturvridning 90° 

och 270° verkar inte Q i y-riktning, i det läget är systemet statiskt bestämt. Reaktions-

krafterna för de två vinklarna, 90° och 270°, kan därmed lösas analytiskt med moment-

jämvikt. Resultaten av de analytiska beräkningarna är begränsade, eftersom de endast 

ger reaktionskrafter i x- och z-riktning för de två fixturvridningsvinklarna. De analytiska 

resultaten jämförs med de numeriska resultaten. 

4.3.2 Balkmodell 

FE-analyser utförs i beräkningsprogrammet Pro/ENGINEER, Mechanica Wildfire 5.0. 

Ett fixturvridningsvarv delas in i 30° intervall, vilket medför att tolv analyser utförs för 

att täcka ett fixturvridningsvarv. Problemet med balkelementen behandlas statiskt. Mell-

an varje infästningspunkt och angreppspunkten för kraften Q, E, skapas fyra stycken 

balkelement, se figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Balkmodell 

Randvillkoren för analysen ges av konstruktionens utformning. Infästningspunkt A och 

B låser i x- och z-riktning. Infästningspunkt C låser endast i z-riktning. För infästnings-

punkt D är enbart y-riktning låst. Rotationsfrihetsgraderna är fria för alla infästnings-

punkter i alla riktningar. Med de randvillkor som gäller för de fyra infästningspunkter-

na, ger analysen de sex eftersökta reaktionskrafterna. Reaktionskrafterna i infästnings-

punkterna är proportionerliga mot kraften Q, som är den pålagda kraften i systemet. 

Genom att belasta modellen med en enhetskraft erhålls reaktionskrafterna som del av 

kraften Q. Tvärsnittet för stängerna i balkanalysen är cirkulärt med en diameter på 10 

mm. Stängerna anses vara styva och har en elasticitetsmodul på 210 GPa. Materialvalet 

i stängerna anses inte påverka fördelningen av reaktionskrafterna. 

4.3.3 Solidmodell 

Ett rätblock skapas för att illustrera den fiktiva motorn. På rätblocket utförs analyser 

med solidelement. Resultatet av solidmodellsanalysen jämförs med resultatet av balk-

elementsanalysen, därmed kan rimligheten dem emellan bedömas. Analysen genomförs 

i Pro/ ENGINEER Mechanica Wildfire 5.0. Rätblockets storlek är 909 x 400 x 400 mm 

(l x b x h), se figur 4.3. Rätblockets infästningspunkter och randvillkor är samma som 

för balkmodellen, beskrivet i tidigare stycke. Infästningen, som sker i punkter på rät-

blockets kortsida, medför spänningskoncentrationer i områdena runt punkterna. Dock 

utförs analysen endast för att lösa reaktionskrafterna, varpå spänningskoncentrationer 

vid infästningen anses acceptabelt. Rätblocket anses vara styvt med en elasticitetsmodul 

på 210 GPa. Materialvalet i rätblocket anses inte påverka reaktionskrafterna i infäst-

ningspunkterna.  
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Figur 4.3 Solidmodellen indelad i 31 tetraediska element. Kraften i E illustrerar 0° fixturvridning. 

Fördefinierade inställningar skapar ett beräkningsnät med 31 tetraediska element. Resul-

tatet av solidmodellanalysen presenteras tillsammans med de analytiska och balkmo-

dellens resultat i grafer, se figur 4.4, figur 4.5, figur 4.6. 

4.3.4 Resultat för simuleringar av reaktionskrafter 

Resultaten från balkmodellen och solidmodellen jämförs, skillnaden är mindre än 1 %. 

Den analytiska beräkningen verifierar även de numeriska resultaten för de två beräk-

nade fixturvridningarna, även här är skillnaden mindre än 1 %. Reaktionskrafterna pre-

senteras i tre diagram, en för varje riktning. Varje infästningspunkt presenteras med 

varsin färg och symbol. Graferna är normaliserade och ger reaktionskrafterna som en 

del av Q. För att visualisera den pålagda kraften finns en heldragen linje i diagrammen 

för x- och y-riktningen. 

För ett system som befinner sig i jämvikt är summan av alla krafter lika med noll, vilket 

kan ses i figur 4.4, figur 4.5 och figur 4.6. Varje punkt i dessa figurer motsvarar en ana-

lys. 
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Figur 4.4 Krafter i x-riktning.  

 

Figur 4.5 Krafter i y-riktning. 

 

Figur 4.6 Krafter i z-riktning. 

 

 

 

Figur 4.7 Symbolbeskrivning för graferna. 

I figur 4.4 ses de reaktionskrafter som verkar i x-riktning för infästningspunkt A och B. 

Vid 90° och 270° fixturvridning är reaktionskraften som störst för de två infästnings-

punkterna. Reaktionskraften i infästningspunkt A är nästan dubbelt så stor som den i B, 

vid det läge då lasten är störst i x-riktning. Den maximala reaktionskraften är i A 0,65Q 

och i B 0,35Q, för x-riktningen. Vid 0° och 180° fixturvridning verkar lasten enbart i y-

riktning, reaktionskrafterna i x-riktning är därmed noll.  

Eftersom infästningspunkt D ensam motstår kraft i y-riktning är reaktionskraften i D 

lika stor som lasten, fast motriktad. Vid 90° och 270° fixturvridning verkar lasten enbart 

i x-riktningen, reaktionskraften i y-riktning är då därmed noll, se figur 4.5.  

I figur 4.6 ses de reaktionskrafter som verkar i z-riktning för infästningspunkt A, B och 

C. Under ett fixturvridningsvarv varierar reaktionskraften för varje infästningspunkt, 

från maximal dragningskraft till maximal tryckkraft. Maximal dragkraft återfinns i 

punkt A vid 30° fixturvridning, punkt B vid 150° fixturvridning och för punkt C vid 

270° fixturvridning. Maximal tryckkraft återfinns vid 210° fixturvridning för punkt A, 

330° fixturvridning för punkt B och 90° fixturvridning för punkt C. Krafterna i z-

riktningen är de största reaktionskrafterna som verkar i infästningspunkterna. I grafen 

ser de ut att vara lika stora men de skiljer sig något. Reaktionskraften i A, z-riktning, är 

störst av de tre infästningspunkterna. Den maximala reaktionskraften är i A 3,20Q, B 

3,16Q och i C 3,14Q. 
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4.3.5 Tyngdpunktens läge i xy-planet 

Numerisk analys med balkelement är överlägset enklast och snabbast. Balkelement an-

vänds för det fortsatta arbetet med att kartlägga reaktionskrafterna. Det fortsatta arbetet 

består av att hitta det lastfall som ger de största reaktionskrafterna, i infästningspunkter-

na, vid förflyttning av tyngdpunkten inom cirkeln som är parallell med xy-planet. För-

hoppningen är att hitta det mest påfrestande lastfall utmed cirkelranden med åtta punk-

ter, se figur 4.8. Tyngdpunktens koordinat för de åtta lastfall som kartläggs återfinns i 

tabell 4.3. Eftersom de maximala reaktionskrafterna söks, varierar inte tyngdpunkten i z-

riktning. Reaktionskrafterna i x-riktning för samtliga lastfall utmed cirkelranden presen-

teras i varsin graf, figur 4.10 till figur 4.17. 

Tabell 4.3 Koordinaten för lastfallen utmed cirkelranden. 

