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Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att undersöka utmattning för två komponenter i olika 

hydraultryckssnabbkopplingar. Utmattningsbrotten föreligger oftast i gängbotten för de båda 

komponenterna. Detta leder till att gängorna studeras noggrant. Ett urval av utmattningsteorier från 

litteraturen används för att analysera komponenterna. CAD (computer aided design)-modeller för de 

båda komponenterna skapas för att sedan simuleras med hjälp av FEM (finita element metoden). Genom 

FEM-metoden erhålls ett spänning- och töjningsresultat som sedan används för att implementera de 

redovisade utmattningsteorierna. Den första komponenten är utsatt för högcykelutmattning, varför fyra 

olika högcykelutmattningsteorier studeras. Dessa är Wöhlerkurva, Haighdiagram, von Mises 

utmattningskriterium samt Mises-Sines utmattningskriterium. Det visar sig att samtliga utom von Mises 

utmattningskriterium ger en god uppskattning av livslängden. von Mises utmattningskriterium tar dock 

ej hänsyn till medelspänning, vilket kan vara en orsak till detta. Wöhlerkurvan, Haighdiagrammet samt 

Mises-Sines utmattningskriterium antyder att komponenten ligger nära, men ej kommer uppnå, oändlig 

livslängd. Wöhlerkurvan antyder dessutom att komponenten kommer hålla för approximativt 470 000 

cykler. I jämförelse med de tidigare utförda utmattningstester vilka har ett genomsnitt på ca 700 000 

cykler ger denna metod en bra estimering. I utmattningsanalyserna har approximerade materialdata 

använts då experimentella ej funnits tillgängliga. För framtida analyser bör experimentella materialdata 

framtagas. Den andra komponenten är lågcykelutmattad. Detta leder till att teorier av Coffin-Manson 

och Morrow studerats. Totalt har fyra olika lågcykelutmattningskriterier valts att studeras. Den första 

kommer från Coffin-Manson och tar hänsyn till den plastiska töjningen. Den andra kommer från 

Morrow och tar hänsyn till både den elastiska och plastiska töjningen. Den tredje är en modifikation på 

Morrows kriterium där även hänsyn till medelspänning tas. Den fjärde är en förenkling av Morrows 

kriterium men där vanligare materialparametrar används. Dessa fyra har jämförts och det visar sig att 

Coffin-Mansons kriterium ger den bästa uppskattningen av verkligheten då den antyder på utmattning 

efter 50 000 cykler, och de experimentella testerna visar på utmattning efter ca 40 000 cykler.  
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Abstract 
The purpose of this thesis is to investigate the fatigue life of two components in different hydraulic quick 

couplings. The crack which initiates the fatigue failure usually occurs in the bottom of one of the threads. 

Thus, the threads in the coupling are carefully investigated. A few different approaches for determining 

the fatigue life are studied for each component. CAD (Computer Aided Design) models for both 

components are created and analyzed with FEM (Finite Element Method). By analyzing these 

components with FEM the stresses and the strains are calculated. These values for stress and strain are 

used to determine the fatigue life for the different components. The first component is suffering from 

high cycle fatigue. Four different approaches for high cycle fatigue are investigated. These four are 

Wöhler-curve, Haigh-diagram, von Mises fatigue criterion and Mises-Sines fatigue criterion. It was 

found that all of them but the von Mises fatigue criterion give a good approximation of the fatigue life. 

von Mises fatigue criterion does not consider the midstress, which can be a reason for this. The three 

other approaches indicate that the component will be suffering from fatigue, but will be relatively close 

to infinite life. The Wöhler-curve indicates that the component will withstand about 470 000 loading 

cycles. Compared to the experimental tests where the component withstands about 700 000 loading 

cycles, it can be said that the approach is a good estimation of the fatigue life. Approximated material 

data are used. For further work it is essential to obtain experimental material data for better 

approximation of the fatigue life. The second component is suffering from low cycle fatigue, which 

means that different approaches are needed. The approaches are originally from Coffin-Manson and 

Morrow. A total of four low cycle fatigue criterion have been studied. The first one is made by Coffin-

Manson and takes the plastic strain in to account, the second is made by Morrow and takes both the 

elastic and the plastic strain in to account.  The third is a modification of Morrow’s criterion, and will 

consider the midstresses as well. The fourth is a simplification of Morrow’s criterion where more 

common material parameters are used. These four have been compared and it can be seen that the Coffin-

Manson criterion gives the best approximation of the reality. The Coffin-Manson criterion gives an 

approximation of 50 000 loading cycles to fatigue failure which, compared to that the experimental 

tests suffered from fatigue failure after about 40 000 loading cycles, is a good estimation of the fatigue 

life.  
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1 Introduktion 
Konstruktioner i allmänhet kan få utmattningsbrott då det finns en pålagd fluktuerande belastning. Av 

alla mekaniska incidenter och brott är cirka 90 % av dessa på grund av utmattning (ASM, 2008). 

Problemet är att konstruktioner måste kunna ha en lång livslängd, upp till flera hundratusen cykler eller 

till och med flera miljoner, utan att de överdimensioneras. Snabbkopplingarna vilka studeras under detta 

arbete utsätts för ett högt hydraultryck under användning. Då hydraultrycket ökar och minskar över tiden 

uppstår utmattning i snabbkopplingen. För att kunna säkerställa att den förväntade livslängden för 

snabbkopplingarna överensstämmer med den verkliga, behövs en bra metod för beräkning av 

utmattning. 

Bakgrund 

Företaget utvecklar snabbkopplingar till både hydraul- och pneumatiksystem. Då kopplingarna används 

utsätts de för högt tryck i många cykler. Detta medför en påfrestning i materialet hos konstruktionen 

som efter ett visst antal lastcykler ger sprickbildning. Då sprickorna propagerar till en kritisk nivå blir 

defekterna sådana att konstruktionen brister och går därefter ej att bruka. Då ändamålet för kopplingen 

kräver att arbetstrycket är väsentligt högt blir även kravet på konstruktionen högre. Vissa verktyg som 

används vid till exempel klippning av betong har ett högt oljetryck och då används grövre kopplingar. 

Då trycket är så pass högt är utmattning en viktig faktor att ta hänsyn till.  

Problembeskrivning 

Utmattningsberäkningar för hydraulikkopplingar kan vara komplicerade och svåra att åstadkomma. I 

dagsläget anlitas ett konsultföretag för att lösa denna uppgift. Företaget önskar dock att i framtiden 

kunna utföra dessa beräkningar på egen hand. Vid experimentella försök av specifika 

högtryckskopplingar har dessa brustit betydligt tidigare än vad som har beräknats. Således behöver en 

bättre beräkningsmetod för utmattning tas fram. Snabbkopplingarna som avses utmattningsberäknas är 

främst hydraulikkopplingar. De har ett urval med standardmaterial som främst kommer att studeras. Det 

skall undersökas hur mjukvarorna Creo Parametric 2.0 och Abaqus 6.13 kan användas för att ta fram 

värden för spänningar och töjningar att använda vid utmattningsberäkningar. 

Syfte och mål 

Målet är att ta fram en grund för utmattningsberäkning av olika typer av komponenter i snabbkopplingar. 

Komponenterna skiljer sig åt både i material, storlek och funktion. Antalet komponenter som ska ingå 

bestäms av tidsåtgången, dock ej färre än två komponenter. Det skall även undersökas kortfattat 

huruvida härdning av ytor kan påverka utmattningshållfastheten. Det som ska ingå i dessa beräkningar 

är ett Haigh-diagram för den högcykelutmattade komponenten, relevanta matematiska 

formler/uträkningar samt tydlig struktur för arbetsgången vid genomförande av utmattningsberäkning. 

Syftet med arbetet är att utöka företagets kunskaper inom utmattningsämnet. Genom att skapa en bredare 

kunskap om olika metoder och teorier för utmattningsberäkning kan ett förebyggande mot utmattning 

göras. Med en god uppfattning om kritiska områden på en komponent är det enklare att anta var ett brott 

kommer att ske och att uppskatta hur länge det kommer att hålla med de beräknade spänningarna.  

Avgränsningar 

Arbetet syftar till att utföras på ej färre än två delar, tillverkade av två olika material. Beroende på 

tidsåtgången för detta, kommer eventuellt fler material/komponenter beräknas. Arbetet syftar ej till att 

förbättra eller skapa en ny produkt, utan enbart beräkningar av befintliga komponenter. 
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Beskrivning av delar 

I följande avsnitt kommer en utförlig beskrivning av de studerade delarnas geometrier, material, och 

brottsobservationer att redovisas. Detta beskrivs för att skapa en förståelse för komponenternas utseende 

samt hur brott har skett.  

Första kopplingskomponenten - Bakpart 

Bakpartens utseende finns att se i Figur 1.1. I Figur 1.2 visas hur en adapter monterats ihop med 

bakparten med ett skruvförband. Tidigare experiment visar att den vanligaste sprickbildningen sker vid 

de inre gängorna där bakparten och adaptern skruvats ihop, se Figur 1.3. Figur 1.4 illustrerar hur en 

spricka börjat växa vid de inre gängorna, för att sedan växa sig igenom hela godset och ut på andra sidan. 

Bakparten är en del av en koppling och i Figur 1.5 illustreras en ritning över sammansättningen av en 

koppling där bakparten är markerad. Bakparten är tillverkad i ohärdat stål av typen Material1, och har 

gängtypen 𝐺 1 ¼" vilket är en BSP-gängtyp.  

 

Figur 1.1 Bakpart 

 

Figur 1.2 Bakpart med monterad adapter 

 

Figur 1.3 De gängor i vilka sprickorna oftast bildas 

 

Figur 1.4 Spricka som vuxit sig hela vägen genom godset 
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Figur 1.5 Bakparten ihopsatt med resten av kopplingen. Adapter ej monterad (monteras från vänster) 

Andra kopplingskomponenten – Frampart  

Det andra objektet som skall undersökas är en frampart i en koppling. Notera att denna frampart inte hör 

ihop med tidigare nämnd bakpart. Denna komponent som skall studeras tillhör en annan 

kopplingsmodell.  

Framparten, vars utseende kan ses i Figur 1.6, är en del av en högtryckskoppling. Materialet vilket 

framparten är tillverkat av är ett höghållfast stål vilket hädanefter refereras till som Material2. Likt 

tidigare beskriven kopplingsdel sker utmattningsbrottet i gängorna där en sprickbildning är orsaken. En 

frampart som brustit på grund av utmattningsbrottet kan ses i Figur 1.7. Framparten monteras ihop med 

en bakpart via gängförband. Då kopplingen är i monterat läge kopplas en nippel in i framparten som 

låses genom låskulor. Nippeln monteras från höger sida, se Figur 1.8. En 3D-modell kan ses i Figur 1.9 

då ventilsäte, bak- och framparten är i monterat läge.  

 

Figur 1.6 Frampartens utseende 

 

Figur 1.7 Utmattningsbrott på en frampart 

Nippeln har ett spår vid ytterkanten som låskulorna från framparten hamnar i då kopplingen är i monterat 

läge. Hur nippeln är monterad i framparten, dock utan låskulor, kan ses i Figur 1.8. Då ett inre 

hydraultryck verkar i kopplingen kommer nippeln att vilja separeras från framparten. Detta förhindras 
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av låskulorna. Denna kraft som uppstår från nippeln kommer att hanteras under kapitlen ”Bilaga 6 – 

Låskulors inverkan” och “Bilaga 7 – Laster”. 

 

 

Figur 1.8 Nippel monterad i framparten 

  

Figur 1.9 Frampart monterad med bakpart och tillhörande 

ventilsäte 

Teknik, Människa och Samhälle 

Att kunna utmattningsberäkna är viktigt av många anledningar. Den främsta besparingen ligger i 

tidsåtgången då betydligt färre utmattningsexperiment behöver utföras. Detta leder till att 

produktutvecklingen blir betydligt billigare och snabbare, vilket i sin tur leder till en billigare produkt, 

både för företaget och för konsumenter. En annan besparing är att färre delar behöver tillverkas för 

experimentell testning, vilket är en vinst ur miljösynpunkt. Konsekvenser av att inte ha en säker 

utmattningsberäkning är att det finns en risk att för få experiment utförs och/eller att en för hög 

utmattningshållfasthet utlovas. Detta i sin tur kan leda till förödande konsekvenser för användaren om 

hydraulikkopplingen går sönder. En hydraulkoppling som går sönder vid så pass höga tryck kan leda till 

stora personskador. Dock är det av vikt att ej förlitas helt på analyser och uträkningar, utan att utföra 

kompletterande experimentella tester. Stora vinster finns att göra vid en god 

utmattningsberäkningsmetod eftersom den tekniska utvecklingen av snabbkopplingar kan taktökas då 

färre tidskrävande utmattningsprov behöver genomföras.  