Lastfall 

Tyngdpunktens läge, E 
[mm] 

x y z 

1 0 0 909 

2 0 150 909 

3 -106 106 909 

4 -150 0 909 

5 -106 -106 909 

6 0 150 909 

7 106 106 909 

8 150 0 909 

9 106 106 909 

 

 

Figur 4.8 Illustration av de nio lastfallen, här ses lastfall 5 vid 0° fixturvridning. 
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Figur 4.10 Krafter i x-riktning i lastfall 2. 

 

Figur 4.11 Krafter i x-riktning i lastfall 3. 

 

Figur 4.12 Krafter i x-riktning i lastfall 4. 

 

Figur 4.13 Krafter i x-riktning i lastfall 5. 

 

Figur 4.14 Krafter i x-riktning i lastfall 6. 

 

Figur 4.15 Krafter i x-riktning i lastfall 7. 

Figur 4.9 Symbolbeskrivning för figur 4.10 - 4.17. 
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Figur 4.16 Krafter i x-riktning i lastfall 8. 

 

Figur 4.17 Krafter i x-riktning i lastfall 9. 

Analyserna visar att förflyttningen av tyngdpunkten endast förändrar reaktionskrafterna 

i x-riktning, Därmed gäller tidigare reaktionskrafter för y- och z-riktning för samtliga 

lastfall, se figur 4.5 och figur 4.6. 
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4.4 Krafter att applicera i FE-analyser av kopplingen 
Reaktionskraftsberäkningarna i y-riktning visar att störst belastning för kamrullen och 

kamskivan sker vid 0° och 180° fixturvridning. Maximala reaktionskrafter i z-riktning 

återfinns vid de lägen då en infästningspunkt ensam motstår all drag- eller tryckkraft. 

Infästningspunkt A utsätts för störst dragkraft vid 30° fixturvridning. Samtidigt uppstår 

tryckkrafter i infästningspunkterna B och C. Tryckkrafterna i infästningspunkterna B 

och C är ungefär hälften så stora som dragkraften i infästningspunkt A. Lastfall 2 är det 

enda belastningsfall som ger större reaktionskrafter än den pålagda lasten, i x-riktning, 

vilket sker vid 90° och 270° fixturvridning, se figur 4.10. De maximala reaktionskraft-

erna i x-riktning för lastfall 2, sammanfaller med den maximala reaktionskraften i z-

riktning för infästningspunkt C, se figur 4.6. 

Resultatet av de nio lastfallen studeras, för att kartlägga de fixturvridningar som ger 

störst reaktionskrafter. Genom att kombinera reaktionskrafterna i y- och z-riktning med 

de som uppstår i x-riktning för de nio olika lastfallen, erhålls de minst gynnsamma fix-

turvridningarna för varje del av kopplingen, se  tabell 4.4. Fixturen utsätts för krafter i 

x- och z-riktning, adapterplattan utsätts för krafter i x-, y- och z-riktning. Kamskivan 

utsätts endast för kraft i y-riktning och klack A1 utsätts för krafter i x- och z-riktning. 

Reaktionskrafterna redovisas som del av Q. Med maxvikten 1800 kg är Q = 17,7 kN. 

 Tabell 4.4 Krafter för varje belastningsfall för FE-analyserna. 

Analys Fixturvridning 
Reaktionskraft - del av Q 

Lastfall 
Ax Bx Dy Az Bz Cz 

Fixtur 30° 0,76 -0,27 - -3,20 1,63 1,57 3 

  90° 1,10 -0,10 - -1,61 -1,53 3,14 2 

  150° -0,12 0,62 - 1,59 -3,16 1,57 5 

  210° -0,76 0,27 - 3,20 -1,63 -1,57 3 

  270° -1,10 0,10 - 1,61 1,53 -3,14 2 

  330° 0,12 -0,62 - -1,59 3,16 -1,57 5 

Adapterplatta 0° 0,41 -0,41 1,00 -2,76 2,76 0,00 4 

  30° 0,76 -0,27 0,87 -3,20 1,63 1,57 3 

  90° 1,10 -0,10 0,00 -1,61 -1,53 3,14 2 

  150° -0,12 0,62 -0,87 1,59 -3,16 1,57 5 

  180° -0,41 0,41 -1,00 2,76 -2,76 0,00 4 

  210° -0,76 0,27 -0,87 3,20 -1,63 -1,57 3 

  270° -1,10 0,10 0,00 1,61 1,53 -3,14 2 

  330° 0,12 -0,62 0,87 -1,59 3,16 -1,57 5 

Kamskiva 0° - - -1,00 - - - 1-9 

  180° - - 1,00 - - - 1-9 

Klack A1 30° 0,76 - - -3,20 - - 3 

  90° 1,10 - - -1,61 - - 2 

I tabell 4.4 redovisas de reaktionskrafter som skapar de mest extrema belastningsfallen 

för kopplingens delar. Alla lastfall representeras inte, vilket beror på geometriska för-

hållanden mellan tyngdpunktens läge och infästningspunkterna. Tabell 4.4 ligger till 

grund för de krafter som appliceras i FE-analyserna, kapitel 4.5.  



 20 

4.5 Analys av kopplingens komponenter 
För FE-analyser av kopplingens komponenter används beräkningsprogrammet 

Abaqus/CAE 6.11-2. Beräkningarna utförs på solidmodeller, tillhandahållna av Coor. 

Materialegenskaperna för beräkningarna hämtas från tabell 4.1. Krafterna för de olika 

belastningsfallen hämtas från tabell 4.4. I samtliga analyser används tetraediska element 

C3D10. I Abaqus/CAE 6.11-2 har elementtypen C3D10 kvadratiska formfunktioner. 

Resultaten av analyserna ligger till grund för att bestämma den last som tillåts för att 

klara femfaldig säkerhet mot brott. I resultaten studeras effektivspänningen, enligt von 

Mises kriterium, som summerar alla spänningar i olika riktningar som uppstår i varje 

nod till en effektivspänning. Effektivspänningen jämförs med materialdata för brott-

spänningen. För femfaldig säkerhet mot brott gäller en brottspänningsgräns på 98 MPa 

för SS 142172, för SS142541 är motsvarande gräns 180 MPa. 

4.5.1  Fixtur 

Fixturen utvärderas med sex FE-analyser, en analys för varje klackpar med maximal 

drag- respektive tryckkraft. Målet med analyserna är att upptäcka eventuella svaga reg-

ioner på fixturen vid de olika belastningsfallen, samt analysera och utvärdera om fixtu-

ren klarar femfaldig säkerhet mot brott.  

Geometrin för analyserna är en förenklad modell av fixturen. Små radier, hål och faser 

exkluderas, se figur 4.18. De tre klackparen är borttagna, samt de nedsänkningar som 

finns för klackarna. Förenklingen genomförs för att visualisera spänningsfördelningen i 

hela fixturen och för att undvika ett komplext beräkningsnät. De krafter som verkar i 

klackarna appliceras direkt på fixturen, eventuell friktionskraft mellan klack och fixtur 

förbises. 

I FE-analysen skapas en cirkulär platta för att illustrera vridkransen, se blå geometri i 

figur 4.19. Syftet med den cirkulära plattan är att förhindra fixturen från att deformeras i 

negativ z-riktning, för den del som är i kontakt med vridkransen. Fixturen tillåts dock att 

deformeras i positiv z-riktning. 

 
Figur 4.18 Vänster: förenklad geometri. Höger: fixturen i originalutförande. 

Fixturen är monterad med tolv skruvar i vridkransen. Hålen fylls igen och ersätts med 

partitioner för att illustrera skruvförbanden. Partitionerna har samma area som hålen. 

Partionerna är låsta i z-riktning, se de tolv röda regionerna i figur 4.19. Baksidan på fix-
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turen har ett randvillkor som låser x- och y-riktning. Detta illustrerar friktionskraften 

som uppstår av skruvförbandens klämkraft, mellan fixturen och vridkransen. Den cirku-

lära plattans yta som är i kontakt med fixturen, är låst i alla riktningar då vridkransen 

anses vara stel. 

 

Figur 4.19 Ytor randvillkoren appliceras på. 

På det sätt som randvillkoren sätts för fixturen, erhålls en hanterbar beräkningstid. Ana-

lyser genomförs med skruvförbandets rekommenderade förspänningskraft applicerade 

på de tolv partitionerna. Detta för att se skillnad i resultat jämfört med låsta partitioner i 

z-riktning. Beräkningstiden för analyser med förspänningskraft är åtta gånger längre än 

för analyser med randvillkor på partitionerna. Resultaten är dock likvärdiga, varpå 

randvillkor används för samtliga analyser. 

Ett kontaktvillkor mellan fixtur och den cirkulära plattan används, eftersom fixturen inte 

tillåts deformeras genom vridkransen. Kontakten mellan fixturen och plattan är av stan-

dardtyp,”surface to surface”, eftersom kontaktytorna inte sitter fast i varandra. 

 

Figur 4.20 Partitioner där krafter appliceras.  

Samtliga krafter för analyserna fördelas på ytor, som drag- respektive tryckkrafter. 

Arean för varje partition som trycket appliceras på, motsvarar kontaktytan mellan 
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klackarna på fixtur och adapterplatta. Krafterna i x-riktning verkar på olika ytor om spå-

ret beroende på fixturvridning, se blå partition i figur 4.20. Kraften i z-riktning fördelas 

på två ytor, eftersom kraften fördelas jämt mellan klackparet, röda partitioner. 

Fixturen är indelad i 80 457 stycken tionodiga tetraediska element, C3D10. Geometrins 

approximativa elementstorlek är 8 mm, se figur 4.21. Beräkningsnätet förfinas kring 

vissa geometriska linjer för att undvika singulariteter och element med dåliga proport-

ioner. Alla analyser av fixturen genomförs med samma beräkningsnät, oavsett belast-

ningsfall. Resultaten utvärderas individuellt och jämförs med andra fixturvridningar, 

därför används samma beräkningsnät för alla analyser.  

 

Figur 4.21 Elementindelningen för geometrin. 

Storleken på beräkningsnätet för den cirkulära plattan är inte avgörande för analyserna, 

de randvillkor som sätts för plattan medför att den är stel. 

Solidmodellen som används för analys är förstärkt jämfört med originalfixturen ef-

tersom material har tillförts på flera ställen. Detta anses påverka resultatet då solid-

modellen är styvare än originalet. Solidmodellen förenklas då små radier och faser ex-

kluderas. Detta kan ge spänningskoncentrationer som inte skulle uppstå i originalmo-

dellen. Analyserna tar inte hänsyn till klackarnas inverkan på kraftfördelning och det 

kontakttryck som uppstår mellan klackar och fixtur. Uppställningen av problemet görs 

enkelt för att visualisera spänningsfördelningen i hela fixturen.  

4.5.1.1 Resultat 

I fixturens sex analyser utsätts varje infästningspunkt för de maximala tryck- respektive 

dragkrafterna i z-riktning, som hämtas från tabell 4.4. Belastningen från kraften i z-

riktning kombineras med x-riktningens kraft för klackparen A och B, som hämtas från 

olika lastfall. Resultaten av analyserna visar att de dragande krafterna för varje region 

runt infästningspunkterna har störst inverkan på fixturen. Utifrån detta presenteras resul-

taten från analyser med fixturvridning 30°, 150° och 270° i figur 4.22, figur 4.23 och 

figur 4.24. Maximal dragkraft i infästningspunkt A, B respektive C. Spänningarna i reg-

ionerna runt infästningspunkterna vid maximal tryckkraft är genomgående lägre och av 

samma karaktär som vid maximal dragkraft. 
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Figur 4.22 von Mises effektivspänningar vid 30° fixturvridning. Plattan exkluderas från bilden då den inte är 

relevant för resultatet. 

 
Figur 4.23 von Mises effektivspänningar vid 150° fixturvridning. Plattan exkluderas från bilden då den inte är 

relevant för resultatet. 
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Figur 4.24 von Mises effektivspänningar vid 270° fixturvridning. Plattan exkluderas från bilden då den inte är 

relevant för resultatet. 

De högsta spänningarna uppstår i områden runt randvillkoren som motsvarar skruvför-

banden. Spänningskoncentrationer uppemot 800 MPa återfinns i begränsade områden. 

De röda områden som syns i resultatbilderna motsvaras av den spänningsgräns på 98 

MPa som gäller för femfaldig säkerhet mot brott. De regionerna med spänningar uppe-

mot 98 MPa, kan härledas till närliggande randvillkor. Då dragkraften är maximal för 

ett klackpar, överstiger spänningen 50 MPa i närliggande regionen.  

4.5.1.2 Diskussion 

Den maximala kraften i z-riktning för en infästningspunkt sammanfaller inte med de två 

andra infästningspunkterna, se reaktionskraftsberäkningar i kapitel 4.3. Därmed anses 

de största belastningarna för fixturen täckas in i analyserna. 

Analyserna visar att fixturen genomgående klarar säkerhetsfaktor fem mot brott. Spän-

ningskoncentrationer som uppstår är belägna i regioner runt de randvillkor som beskri-

ver skruvförbanden. Dessa anses inte kritiska då spänningen är inom rimliga gränser 

och inte breder ut sig över större områden. Resultatet från samtliga analyser ligger inom 

ett acceptabelt spänningsområde. Genom att byta ut randvillkoret som illustrerar skruv-

förbanden mot en kraft motsvarande förspänningskraften i skruven, minskar spännings-

koncentrationerna. Analyser med förspänningskraft förlänger dock beräkningstiden. 

Skillnaden i resultat anses inte tillräckligt stor för att motivera den längre beräkningsti-

den. 

Anledningen till att alla sex analyserna genomförs med samma beräkningsnät är den 

tidsbesparing som det innebär. Att omarbeta beräkningsnätet för ett optimalt beräk-

ningsnät för varje analys, är tidskrävande. Om unika beräkningsnät skapas för varje ana-

lys, skulle ett färre antal element kunna användas. Med samma beräkningsnät kan ana-

lyserna enkelt jämföras, då de till viss del har samma förutsättningar.  
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Figur 4.25 De kritiska regionerna runt infästningspunkt B.  

För 150° fixturvridning är dragpåkänningen i z-riktning som störst för regionen. Runt 

infästningspunkt B uppstår något högre spänningar, se figur 4.25. Spänningen i området 

överstiger dock inte den tillåtna brottspänningsgränsen, 98 MPa. 
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4.5.2 Adapterplatta 

Adapterplattan utvärderas med åtta FE-analyser. Varje analys behandlar ett belastnings-

fall, två för kamrullens maximala krafter och två för varje klack, maximal tryck- resp-

ektive dragkraft. Målet med FE-analyserna är att upptäcka eventuella svaga regioner på 

adapterplattan vid de olika belastningsfallen, samt analysera och utvärdera om adapter-

plattan klarar kravet på femfaldig säkerhet mot brott. 