Litteraturstudie 

Kopplingsdelarna som skall undersökas har från tidigare experiment observerats vara utsatt för låg- 

respektive högcykelutmattning. Detta har tagits hänsyn till då litteraturstudien utförts. Då fenomenet 

högcykelutmattning är relevant har bl.a. ett Haigh-diagram studerats. Hur ett sådant diagram utformas 

beskrivs i böckerna (Sundström, 2010) och (Dahlberg & Ekberg, 2002). Kopplingsdelarna som studeras 

är utsatta för laster i flera riktningar. Detta kallas att kopplingsdelen är i ett fleraxligt spänningstillstånd. 

En uppdaterad beskrivning av utmattningskriterier för fleraxlig belastning finnes i (Härkegård & Bruun, 

2015). Dessa kommer att studeras följt av att ett av dessa kriterium kommer att väljas ut som det mest 

lämpliga för givet fall. Det har även observerats att sprickinitiering sker vid gängorna för kopplingen. 

Viktiga faktorer för gängor hämtas från (Collins, Busby & Staab, 2010). Distribution av spänningar i 

gängor har tidigare studerats i ett examensarbete skrivet av (Holmqvist & Larsson, 2007).   

Då en komponent är lågcykelutmattad skiljer sig teorierna jämfört med högcykelutmattning. Teorier för 

lågcykelutmattning finns beskrivna i bland annat (ASM, 2008). Dessa teorier kommer att studeras för 

att öka förståelsen om ämnet. Särskilt kommer teorier av Morrow och Coffin-Manson att studeras. 

Översikt 

Följande kapitel kommer initialt innefatta en förstudie. I kapitel 2 beaktas hur de tidigare experimenten 

utförts samt hur de har analyserats av Företaget. Hur de använda materialen påverkar livslängden och 



2-8 

 

 
 

 

vilka egenskaper de har kommer att undersökas i kapitel 3. Teorin bakom olika typer av 

utmattningsberäkningsmetoder tas upp i kapitlen 5 och 6. Metoderna kommer innefatta bland annat 

fleraxligt spänningstillstånd, Haigh-diagram, S-N-diagram samt låg- och högcykelutmattning. Då 

gängorna är ett område på kopplingskomponenterna som tidigare haft utmattningsbrott kommer även 

en studie av detta att göras, se kapitel 4. 

Eftersom låskulorna i ena kopplingsvarianten förhindrar att framparten och nippeln separeras är det av 

intresse ur krafterna och spänningarna distribueras vid dessa låskulor. Detta kommer studeras i kapitel 

5.  

Efter förstudien kommer ett flertal beräkningar att utföras, dessa beskrivs i kapitel 7. De delar vilka är 

av intresse ur utmattningssynpunkt kommer bland annat att FEM-beräknas. För högcykelutmattning 

kommer olika typer av spänningssummeringar jämföras för att få en uppfattning både om livslängden 

och om vilken spänningssummering som är lämpligast i detta arbete. För lågcykelutmattning kommer 

töjningen i materialet att tas hänsyn till, och en lågcykelutmattningsmetod gällande detta kommer tas 

upp. 

De resultat för spänningarna vilka framkommer ur FEM-beräkningarna i kapitel 7 kommer jämföras 

med en analytisk överslagsberäkning. Detta främst för att veta att FEM-beräkningarna är rimliga, och 

för att se skillnader. Diskussion och slutsats gällande detta tas upp, och förslag på framtida arbete ges i 

kapitel 9, 10 och 11. 

2 Experimentutredning 
För att framställa en god beräkningsmetod för utmattning görs en utredning kring 

utmattningsexperimenten. Det som undersöks är hur kopplingen blir belastad. En sammanställning av 

tidigare utmattningsgränser kommer introduceras.   

Laster för bakpart 

I det experimentella testet belastas kopplingen med ett inre oljetryck. De ytor som är trycksatta är 

rödmarkerade i Figur 2.1 där bakparten och adaptern sitter ihop. De gängvarv i vilka sprickorna normalt 

uppstår är markerade med svarta elipser. Adaptern är den mörkare delen, och bakparten är den ljusare 

delen. 

 

Figur 2.1 Tryckbelastade ytor är rödmarkerade och utsatta gängvarv är markerade med svarta elipser. Bakparten är den 

ljusare delen, och adaptern är den mörkare 

Belastningen vid utmattningstesten var rent pulserande, med en amplitud på ca 525 bar, dvs. 52.5 MPa 

med ett medelvärde på 26.25 MPa. Belastningskurvan följer mönstret enligt Figur 2.2. Denna 
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belastningskurva är en standard för hydrauliska utmattningstester och används därför av Företaget (ISO, 

2011). 

  

Figur 2.2: Tryckbelastningskurva för utmattningsprov (Voswinkel, 2015) 

Livslängd vid experiment för bakpart 

Tidigare har sex utmattningsprov gjorts på denna koppling. På fem av dessa har bakparten spruckit. Den 

sjätte gick sönder på annat sätt varpå utmattningsprovet avbröts. Hur länge vartdera utmattningsprov 

pågått innan bakparten spruckit finns att se i Figur 2.3. Testerna har pågått i genomsnitt 703 063 pulser 

innan utmattning skett i bakparten.  

 

Figur 2.3 Tidigare utmattningsdata för bakparten 

Laster för frampart 

Experiment utförs genom att ett inre hydraultryck skapas. Detta görs för att efterlikna verklighetens 

belastning på ett så bra sätt som möjligt. Det inre oljetrycket pulserar mellan 0 och 2500 MPa tills dess 

att utmattningsbrott sker alternativt att uppsatt utmattningsmål är avklarat. Vilka ytor som trycksättes 

går att se i  Figur 2.4. Hydraultryckets typiska belastningskurva går att se i Figur 2.5. 
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Figur 2.4 Tryckbelastade ytor är rödmarkerade 

 

Figur 2.5 Hydraultryckkurva för utmattningstest 

Livslängd vid experiment för frampart 

Tidigare har fem stycken utmattningsprov gjorts då denna frampart har studerats. Antal lastcykler innan 

brott i framparten har du uppgått till mellan 35 000 och 45 000. Detta är på gränsen mellan hög- och 

lågcykelutmattning.  

3 Materialstudie 
Materialet i bakparten har beteckningen Material1 och är ett ohärdat maskinstål, och materialet i 

framparten är ett ohärdat höghållfast stål. Ytfinheten uppskattas för de båda materialen med hjälp av 

tabell där materialets hårdhet och bearbetningsmetod tas hänsyn till. Bearbetningsmetoden för de båda 

komponenterna är svarvning (Björk, 2007). Materialens egenskaper finnes i Tabell 3.1. Hårdheten är 

testad i laboratorium på Företaget. Ytfinheten är ej framtagen för Material2 då detta ej är nödvändigt för 

de utmattningsteorier som studeras med just dett material. De två delar vilka studerats i detta arbete är 

ohädrade, dock har det kortfattats undersökts huruvida en härdning kan påverka utmattningslivslängen 

postitivt eller negtativt. Detta går att läsa mer om i Bilaga 4 – Härdningsinverkan. 
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Tabell 3.1 Materialdata (Björk, 2007) (Sekretessbelagd)1 

Material 
Brottgräns 𝑅m 

[MPa] 
Sträckgräns 𝑅p0,2 

[MPa] 

duktilitet 

𝐴5 [%] 
Hårdhet 

𝐻𝐵5/750 

Ytfinhet 

[μm] 

Material1 

10 − 16 mm 
630 − 860 480 9 197 1,6 

Material2 

< 8 mm 
1200 − 1400 1000 9 285 - 

 

Då framparten är utsatt för lågcykelutmattning finns misstanke om plasticering varför en elastisk-

plastisk FEM-analys utförts, se kapitel 7.3 . För att utföra en sådan analys krävs en dragprovskurva. En 

dragprovskurva för Material2 har utförts av (sekretessbelagd)1 och kan beskådas i Figur 3.1 nedan. Detta 

dragprov har utförts på två stycken detaljer, vilka gett liknande resultat. För att verifiera att dessa 

dragprovskurvor stämmer överens med använt material har ytterligare två dragprov utförts i detta arbete. 

Dessa dragprov utfördes vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Dessa dragprov påvisade liknande resultat 

som de i Figur 3.1. I FE-analyserna används dragprovkurvorna från (sekretessbelagd)1. 

 

Figur 3.1 Dragprov för Material2 utfört av (sekretessbelagd)1 

4 Spänning i gängor 
Från tidigare utmattningsexperiment av hydraulkopplingarna har det observerats att sprickbildning 

uppkommer vid gängorna. Det är av intresse för detta projekt att undersöka hur dessa sprickor 

uppkommer och hur de skall beräknas. Beräkning av spänning vid gängorna kommer att ske både 

analytiskt och med hjälp av FEM.  

                                                      
1 Referens till materialdata kan ges till examinator och handledare på begäran. 
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Förspänning 

Fästanordningen bör vara förspänd med en hög procentdel av materialets plasticeringsgräns (Hudgins, 

2014). Det är vanligt för ett skruvförband att denna procentdel uppgår till cirka 70-75% (Collins, et al., 

2010). Det är därför viktigt att analysera dess påverkan på de komponenter som studeras i detta projekt. 

Genom att applicera ett åtdragningsmoment ger det en effekt på kopplingen för den efterkommande 

dynamiska lasten vid utmattningstestet. Åtdragningsmomentet kommer att ge en kraft verkande i den 

axiella riktningen. Axialkraften som uppstår på grund av det pålagda åtdragningsmomentet kan 

beskrivas med följande ekvation, 

𝑇o = 𝐹o
𝑑p

2
 [

𝑐𝑜𝑠𝜃n𝑠𝑖𝑛𝛼+𝜇t𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐𝑜𝑠𝜃n𝑐𝑜𝑠𝛼−𝜇t𝑠𝑖𝑛𝛼
] +𝐹𝑜

𝑑c

2
𝜇c (4.1) 

där 𝑇o är åtdragningsmomentet, 𝐹o är axialkraften, 𝜇𝑐 är friktionen mellan skruvhuvud och mutter samt 

𝜇t är friktionen mellan gängorna. Resterande variabler är geometriska parametrar där 𝑑p är 

stigningsdiametern och 𝑑c är medeldiametern för kontaktytan mellan skruvhuvud och underlag (Collins, 

et al., 2010). 

Då axialkraften är den sökta variabeln i denna ekvation kan Ekv. (4.1) skrivas om så att axialkraften 

istället tillhandahålls på vänsterledet, 

𝐹o =
𝑇𝑜

[
𝑑p

2
 [

𝑐𝑜𝑠𝜃n𝑠𝑖𝑛𝛼+𝜇t𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐𝑜𝑠𝜃n𝑐𝑜𝑠𝛼−𝜇t𝑠𝑖𝑛𝛼
]+

𝑑c
2

𝜇c]
 (4.2) 

Med givna data för skruvtyp samt åtdragningsmoment kan axialkraften beräknas. Stigningsdiametern 

𝑑p är det diametermått som mäts där gängtjockleken är lika stor som avståndet mellan gängorna. Detta 

kan göras enligt, 

𝑑p = 𝐷 − (0,64952𝑘) (4.3) 

där 𝐷 är ytterdiametern och 𝑘 är inversen av antal gängor per tum (Edge, 2015). 