Analyserna utförs på en förenklad solidmodell av adapterplattan. Geometrin som an-

vänds i analyserna förenklas genom att små radier, faser, försänkningar och hål exklude-

ras. Klackar och kamrulle ersätts med enkla geometrier, vars enda uppgift är att ta de 

krafter som verkar på adapterplattan. Klackarna, i den förenklade geometrin, saknar de 

funktioner som krävs för att docka med fixturen, se figur 4.26. 

 

Figur 4.26. Vänster: Förenklad geometri. Höger: Adapterplattan i originalutförande. 

Kamrullen ersätts av en solid cylindrisk geometri med samma diameter och längd som 

originalet. Förenklingen medför att kamrullens funktion, vad gäller rullförmåga, bortses 

i analyserna. Klackarna ersätts av solida kubiska block. Klackarna i den förenklade mo-

dellen har inte full längd i z-riktning, eftersom kraften i x-riktning verkar på klackens 

midja, kraften i z-riktning verkar strax över midjan. Närvarostolpen samspelar med gi-

varna i kamskivan och är inte dimensionerad för att motstå laster. Närvarostolpen ex-

kluderas i den förenklade geometrin. Approximationerna ger en förenklad geometri som 

underlättar skapandet av beräkningsnät. 

En ihålig cirkulär platta illustrerar svänghjulskåpan som adapterplattan monteras på. 

Syftet med den cirkulära plattan är att förhindra adapterplattan från att deformeras i po-

sitiv z-riktning. Dock tillåts deformation i positiv z-riktning för de regioner som inte är i 

kontakt med den cirkulära plattan, se de synliga röda regionerna i figur 4.27. Ett kon-

taktvillkor mellan adapterplattan och den cirkulära plattan sätts. Kontakten mellan geo-

metrierna är av standardtyp, ”surface to surface”, eftersom kontaktytorna inte sitter fast i 

varandra. 

Av de 71 hål som finns för montering av adapterplattan på motor, används endast tolv. 

Randvillkoren för adapterplattan illustreras i figur 4.27. Skruvförbanden ersätts med 

randvillkor som låser de tolv partionerna i z-riktning, blå regioner. Adapterplattans bak-

sida får randvillkor som låser x- och y-riktning, röd region. Den cirkulära plattan anses 

vara styv varpå ytan mot adapterplattan får randvillkor som låser x-y-z-riktning, grön 

region. 
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Figur 4.27. I figuren illustreras de ytor som randvillkoren appliceras på för adapterplattan och den cirkulära 

plattan. 

Krafterna som appliceras för de åtta belastningsfallen hämtas från tabell 4.4. På kam-

rullen anläggs kraften på en liten area, två välvda ytor i kontakt ger en liten kontaktyta. 

Ytan som kraften appliceras på i analysen är 1 x 24 mm (l x b). Kamrullen utsätts för 

krafter i y-riktning, beroende på fixturvridningen belastas kamrullen antigen i positiv 

eller negativ riktning. Klackarna A1 och B1 motstår krafter i x- och z-riktning. Kraften i 

x-riktning appliceras på olika sidor om klacken beroende på fixturvridning. Klack C1 

påverkas endast av krafter i z-riktning. 

 

Adapterplattan är indelad i 82 681 stycken tionodiga tetraediska element, C3D10. Geo-

metrins approximativa elementstorlek är 11 mm. Beräkningsnätet förfinas kring geo-

metriska linjer nära ytor där krafter applicerats för att undvika singulariteter. Element 

med dåliga proportioner arbetas bort tills ett godtagbart beräkningsnät skapats, se figur 

4.28. Samtliga analyser för adapterplattan genomförs med samma beräkningsnät. Resul-

taten utvärderas individuellt och jämförs med de andra analyserna. För att jämförelsen 

inte ska bli missvisande används samma beräkningsnät för samtliga analyser. Storleken 

på beräkningsnätet för den cirkulära plattan är inte avgörande för analyserna. De rand-

villkor som sätts för den cirkulära plattan medför att den är stel. 
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Figur 4.28. Elementindelningen för adapterplatta och den cirkulära plattan. 

Adapterplattans solidmodell förstärks jämfört med originalutförandet av adapterplattan, 

framförallt genom alla de hål som exkluderas. Detta anses påverka resultatet genom att 

solidmodellen blir styvare. I analysen bortses från att klackarna och kamrullen är sep-

arata delar, vilket medför att viss spänningskoncentration uppstår vid övergångar mellan 

geometrierna. 

4.5.2.1 Resultat 

I de åtta analyserna som genomförts utsätts klackarna A1, B1 och C1 och kamrullen för 

maximal tryck- respektive dragkraft. Resultaten visar att de tryckande krafterna har 

störst inverkan på adapterplattan, varpå endast de fyra analyserna med maximal drag-

kraft presenteras. I figur 4.29 till figur 4.32 presenteras resultaten av analyserna, med 

von Mises effektivspänning. Intervallet för spänningen är 0 - 98 MPa, för att ge en visu-

ell bild över adapterplattans spänningsfördelning i förhållande till brottspänningsgrän-

sen.  

De spänningskoncentrationer som uppstår finns i regioner runt de randvillkor som be-

skriver skruvförbanden. Dessa anses inte vara kritiska då spänningskoncentrationerna är 

inom rimliga gränser och inte breder ut sig över större områden. 
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Figur 4.29 Von Mises effektivspänning vid 0° fixturvridning, spänningsområden 0-98 MPa.  

 
Figur 4.30 Von Mises effektivspänning vid 30° fixturvridning, spänningsområden 0-98 MPa.  
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Figur 4.31 Von Mises effektivspänning vid 150° fixturvridning, spänningsområden 0-98 MPa.  

 
Figur 4.32 Von Mises effektivspänning vid 270° fixturvridning, spänningsområden 0-98 MPa.  
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De högsta spänningarna uppstår i områden runt klackarna, kamrullen och randvillkoren 

för skruvförbanden. Här finns spänningskoncentrationer uppemot 600 MPa i begränsade 

områden. De små röda områdena i resultatbilderna motsvaras av brottspänningsgränsen, 

98 MPa. Regioner där spänningen går upp mot 98 MPa kan härledas till närliggande 

randvillkor. Adapterplattan utsätts för spänningar inom intervallet 25 - 57 MPa vid be-

lastningar som är störst för klackarna A och B. Spänningarna återfinns i större delar av 

adapterplattan vid 0°, 30° och 150° fixturvridning.  

4.5.2.2 Diskussion 

En utvärdering av resultaten från analyserna visar att adapterplattan klarar femfaldig 

säkerhet mot brott. Solidmodellen, som används i analyserna, anses klara en säkerhets-

faktor tio mot brott. Dock råder osäkerhet kring hur mycket de approximationer, som 

gjorts av geometrin, påverkar resultatet. En djupare analys bör därför utföras, för att ta 

med hålens påverkan av adapterplattans hållfasthetsegenskaper. 
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4.5.3 Kamskiva 

Kamskivan utsätts för maximal belastning vid två olika fixturvridningar, 0° och 180°. 

Målet med FE-analyserna är att upptäcka eventuellt svaga regioner i kamskivan. Samt 

analysera och utvärdera om kamskivan klarar femfaldig säkerhet mot brott. Kamskivan 

har sex hål, de tre hålen på den bakre delen är skruvhål för montering. De tre hålen på 

den främre delen är till för att möjliggöra montering av kamskivan. 