Variabeln 𝑑c är ett medeldiametermått för kontaktytan mellan skruvhuvud och underlag. Även 

stigningsvinkeln 𝛼 behövs för Ekv. (4.2) och beräknas enligt, 

𝛼 = tan−1 (
𝑙

2𝜋𝑟p
) = tan−1 (

𝑛𝑝

2𝜋𝑟p
) (4.4) 

där 𝑟𝑝 =
𝑑𝑝

2
 är stigningsradien, 𝑝 är stigningen och 𝑛 anger om det är en enkel-, dubbel- eller trippelgänga 

(𝑛 = 1,2,3). Gängvinkeln 𝜃𝑛 är tabelldata och är given för den aktuella gängtypen. Illustration av vilka 

vinklar som avses kan ses i Figur 4.1. 
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Figur 4.1 Relevanta vinklar för att beräkna förspänningen. Gängtyperna som illustreras i Figuren är (a) enkel- (b) dubbel- 

och (c) trippelgänga. (Collins, et al., 2010) 

Spänning uppkommen av inre hydraultryck 

Då åtdragningen av adaptern i bakparten främst påverkar de första gängvarven på bakparten, se Figur 

4.2, kommer de sista gängvarven enbart bli utsatta för små spänningar på grund av åtdragningen 

(Holmqvist & Larsson, 2007). 

  

Figur 4.2 Illustration över de gängvarv vilka lider av störst spänning från åtdragningen 

Den spänning vilken uppstår i de sista gängorna på bakparten och framparten kommer till största del 

bero på det inre trycket. Genom att studera tidigare utförda experiment kan det ses att det är 

spänningskoncentrationen i gängbotten som är den största orsaken till brott. För att beräkna 

spänningskoncentration i dessa gängor används, 

𝜎max = 𝜎nominell ∙ 𝑘f (4.5) 

där 𝜎max är spänningen i gängbotten, 𝜎nominell är spänningen vilken hade uppstått i adaptern om gängor 

ej funnits på denna, och 𝑘f är spänningskoncentrationsfaktorn för gällande gängtyp (Sundström, 2010).  

Den nominella effektivspänning som uppstår i komponenten på grund av det hydrauliska trycket kan 

beräknas genom 

𝜎e
M =

√3𝑃(𝑓+1)

2
 (4.6) 

där 𝑃 är det inre hydraultrycket och 

𝑓 =
(

𝑏

𝑎
)

2
+1

(
𝑏

𝑎
)

2
−1

 (4.7) 
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där 𝑏 är ytterradien och 𝑎 är innerradien på komponenten. Denna formel tar hänsyn till både axiellt och 

radiellt tryck (Stigh, 1997). 

Som erhållits genom studie av (Holmqvist & Larsson, 2007) kan spänningskoncentrationsfaktorn 

beräknas med två varianter. En variant är enligt H. Neuber och en annan är enligt East German. Hur 

dessa beräknas kan ses i Bilaga 5 – Anvisningsfaktorer.  

5 Teori bakom högcykelutmattning 
En konstruktion som belastats över en lång period med olika laster kan ge utmattningsbrott även om 

spänningen legat under sträckgränsen. Precis innan brott har en spricka initierats och även propagerat. 

När sprickan blir lång nog sker utmattningsbrottet i konstruktionen. Detta är typiskt för 

högcykelutmattning (Dahlberg & Ekberg, 2002). 

Om sprickans längd är känd, kan till exempel Paris Lag (Sundström, 2010) tillämpas för att approximera 

antalet lastcykler innan brott. För detta arbete kommer andra teorier att framtas där beräkningarna inte 

baseras på spricktillväxt på grund utav att utrustning för att mäta spricklängden ej är tillgänglig.  De 

teorier som studerats för högcykelutmattning är Haigh-diagram, S-N-diagram och utmattning i fleraxligt 

spänningstillstånd.  

Haigh-diagram 

Ett Haigh-diagram skapas för att få en översikt på hur laster, material och detaljens geometri påverkar 

livslängden med hänseende till utmattning. Haigh-diagrammet används vid beräkning av 

högcykelutmattning (Dahlberg & Ekberg, 2002). 

För att skapa ett Haigh-diagram behövs materialdata. Den typ av materialdata som är intressant för 

diagrammet är ytfinheten, de utmattningsanpassade spänningskomponenterna 𝜎up och 𝜎u, sträckgränsen 

𝑅p0.2 samt brottgränsen 𝑅m. För framtagning av utmattningsdata 𝜎u och 𝜎up används en approximativ 

metod där hårdheten nyttjas, 

𝜎ur = 1.68𝐻𝐵 − 1.67(64 − 𝑍) (5.1) 

där 𝑍 är brottkontraktionen angiven i procent och 𝐻𝐵 är hårdheten för det aktuella materialet. 

Beteckningen 𝜎ur är utmattningsgränsen för ett belastningsfall där ett objekt är utsatt för växlande 

böjning genom rotation. Detta värde kan sedan användas för att beräkna 𝜎u som är utmattningsgränsen 

vid växlande drag- och tryckbelastning. Detta görs enligt, 

𝜎u = 0.8𝜎ur (5.2) 

Denna utmattningsgräns, 𝜎u, används i Haigh-diagrammet. Slutligen behövs utmattningsgränsen då ett 

objekt är utsatt för pulserande dragbelastning som betecknas 𝜎up och beräknas enligt, 

𝜎up = 0.85𝜎u (5.3) 

Dessa data sättes sedan in som begynnelsebegränsningar i Haigh-diagrammet, se Figur 5.1 för ett 

principiellt Haigh-diagram. Dessa data gives av materialleverantör. Intressanta data finnes i Tabell 3.1 

(Sundström, 2010) (Sekretessbelagd)2. 

                                                      
2 Referens till materialdata kan ges till examinator och handledare på begäran. 
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Figur 5.1: Ett principiellt Haigh-diagram. 

Reduktion med hänsyn till yta och anvisning  

För att Haigh-diagrammet skall kunna tillämpas för den relevanta konstruktionen ska diagrammet 

reduceras. Det innebär att utmattningsgränserna, 𝜎u och 𝜎up, sänks ytterligare genom att hänsyn tas till 

bland annat anvisningar och materialets ytfinhet på konstruktionen.  

Vid FEM-beräkningar av spänningen ska anvisningsreducering av Haigh-diagrammet dock ej 

genomföras. Anledning till att det inte genomförs är att lokala spänningskoncentrationer redan tas 

hänsyn till via FEM. Vid de fall då FEM inte används beräknas en nominell spänning som multipliceras 

med en anvisningsfaktor som då skall ge samma resultat. I dessa analyser kommer enbart en analytisk 

överslagsberäkning av spänningarna genomföras för att verifiera FEM-analysens resultat (Sundström, 

2010). 

Materialets ytfinhet påverkar hur utmattningen ter sig. En grov ytstruktur ger en sämre hållfasthet mot 

utmattning. Data för relevant ytfinhet finnes i Tabell 3.1, vilken med hjälp av (Sundström, 2010) ger att 

en reduceringsfaktor för ytfinhet kan framtas. Detta värde multipliceras med 𝜎u samt 𝜎up för att få fram 

de reducerade utmattningsgränserna för Haigh-diagrammet.  
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Införande av amplitud- och mittspänning 

En fluktuerande belastning kan ske exempelvis som pulserande eller växlande. Om belastningen är 

växlande, så är medelspänningen noll. Detta kan ses i Figur 5.2. Om lasten är pulserande, som den är 

för hydraulkopplingarna, så är medelspänningen skild från noll, se Figur 5.3. 

 

Figur 5.2 En principiell lastkurva 

som är växlande. 

 

 

Figur 5.3 En principiell lastkurva som 

pulserar. 

I detta steg punktas spänningarna givna från FEM-analysen in i Haigh-diagrammet. Om spänningarna 

befinner sig inom ”safe-zone” bedöms detaljen hålla för oändligt många cykler. Det som innebär med 

att en konstruktion är inom ”safe-zone” är att de pålagda krafterna ger spänningar på konstruktionen 

som ligger innanför det reducerade området, se Figur 5.1   (Sundström, 2010). 

S-N-diagram (Wöhlerkurva) 

För att approximera antalet lastcykler en komponent klarar av kan ett S-N-diagram konstrueras. 

Diagrammets vertikala axel visar amplitudspänningen, 𝜎𝑎, och den horisontella axeln visar antalet 

cykler till brott, 𝑁. Vanligtvis skapas diagrammet genom att experimentellt utmattningstesta 15-25 

provbitar. I alla utmattningsprov varierar resultaten med en viss spridning av naturliga variationer i 

materialen. Därför kan en uppskattad kurva skapas som ger 50 % brottsannolikhet. Denna metod gäller 

främst komponenter utsatta för högcykelutmattning. Ett principiellt S-N-diagram kan ses i Figur 5.4 där 

𝜎u är den spänningsnivå där komponenten förväntas klara 106 cykler. Det sägs då att komponenten har 

oändlig livslängd (Sundström, 2010). Vanligtvis då S-N-diagram konstrueras antas den maximala 

spänningsnivån vara 0,9𝑅m för att materialet skall klara 1000 lastcykler (Milella, 2013). 

 

Figur 5.4 Principiellt S-N-diagram 
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Fleraxligt spänningstillstånd 

Spänningen i en hydraulcylinder är av fleraxlig karaktär. Detta beror på att spänningar verkar i 

longitudinell och radiell led vid inre hydrauliskt tryck. Var och i vilka riktningar dessa spänningar 

befinner sig kan ses i Figur 5.5 där ett godtyckligt infinitesimalt kubiskt snitt illustreras. De 

spänningskomponenter som verkar i ett fleraxligt spänningstillstånd är enligt Ekv. (5.4) nedan. 

𝜎𝑥𝑥 , 𝜎𝑦𝑦 , 𝜎𝑧𝑧 , 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥  , 𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 och 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑧𝑥  (5.4) 

 

Figur 5.5: Spänningskomponenterna 

Ett fleraxligt spänningstillstånd kan karaktäriseras genom de tre huvudspänningarna, 𝜎1, 𝜎2 och 𝜎3. 

Effektivspänningen enligt von Mises flytvillkor ger ett skalärt mått på spänningstillståndet (Dahlberg & 

Ekberg, 2002), 

𝜎𝑒𝑓 =
1

√2
[(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2]

1

2  (5.5) 

Beroende på om materialet har duktila eller spröda egenskaper används olika spänningsmått i 

utmattningskriterier. För ett sprött material är huvudspänningarna den mest huvudsakliga orsaken till 

utmattningsbrott. För ett duktilt material orsakas utmattningsbrott främst av effektivspänningar (Norton, 

2013). 

För att uppskatta utmattning vid fleraxligt spänningstillstånd kan ett urval av kriterier uppföljas. I en 

artikel skriven av Ø.A. Bruun och G. Härkegård tas ett antal teoretiska utmattningskriterier upp. Två av 

dessa kriterier är von Mises och Mises-Sines (Härkegård & Bruun, 2015) och kommer att användas här. 

Nedan följer två sätt att spänningssummera vid olika fleraxliga spänningstillstånd. Dessa 

spänningssummeringar gäller vid spänningscykler för vilka alla spänningskomponenter ligger i fas med 

varandra. Detta är tillämpligt i det aktuella fallet, eftersom alla spänningar i de värst belastade punkterna 

härrör sig från hydraultrycket, se vidare förklaring i kapitlen 7 och 8. Båda följande kriterier bygger på 

Ekv. (5.6), men summerar spänningarna på olika sätt. Kriterierna refereras till (Härkegård & Bruun, 

2015), 

𝜎ar ≤ 𝜎W (5.6) 
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där 𝜎ar är en typ av spänningssummering vilken är beroende av kriterium och 𝜎W är en materialberoende 

konstant, 

𝜎W = 𝑅m𝑓W,σ (5.7) 

där 𝑅m och 𝑓W,σ är materialdata. 𝑅m hämtas från Tabell 3.1 och 𝑓W,σ = 0,40 används för ohärdat 

maskinstål. (Bruun, 2013). 

von Mises utmattningskriterium 

Utmattningskriteriet enligt von Mises går ut på att summera amplitudspänningarna enligt 

𝜎a,Mises =
1

√2
[(𝜎1a − 𝜎2a)2 + (𝜎2a − 𝜎3a)2 + (𝜎1a − 𝜎3a)2]

1

2 (5.8) 

Här betecknar 𝜎1a, 𝜎2a och 𝜎3a amplituden för huvudspänningarna. Om summeringen av 

amplitudspänningarna är lägre eller lika med 𝜎W kommer materialet utmattas, 

𝜎a,Mises ≤ 𝜎𝑊 (5.9) 

Mises-Sines utmattningskriterium 

Mises-Sines-kriteriet använder sig av samma typ av kriterium som von Mises, dock medräknas även 

medelspänningen. Detta beräknas enligt, 

𝜎ar = 𝜎a,Mises + 𝑀σ𝐼1m ≤ 𝜎W (5.10) 

där 𝑀σ är en materialberoende konstant för hur medelspänningskänsligt materialet i fråga är. 𝑀σ 

beskrivs enligt, 

𝑀𝜎 =
𝜎W

𝜎A
− 1 (5.12) 

där 𝜎𝐴 är ett mått för hur känslig utmattningsgränsen för rent pulserande spänningar är mot 

medelspänningar. 