 

Figur 4.33 Vänster: Förenklad geometri. Höger: Kamskivan i originalutförandet samt huvudmått. 

Geometrin förenklas för att underlätta skapandet av ett beräkningsnät. Små radier och 

avfasningar exkluderas. Infästningen för närvarogivarna exkluderas och en slät yta 

skapas. Skruvhålen på bakre delen fylls igen. De tre hålen på framsidan av kamskivan 

förminskas, för att erhålla optimal elementform. En platta används för att illustrera yttre 

bröst, som kamskivan är monterad på. Då yttre bröst anses vara styv, tillåts kamskivan 

inte att deformeras i negativ z-riktning. 

 

Figur 4.34 I figuren illustreras de ytor som randvillkor appliceras på. 
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Kamskivan är monterad med tre skruvar på yttre bröst. Skruvförbanden ersätts med 

randvillkor som låser tre partitioner i z-riktning. Randvillkoren som ersätter skruv-

förbanden ses som ljusa partitoner i figur 4.34. Ytan på den bakre delen av kamskivan 

tilldelas randvillkor som låser x- och y-riktning. Plattan anses vara styv varpå ytan mot 

kamskivan tilldelas ett randvillkor som låser x-, y- och z-riktningen, se grön region i 

figur 4.34. Ett kontaktvillkor mellan kamskivan och plattan sätts. Kontakten mellan 

kamskivan och plattan är av standardtyp ”surface to surface”, eftersom kontaktytorna 

inte sitter fast i varandra. 

Beräkningar av reaktionskrafterna ger att kamskivan motstår störst kraft vid    och 

     fixturvridning. Beroende på fixturvridning verkar lasten på olika ställen på kam-

skivan. Kraften överförs via kontakt mellan kamrullen och kamskivan, detta fall för-

enklas i analysen. Kraften appliceras på en liten area på kamskivan, detta för att illu-

strera den yta som är i kontakt. För belastningsfallet vid    fixturvridning verkar kraften 

på ovansidan av den mittersta cylinderdelen. Belastningsfallet för      fixturvridning 

verkar kraften på nedre insidan av kamskivan, se figur 4.35. 

 
Figur 4.35 Kamskivan med angreppspunkterna för belastningsfallen 0° och 180°. 

På kamskivan skapas ett beräkningsnät med en approximativ storlek på 14 mm. En ho-

risontal partition skapas i mitten av kamskivan för att hålla nere antalet element. För 0° 

fixturvridning skapas 17 133 element, ett finare beräkningsnät skapas på närliggande 

geometriska linjer till ytan där kraften appliceras. Vid analysen för 180° fixturvridning 

används ett beräkningsnät bestående av 20 558 element. Element med dålig form arbe-

tas bort i båda fallen. Storleken på beräkningsnätet för plattan är inte avgörande för ana-

lyserna. Det satta randvillkoret medför att plattan är stel. 
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Figur 4.36 Vänster: Beräkningsnät för 0° fixturvridning. Höger: Beräkningsnät för 180° fixturvridning. 

 

Figur 4.37 Pilen pekar på en av de regioner som skapar problem vid elementindelning. 

De hål som behålls i modellen förminskas på grund av den geometriska linjen för hålet 

som ligger nära kamskivans midja. Utan förminskningen är det svårt att skapa element 

med en form som ger tillförlitliga resultat. 

4.5.3.1 Resultat 

Analyserna visar på att kamskivan klarar av belastningen med säkerhetsfaktor fem mot 

brott. De högsta spänningarna uppstår till följd av kontakten med kamrullen, se figur 

4.38 och figur 4.39. 
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Figur 4.38 Von Mises effektivspänning vid 0° fixturvridning. Spänningsområdet som visas är 0-180 MPa.  

 

Figur 4.39 Von Mises effektivspänning vid 180° fixturvridning. Spänningsområdet som visas är 0-180 MPa.  
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De spänningar som överstiger 180 MPa är de ytor där kraften appliceras, vilket beror på 

det höga tryck som verkar på ytan. Övriga regioner på kamskivan klarar femfaldig sä-

kerhet mot brott. 

4.5.3.2 Diskussion 

Kamskivan tillverkas i ett material med materialegenskaper med en brottspännings-

gräns, 180 MPa. Av resultaten från FE-analyserna anses tiofaldig säkerhet mot brott 

gälla för kamskivan, frånsett de spänningskoncentrationer som uppstår i kontaktytan. 
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4.5.4 Klack A1 

Klacken utvärderas med två olika analyser som simulerar de lägen då kraften är störst i 

x- respektive z-riktning. Målet med analyserna är att utvärdera klackarnas förmåga att 

klara femfaldig säkerhet mot brott.  

Geometrin som används i analyserna är en förenklad modell av originalklacken, se figur 

4.40. Små radier och faser exkluderas i modellen, då de endast är till för att styra in 

klacken i fixturens spår och underlätta monteringen på adapterplattan. Skarpa hörn som 

uppstår på klacken kan leda till att spänningskoncentrationer uppstår. Detta vägs in vid 

utvärdering av resultatet. 

 

Figur 4.40 Vänster: Förenklad geometri. Höger: Klack i originalutförande samt huvudmått. 

Klacken monteras på adapterplattan med tre skruvar. Analysen tar endast hänsyn till 

klacken och de ytkontakter som finns ersätts med randvillkor. Figur 4.41 beskriver 

randvillkoren, den blå regionen är låst i x-riktning och den röda är låst i y-riktning. 

Randvillkoren tillåter därmed deformation i klackens undre del. Gröna regioner i figur 

4.41 visar det randvillkor som ersätter skruvförbandet som klacken monteras med. 

Randvillkor låser ytorna i z-riktningen. 

 

Figur 4.41 Illustrering av randvillkoren för klacken.  
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Klacken utsätts för krafter i x- respektive z-riktning. Beräkning av reaktionskrafter ger 

de största krafterna som appliceras på klacken, se tabell 4.4. Kraften i z-riktning fördelas 

på två ytor, se röda ytor i figur 4.42. Kraften i x-riktningen appliceras på klackens 

midja, grön yta i figur 4.42. 

 
Figur 4.42 Klacken med applicerade krafter i x- respektive z-riktning. 

Klacken är indelad i 18 448 stycken tetraediska element med tio noder, C3D10. Geome-

trins approximativa elementstorlek är 3 mm. Ingen av de geometriska linjerna tillåts 

bestå av färre än tre element. Kraften i x-riktningen medför böjning runt y-axeln.  

 

Figur 4.43 Beräkningsnät för klacken. 

4.5.4.1 Resultat 

I analysen uppstår en liten spänningskoncentration vid randvillkoren, dessa är förvän-

tade då flera av noderna i dessa ytor är låsta från att deformeras. 
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Figur 4.44 Von Mises effektivspänning vid 30° fixturvridning. Spänningsområdet som visas är 0-98 MPa. 

 

Figur 4.45 Von Mises effektivspänning vid 90° fixturvridning. Spänningsområdet som visas är 0-98 MPa. 

De högsta spänningarna uppstår i områden runt randvillkor och skarpa hörn. Spän-

ningskoncentrationer uppemot 300 MPa för belastningsfallet vid 30° och 200 MPa för 

belastningsfallet vid 90°. Spänningskoncentrationerna verkar dock i begränsade om-

råden. De röda områdena i resultatbilderna motsvaras av brottspänningsgränsen, 98 
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MPa. Regionerna med spänningar uppemot 98 MPa kan härledas till närliggande rand-

villkor. Belastningsfallet vid 30° fixturvridning utsätter klacken för störst kraft i z-

riktning därmed blir spänningarna högre än vid 90° fixturvridning. Den maximala kraf-

ten i z-riktning är två och en halv gånger större än den största kraften som verkar i x-

riktning. 

4.5.4.2 Beräkningens noggrannhet 

För att verifiera resultaten av FE-analysen genomförs en analytisk beräkning av spän-

ningen i klacken. Beräkningen utförs på klack A1, med kraften i x-riktning vid 90° fix-

turvridning. Spänningen som uppstår på klackens midja beräknas enligt ekvation 1.  

 

Figur 4.46 Klack med mått för analytiska beräkningar. 

 

Figur 4.47 Approximering av klack för analytisk beräkning. 
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Parametrar i beräkningen är kraften F = 19,5 kN som bildar momentet med hävarmen a 

= 12,3 mm. Kraften approximeras till att verka på mitten av klackens midja. Böjstyv-

heten beräknas med längden l = 100 mm och bredden b = 20,5 mm. Dragspänningen i z-

riktning som uppstår på midjan av klacken beräknas analytiskt,           . En kon-

vergensstudie av FE-analysen med enbart kraften i x-riktning, vid 90° fixturvridning, 

visar att spänningen konvergerar mot 29,5 MPa, se figur 4.48. I konvergensstudien stu-

deras spänningen i z-riktning på det mittersta elementet av midjans rand. 

 

Differensen mellan analytiska och numeriska resultaten är inom 14 %, och anses där-

med godtagbart. Den analytiska beräkningen bortser från skruvhålen i klacken. Skill-

naden i resultaten anses godtagbar, på grund av den grova approximationen. 

 

Figur 4.48 Konvergensstudie av FE-analysen. 

Konvergensstudien visar att skillnaden i spänningen i z-riktning mellan de två sista be-

räkningarna är mindre än 1 %. 

4.5.4.3 Diskussion 

En utvärdering av resultaten från analyserna som genomförts visar att klack A1 klarar 

femfaldig säkerhet mot brott med god marginal. Utifrån analyserna kan tiofaldig säker-

het utlovas för klacken för belastningsfallen som uppstår vid 30° och 90° fixturvridning. 

Klacken är liten i förhållande till övriga komponenter, den lilla geometrin gynnar klack-

en på så vis att krafterna inte kan skapa stora moment. Hålen på klacken är inte sym-

etriskt placerade, detta för att motverka felmontering. På grund av osymmetriskt place-

rade hål, är även spänningen i klacken osymmetrisk. 
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4.6 Skruvförband 
Fixtur och adapterplatta innehåller ett flertal skruvförband, alla av dimension M12. Fix-

turen monteras i vridkransen med totalt tolv stycken skruvar. Varje klack är monterad 

med tre skruvar i fixtur respektive adapterplatta. De skruvar som fäster fixturen till 

vridkransen sammanfaller på två ställen med hålbilden för de skruvar som fäster klack-

arna. Skruvförbanden i fixturen har hållfasthetsklass 10.9, skruvförbanden i adapter-

plattan har hållfasthetsklass 12.9.  

Klack A1 är den klack på adapterplattan som belastas med störst dragkraft, vid 30° fixt-

urvridning. Kraften, som verkar på klack A1 i z-riktning, hämtas från tabell 4.4 och för-

delas över klackens tre skruvar. Dragpåkänning per skruv är därmed 19 kN. Den axiella 

kraft som en skruv med hållfasthetsklass 12.9 klarar före brott uppstår är 101 kN. Be-

räkningarna bekräftar att säkerheten mot brott ligger över fem i skruvarna för adapter-

plattans klackar.  

Den axiella kraften som en skruv klarar av beräknas enligt ekvation 3, med parametrar 

från tabell 4.5. Spänningsarean,   , för en M12 skruv, beräknas med en diameter på 

10,35 mm. Skruvens spänningsdiameter ligger mellan gängans inner- och medeldia-

meter [11]. 

                (3) 

Tabell 4.5 Parametrar för beräkning av skruvkrafter. 

Beteckning Beskrivning Värde 

   Brottgräns för 8.8-skruv 

Brottgräns för 10.9-skruv 

Brottgräns för 12.9-skruv 

        
         
         

    Sträckgräns för 8.8-skruv 

Sträckgräns för 10.9-skruv 

Sträckgräns för 12.9-skruv 

        
        
         

   Spänningsarea för en M12 skruv             

 
Vid 30° fixturvridning sker även den största dragkraften i klackpar A2 och A3, på fixtu-

ren. De geometriska förhållandena för klackparen ger en dragpåkänning per skruv som 

är 20 kN. Den axiella kraft som 10.9-skruven klarar innan brott uppstår beräknas enligt 

ekvation 3 till 84 kN. Dragpåkänningen överstiger därmed gränsen för femfaldig säker-

het mot brott. Säkerhetsfaktorn för skruvförbandet mellan fixtur och klackarna är 4,2, 

vilket medför att skruvförbanden, till klackarna i fixturen, inte når upp till kravet, fem-

faldig säkerhet mot brott. 

Under förstudien upptäcktes att det på vissa AGV:er, förekommer skruvar med den 

lägre hållfasthetsklassen 8.8 i fixturens alla skruvförband. En 8.8-skruv har en brott-

gräns på 800 MPa, vilket är 20 % lägre än för den 10.9-skruv, som är tänkt för kon-

struktionen. För att skapa en bild av vad det felaktiga skruvvalet får för konsekvenser 

undersöks två möjliga scenarier: 

 det på ritningsunderlaget angivna åtdragningsmomentet för respektive position 

riskerar att ge, en skruv med lägre hållfasthetskrav, en för hög förspänningskraft, 

som skulle kunna leda till att sträckgränsen uppnås 
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 vid belastning uppstår en större dragpåkänning i skruvförbandet än vad skruv-

arna klarar av, vid en säkerhetsfaktor på fem mot brott. 

4.6.1 Åtdragningsmoment som skapar en för stor axiell kraft 

De axiella krafter som uppstår i ett skruvförband till följd av det pålagda åtdragnings-

momentet, hämtas från tabell i Colly Company handbok om skruvförband [11]. Värden 

för åtdragningsmomenten finns angivet på ritningsunderlag, 110 Nm för fixturens 

klackars skruvförband och 132 Nm för adapterplattans klackars skruvförband. Den för-

spänningskraft som uppstår på grund av de angivna åtdragningsmomenten för skruvför-

banden, hämtas från tabell. Förspänningskraften för adapterplattans skruvförband för 

klackarna är 70 kN och för fixturens klackar 59 kN. För att beräkna den axiella kraft 

som motsvarar skruvens sträckgräns, används en enkel beräkningsmodell, ekvation 4. 

Beräkningen utförs med insatta värden för sträckgräns,    , och spänningsarean,   , 
hämtade från tabell 4.5. Resultatet ger den maximala dragpåkänningen för 8.8- och 

10.9-skruv.  

                  (4) 

Figur 4.49 illustrerar med en graf hur förspänningskraften förhåller sig till det pålagda 

åtdragningsmomentet. Sträck- och brottgränsen för respektive skruv illustreras med ho-

risontella linjer.  