𝐼1m i Ekv (5.10) är en summering av medelspänningarna enligt 

𝐼1m = 𝜎xm + 𝜎ym + 𝜎zm (5.11) 

där 𝜎xm, 𝜎ym och 𝜎zm är medelspänningarna i x-led, y-led respektive z-led. 

6 Teori bakom lågcykelutmattning 

Framparten som studerats drabbas av utmattningsbrott efter ca 40 000 lastcykler. Då det finns misstanke 

om lokal plasticering anses detta vara lågcykelutmattning. Det skall dock nämnas att det råder en viss 

oenighet kring huruvida gränsen mellan låg- och högcykelutmattning går vid 10 000 lastcykler eller 

100 000 lastcykler. Enligt (Sundström, 2010) går gränsen för lågcykelutmattning vid 10 000 −

100 000 lastcykler till brott. 
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Plastisk töjning 

Eftersom plasticering kan ske i flera riktningar bör den summeras till ett skalärt mått. Den plastiska 

töjningen kan summeras till en effektivtöjning enligt von Mises deviationsarbetshypotes. Med de tre 

plastiska huvudtöjningarna 𝜀1
𝑝

, 𝜀2
𝑝
 och 𝜀3

𝑝
 summeras de till en plastisk effektivtöjning enligt 

𝜀e
𝑝

=
√2

3
∫ [(𝑑𝜀1

𝑝
− 𝑑𝜀2

𝑝
)

2
+ (𝑑𝜀2

𝑝
− 𝑑𝜀3

𝑝
)

2
+ (𝑑𝜀1

𝑝
− 𝑑𝜀3

𝑝
)

2
]

1

2
 (6.1) 

där 𝑑𝜀i
𝑝
 är de plastiska töjningsinkrementen. Om förhållandena mellan de plastiska töjningsinkrementen 

är konstanta kan Ekv. (6.1) skrivas i form där 𝜀e
𝑝

 är en funktion av enbart det slutliga plastiska tillståndet. 

Den sistnämnda formen av ekvationen kan skrivas enligt, 

𝜀e
𝑝

=
√2

3
[(𝜀1

𝑝
− 𝜀2

𝑝
)

2
+ (𝜀2

𝑝
− 𝜀3

𝑝
)

2
+ (𝜀1

𝑝
− 𝜀3

𝑝
)

2
]

1

2
 (6.2) 

Detta stycke refereras till (Sundström, 2010). 

Metoder för beräkning av lågcykelutmattning 

Då lågcykelutmattning studerats finns ett flertal villkor tillgängliga. De som valts att studeras är fyra 

stycken lågcykelutmattningsvillkor vilka är utvecklade av Coffin-Manson och Morrow. Villkoren utgår 

från olika typer av materialpåkänningar och materialparametrar för att bedöma utmattningen. De tar 

dock samtliga hänsyn till materialtöjningen. De fyra som valts att studeras kan ses nedan. 

Coffin-Mansons ekvation 

En metod som ger uttryck för lågcykelutmattning beskrivs av Coffin-Mansons ekvation. Detta villkor 

för lågcykelutmattning lägger fokus på den plastiska töjning vilken uppstår i materialet. Coffin-Mansons 

ekvation ges av (ASM, 2008) 

Δ𝜀𝑝

2
= 𝜀𝑓

′ (2𝑁)𝑐 (6.3) 

där 

Δ𝜀p

2
= 𝜀a

𝑝
 är den plastiska töjningsamplituden, 𝜀f

′ är utmattningsduktilitetskoefficienten, 𝑁 är halva 

antalet töjningscykler innan brott och 𝑐 är utmattningsduktilitetsexponenten vilken normalt varierar 

mellan −0,5 och −0,7. Både 𝜀f
′ och 𝑐 är materialparametrar.  

Morrows ekvation 

Ett problem uppstår då den plastiska töjningen är svår att mäta på ett bra sätt. En ekvation som motsvarar 

Coffin-Mansons men istället tar hänsyn till den totala töjningsamplituden kallas Morrows ekvation 

(Sundström, 2010), 

𝜀a = 𝜀a
e + 𝜀a

p
=

𝜎𝑓
′

Ε
(2𝑁)𝑏 + 𝜀f

′(2𝑁)𝑐 (6.4) 

𝜀a
e =

𝜎a

Ε
 (6.5) 

där 𝜀a
𝑒 är den elastiska töjningsamplituden, 𝜎f

′ är utmattningsstyrkekoefficient och 𝑏 är 

utmattningsstyrkeexponent. 𝜎f
′ och 𝑏 är materialparametrar.  
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Morrows ekvation med hänsyn till medelspänning 

Ekv. (6.4) tar ej hänsyn till medeltöjning utan är anpassad för lastcykler där 𝜀medel = 0. Detta innebär 

att en för hög utmattningsgräns riskeras att utlovas då en komponent är utsatt för en lastcykel där 

𝜀medel ≠ 0. Vid ett lastfall där 𝜀medel ≠ 0 kan istället Ekv. (6.6) enligt nedan användas. Denna ekvation 

tar både amplitudtöjningen och medelspänningen i beaktning. Ekvationen är en modifierad variant av 

Ekv. (6.4), dock är variabeln 𝑁 utvecklad. Ekvationen är utvecklad av Morrow (Salerno, Magnabosco 

& de Moura Neto, 2007),  

𝜀a =
𝜎f

′

Ε
[2𝑁 (1 − (

𝜎m

𝜎f
′ ))

1

𝑏

]

𝑏

+ 𝜀f
′ [2𝑁 (1 − (

𝜎m

𝜎f
′ ))

1

𝑏

]

𝑐

 (6.6) 

där 𝜎m är medelspänningen för lastfallet.  