 
Figur 4.49 Diagram som illustrerar förspänningskraften beroende av åtdragningsmomentet. 

Förspänningskraften som uppstår med det pålagda åtdragningsmomentet, övergår 

sträckgränsen för en 8.8-skruv i skruvförbanden för klackarna på fixturen. Detta gäller 

även skruvförbanden för adapterplattans klackar, förspänningskraften som uppstår 

övergår 8.8-skruvens brottgräns. En 10.9-skruv, istället för en 8.8-skruv i adapter-

plattans klack, klarar dock förspänningskraften utan att nå sin sträckgräns.  
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4.6.2 Dragpåkänning större än vad felaktig skruv klarar 

Den dragpåkänning som uppstår i klackarnas skruvförband, då AGV:n bär upp en motor 

på 1800 kg, kan fel hållfasthetsklass på skruv orsaka att skruven plasticerar eller att 

brott uppstår. Genom att studera den maximala dragpåkänning som hållfasthets-

klasserna 8.8-, 10.9- och 12.9-skruv klarar av, kan säkerhetsfaktorn för de olika håll-

fasthetsklasserna beräknas, se tabell 4.6 och tabell 4.7. I adapterplattans skruvförband 

för klackarna används 12.9-skruv och i fixturens 10.9-skruv.  

Tabell 4.6 Skruvförband för adapterplattans klackar 

Hållfasthetsklass Säkerhetsfaktor 

8.8 3,6 

10.9 4,5 

12.9 5,3 

 

Tabell 4.7 Skruvförband för fixturens klackar 

Hållfasthetsklass Säkerhetsfaktor 

8.8 3,4 

10.9 4,2 

12.9 5,1 

 

Säkerhetsfaktorerna för de olika komponenterna är lika, då skillnaden mellan belast-

ningen för skruvförbanden är 1 kN. Beräkningen visar att skruvförbanden för fixturens 

klackar inte lever upp till femfaldig säkerhet mot brott. Val av en högre hållfasthetsklass 

för skruven medför femfaldig säkerhet mot brott. Enligt beräkningar uppstår ingen risk 

för plasticering i skruvarna. Då 8.8-skruv används är säkerhetsfaktorn 2,6 mot plasti-

cering, i skruvförbanden för fixturens klackar.  

4.6.3 Resultat 

Beräkningar av skruvförbanden i klackarna på adapterplattan, visar att femfaldig säker-

het mot brott uppnås. Dock ligger säkerheten något under mål för de beräkningar som är 

utförda på fixturens skruvförband. Genom att byta till skruvar med en lägre hållfast-

hetsklass sjunker säkerheten mot brott med närmare en enhet. Detta gäller för både fix-

tur och adapterplatta. Då säkerheten understiger mål, för rätt skruv i fixturens klackar, 

medför bytet av skruv störst konsekvens i fixturen. Byte av skruv till lägre hållfasthet är 

dock inte acceptabelt för skruvförbanden i adapterplattans klackar. Risken för att ett 

högt åtdragningsmoment appliceras på de felaktiga skruvarna, bör inte vara ett problem. 

Troligtvis leder ett högre åtdragningsmoment, än vad skruven klarar, till att problemet 

uppdagas.  
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5 Diskussion och slutsats 
Under förstudien läggs stor vikt vid att förstå kopplingen vad gäller funktion och ut-

formning. Kopplingens konstruktion innehåller en hel del finesser, då den under flera 

års tid utvecklats och förbättrats. Förståelsen för kopplingens funktion är avgörande för 

att utföra de antagande som krävs, för analys av koppling mellan AGV:n och lasten. 

Studien av AFS 2008:3 genomförs för att skapa en bild av de krav som Arbetsmiljö-

verket ställer på konstruktionen. Enligt maskindirektivet ska en maskin dimensioneras 

för att tåla den påfrestning som uppstår vid användning. Aspekter som ska vägas in vid 

dimensionering är korrosion, nötning och utmattning. Maskindirektivets tydligaste krav, 

vad gäller belastning, anses vara det statiska provet. Ett statiskt prov ska genomföras 

utan bestående deformation eller tydliga defekter på konstruktionen, då den utsätts för 

en av testfaktorn förhöjd last. Det statiska provet kan omvärderas till en tvåfaldig säker-

het mot brott, för de stål som kopplingen består av.  

AGV:n är avsedd att vistas i fabriksmiljöer med optimala förhållanden för de motorer 

som monteras. Dessa förhållanden medför liten risk för korrosion. Eventuellt kan yt-

korrosion uppstå på kopplingen. Dock anses inte ytkorrosion ge nämnvärd påverkan för 

kopplingens hållfasthet. Kompontenter på kopplingen som utsätts för nötning, är yt-

behandlade med nitrokarburering för att klara ett stort antal dockningar. Om problem 

med nötning skulle bli stort kan klackarna bytas ut. Det är en av anledningarna till att de 

tillverkas som lösa komponenter. Vid studiebesöket gavs information om hur företaget, 

Volvo Powertrain i Skövde, valt att stryka fett på klackarna med jämna intervall, då de 

haft problem med att kopplingen har kärvat. Åtgärden med att stryka fett på klackarna 

motverkar även nötning.  

Kopplingen utsätts för växlande last, som i sin tur kan ge upphov till utmattning i kopp-

lingens material. Generellt ligger utmattningsgränsen för konstruktionsstål på en tredje-

del av brottgränsen. En konstruktion som dimensioneras med trefaldig säkerhet mot 

brott kan utsättas för oändligt antal lastväxlingar, utan risk för utmattningsbrott [12]. 

Om en konstruktion dimensioneras för att eliminera spänningar som överstiger en tred-

jedel av brottgränsen, är hänsyn tagen till risk för brott, plasticering och utmattning. 

Med detta resonemang anses trefaldig säkerhet mot brott vara lägsta tillåtna säkerhets-

faktorn, för att kopplingen ska leva upp till maskindirektivet. 

I ett försök att hitta en förklaring på varför Coor använder femfaldig säkerhet mot brott, 

studeras ett stycke i maskindirektivet, som behandlar lyftredskap. Nyttjandefaktorn för 

metallinor är lika med fem enligt detta stycke, som tydligt anger siffror för hur dimen-

sionering bör ske. Angivna siffror är sällsynta i övriga delar av AFS 2008:3. Coor anser 

inte att deras AGV är ett lyftredskap. De ser den som en maskin som lyfter. För-

klaringen till skillnad i bedömning av säkerhet kan eventuellt härledas till detta stycke. 

Strävan för Coor ligger i att skapa en säker maskin, riktvärdet med femfaldig säkerhet 

mot brott styr genom hela konstruktionen av AGV:n. 

Materialegenskaper som krävs för att bedöma de spänningar som verkar i kopplingen 

vid belastning, hämtas från tabeller som anger brottgränsen inom ett intervall. För att 

vara konservativa väljs den lägre brottgränsen vid utvärdering av analysen för koppling-

en. Material med det högre angivna värdet ger, för samma spänningsgräns, sexfaldig 

säkerhet mot brott, i stället för femfaldig. Ett djärvare val av brottgräns medför en högre 

säkerhetsnivå. Materialegenskapernas inverkan på resultatet bör därmed inte under-

skattas.  
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För att beräkna de krafter som verkar i kopplingen, vid belastning, approximeras alla 

kontaktytor till fyra infästningspunkter. Varje infästningspunkt tilldelas randvillkor för 

att beräkna reaktionskrafterna som verkar i infästningspunkterna. Reaktionskrafterna, 

som är framtagna numeriskt, beräknas med två olika teorier, balkmodell och solidmo-

dell. Resultaten av analyserna ligger inom 1 % felmarginal. De numeriska resultaten 

jämförs även med resultatet från en begränsad analytisk beräkning, även dessa ligger 

inom 1 % felmarginal. Reaktionskrafterna rimlighetsbedöms och anses tillräckligt till-

förlitliga för att användas i FE-analyserna av kopplingen.  

Beräkningar utförs inte med hänsyn till någon friktionskraft, som eventuellt uppstår 

mellan kontaktytorna. Troligen skulle kraftfördelningen mellan infästningspunkterna 

påverkas av friktion i kontaktytorna. Med ett praktiskt test torde krafterna som verkar i 

kopplingen kunna mätas. Uppmätta krafter kan eventuellt bekräfta de beräknade reakt-

ionskrafterna. På Coor finns tillgång till utrustning som krävs för att mäta krafter, dock 

ingen AGV. Då ett praktiskt test inte är genomförbart inom tidsramen för detta exa-

mensarbete, används de beräknade reaktionskrafterna.  

FE-analyser av kopplingens komponenter genomförs för att kartlägga spännings-

fördelningen. De antaganden som gäller för FE-analyserna är framtagna med den ar-

betsmetod, som anges i kapitel 3.2.  

Till en början skapas generella beräkningsnät för att ge fungerande analyser. Resultaten, 

av dessa analyser, ligger sedan till grund för utformning av ett nytt, bättre beräknings-

nät. Framtagningen av beräkningsnät sker med störst tyngd på geometri och eventuella 

spänningskoncentrationer. Utvärdering av beräkningsnätets duglighet görs utifrån spän-

ningsgradienten, för de analyserade elementen. Stor variation för spänningsgradienten 

medför ett nytt beräkningsnät, med fler element i det aktuella området. Valet av tetra-

ediska element görs utifrån de geometrier som analyseras. Eftersom arbetet begränsas i 

tid, anses användandet av fler antal element som mer effektivt än den insats som krävs 

för ett beräkningsnät med kubiska element. Beräkningstiden för varje analys blir dock 

längre, men anses vara acceptabel. 

FE-analyserna som utförs på kopplingens komponeter, visar genomgående på femfaldig 

säkerhet mot brott. Analyserna illustrerar värsta tänkbara belastning för kopplingens 

komponenter. Analyserna av kamskiva och klack visar på tiofaldig säkerhet mot brott. 

Två regioner på fixturplattan visar på sjufaldig säkerhet mot brott vilket är de mest krit-

iska, dessa två regioner kan vara intressanta att studera vidare, då lasten blir större än 

dagens 1800 kg. Eftersom ingen av FE-analyserna visar på svagheter som understiger 

femfaldigad säkerhet mot brott, föreslås inga förbättringar.  

I analysen av adapterplattan, approximeras kamrullen och hållaren till en enda del. 

Kamrullens funktion garanteras av SKF, att klara den belastning som uppstår vid vikt, 

1800 kg. Kamrullens förmåga att leva upp till femfaldig säkerhet mot brott undersöks 

inte. Hållaren fungerar som säkerhet vid ett eventuellt haveri av kamrullen, därmed är 

hållarens hållfasthetsegenskaper av intresse.  

I förhållande till sträck- och brottgräns är en skruvs utmattningsgräns låg, vilket har stor 

betydelse vid dimensionering av konstruktioner som utsätts för växlande last. En skruv 

riskerar utsättas för utmattningsspänningar, då dragpåkänningen för skruvförbandet 

överstiger förspänningskraften i skruven. Genom att dimensionera ett skruvförband mot 

förspänningskraft, i stället för brottgräns, kan säkerhet mot utmattningsbrott garanteras. 
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I de beräkningar som genomförs på skruvförbanden i detta arbete, är brottgränsen di-

mensionerande utifrån säkerhetskravet. 

Studien av kopplingens skruvförband visar på att skruven för fixturens klackar inte kla-

rar femfaldig säkerhet mot brott. 

En förutsättning för att nyttja en skruvs elasticitet upp till sträckgränsen, är ett optimalt 

klämlängdsförhållande. Klämlängdsförhållandet beräknas genom division av skruvens 

klämlängd med skruvens diameter. Ett klämlängdsförhållande bör vara lika med tre eller 

större [11]. Klämlängdsförhållandet är 1,2 i skruvförbanden för fixturens klackar. En 

omkonstruktion med tanke på klämlängdsförhållandet, skulle ge ett skruvförband som 

dimensionerats för större yttre krafter som täcks upp av skruvens elastiska område. 

Dock påverkar inte det undermåliga klämlängdsförhållandet dagens krav beträffande 

säkerhet, då dessa baseras på skruvens brottgräns. Intressant att studera vidare, är skru-

varna i fixturens klackar, på grund av det undermåliga klämlängdsförhållandet och sä-

kerheten som understiger femfaldig säkerhet mot brott.  

Analysen av skruvförbanden visar på vikten av att säkerställa rätt ingående kom-

ponenter för konstruktionen. Skruv med lägre hållfasthetsklass sänker säkerheten dras-

tiskt. Orsaken till de felmonterade skruvarna är inte känd. Sannolikt handlar det om den 

mänskliga faktorn, vilken kan vara svår att eliminera. Dock rekommenderas ett arbets-

sätt för att undvika fel i framtiden. 

Studien som genomförs av AFS 2008:3, resulterar i att trefaldig säkerhet mot brott är 

tillräckligt för AGV:n. För att använda trefaldig säkerhet mot brott bör en mer noggrann 

analys av kopplingen genomföras. Då komponenterna studeras var för sig förbises fak-

torer såsom ytkontakt och kraftöverföring. 

Säkerhetsfaktorer är ett komplext område, varje specifik konstruktion är avsedd för 

olika användningsområden, vilket medför att säkerhetsfaktorer definieras på olika sätt. 

Varför Coor valt att dimensionera kopplingen med femfaldig säkerhet mot brott är inte 

fastställt. Kopplingen är dimensionerad med livslängdsmetoden, vilket innebär att kon-

struktionen är avsedd att ge en godtagbar säkerhet mot utmattningsbrott under hela livs-

längden, utan inspektion [13]. Livslängdsmetoden är en trolig förklaring till att femfald-

ig säkerhetsfaktor mot brott valts.  

Risken för personskada vid ett brott i kopplingen, är stor då AGV:n är tänkt att vistas i 

personaltäta monteringsfabriker. Personskada är ett argument som väger tungt vid val 

av säkerhetsfaktor för kopplingen. Därför kan femfaldig säkerhet mot brott anses vara 

ett förnuftigt val. 

5.1 Rekommenderat fortsatt arbete 
Om Coor i fortsättningen även vill dimensionera med femfaldig säkerhet mot brott, re-

kommenderas: 

 byte till 12.9-skruv mellan fixtur och klackarna, vilket skulle ge ett skruvförband 

som klarar femfaldig säkerhet mot brott. För ett bättre skruvförband, med opti-

malt klämlängdsförhållande bör en omkonstruktion utföras. 

 upprättande av ett arbetsätt som säkrar att rätt skruv används vid montering av 

AGV:n. 

Åtgärdas de två ovanstående punkterna anses femfaldig säkerhet mot brott gälla för 

kopplingen mellan AGV:n och motorn.  
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