Coffin-Mansons förenklade ekvation 

De ovan nämnda materialparametrarna 𝜀f
′, 𝑐, 𝜎f

′ och 𝑏 är ej framtagna för samtliga material. Då kan en 

förenklad ekvation användas. Denna förenklade ekvation avviker föga från Ekv. (6.4). Likt Ekv. (6.4) 

tas ej hänsyn till medelspänning/medeltöjning. Ekvationen är utvecklad av Coffin-Manson. Den 

förenklade ekvationen ges av (Sundström, 2010), 

Δ𝜀 = 2𝜀a = 2(𝜀a
𝑒 + 𝜀a

𝑝
) =

3,5𝑅m

Ε
∙ 𝑁−0,12 + 𝐷0,6 ∙ 𝑁−0,6 (6.7) 

där Δ𝜀 är dubbla töjningsamplituden, 𝑁 är antal lastcykler innan brott och 𝐷 är ett mått på duktiliteten 

som tas fram enligt, 

𝐷 = ln (
1

1−𝑍
) (6.8) 

där 𝑍 är materialets brottkontraktion angiven i decimalform.  

7 Metod 
Analytiska beräkningar har gjorts gällande spänningar i både bakpart och frampart för att få en 

uppfattning om spänningarnas storlek. Kompletterande FEM-analyser har gjorts för att få ett 

noggrannare resultat, och har sedan jämförts med de analytiska resultaten. De spännings- och 

töjningsnivåer vilka framkommer ur FEM-analyserna används som indata i tidigare nämnda 

utmattningsvillkor. För bakparten gäller högcykelutmattningsvillkoren, och för framparten gäller 

lågcykelutmattningsvillkoren.  

Analytisk överslagsberäkning 

Belastningen av kopplingskomponenterna ger lokala spänningskoncentrationer på utsatta områden. Det 

är viktigt att spänningsberäkningarna blir verklighetsnära för att uppnå en god precision på den 

efterföljande utmattningsberäkningen. Handberäkning av spänningar ger en uppfattning om vilken 

spänningsnivå komponenterna utsätts för. Noggrannare spänningsberäkning utförs sedan med FEM. På 

detta vis kan FEM-resultatets trovärdighet verifieras. 

Förspänning i skruvförband - Bakpart 

Vid experiment utfört av Företaget förspänns anslutningsadaptern mot bakparten med ett moment på ca 

500 Nm. Infästningen mellan Bakpart och anslutningsadapter är av typen rörgänga med 



7-21 

 

 
 

 

gängbeteckningen 𝐺 1 ¼. Då denna förspänning ger en axiell kraft verkande på adaptern och bakparten 

beräknas denna med Ekv. (4.2).  

För att evaluera Ekv. (4.2) krävs att bland annat att stigningsvinkel 𝛼, stigningen 𝑝, stigningdiametern 

𝑑p, gängvinkeln 𝜃 samt relevanta friktionskoefficienter är kända. Alla variabler, förutom 𝛼, går att finna 

i Bilaga 3 för denna gängtyp. 

För att beräkna 𝛼 används Ekv. (4.4). För bakparten är 𝑛 ekvivalent med 1, då gängtypen är en 

enkelgänga. Stigningen, 𝑝, är 2,309 mm. Insättning av nämnda värden till Ekv. (4.4) ger att 

stigningsvinkeln är 𝛼 = 1,04144°.  

Den geometriska variabeln 𝑑c beräknas genom att mäta medeldiametern på kontaktytorna mellan 

bakpart och bricka. Detta illustreras i Figur 7.1. 

 

Figur 7.1 Mätning av medeldiameter för kontaktytor mellan bricka och bakpart 

Slutligen behövs ett värde för friktionen mellan gängorna samt friktionen mellan brickan och 

skruvhuvud. Då gängorna är smorda används friktionskoefficient 𝜇t = 0,13 och för ytorna mellan 

bricka och skruvhuvud används  𝜇c = 0,15 då dessa ytor ej är smorda (Roymech, 2013). 

Med ovanstående värden används Ekv. (4.2) och förspänningskraften beräknas till 𝐹o,bakpart =

19,8 kN. 

Förspänning i skruvförband - Frampart 

Vid utmattningsexperiment förspänns framparten med ett moment på 150 Nm. Gängtypen är en 

3/4 UNEF-gänga med 20 gängor per tum. Detta är en extra fin gänga och har en stigning  

𝑝 = 1,207 mm. Geometrisk data för denna gängtyp finns att finna i Bilaga 3. Genom att återanvända 

Ekv. (4.4), med data för denna gängtyp, fås en stigningsvinkel på 𝛼 = 1,2706°. Då friktionen antas vara 

snarlik den i bakparten återanvänds dessa friktionskoefficienter.  

Då ovanstående värden är kända kan förspänningskraften beräknas enligt Ekv. (4.2). Kraften är beräknad 

som 𝐹o,frampart = 54,4 kN. 

Spänningskoncentration i gängbotten – Bakpart 

Med formler beskrivna i delkapitel 4.2 kan spänningen i gängbotten beräknas analytiskt. När det 

hydrauliska trycket stiger till 𝑝 = 52,5 MPa beräknas den nominella spänningen enligt von Mises 

effektivspänning vid sluten cylinder. Den nominella spänningen är beräknad till 152 MPa genom att 

nyttja Ekv. (4.6) samt Figur 7.2. 

𝒅𝒄 
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Figur 7.2 Tryckupptagande diameter för beräkning av nominell spänning i bakparten 

Genom Ekv. (4.8) samt Ekv. (4.14) kan formfaktorn beräknas enligt H. Neuber respektive East German. 

Med insatta värden för gängtyp 𝐺 1 1/4" ger Ekv. (4.8) att 𝐾f = 2,9 och Ekv. (4.14) att 𝐾f = 3,8. För 

geometrisk data se Bilaga 3. Med insättning av dessa värden i tidigare nämnd Ekv. (4.5) erhålls den 

maximala spänningen till 441 MPa enligt H. Neuber, och 577 MPa enligt East German. 

Spänningskoncentration i gängbotten – frampart 

Den spänning som beräknas är den som uppstår på grund av det inre hydraultrycket, och ej på grund av 

förspänningen. För att analytiskt beräkna ett approximativt spänningsvärde i gängbotten används de 

metoder vilka finns beskrivna under kapitel 4.2 . För att beräkna den nominella spänningen i framparten 

används Ekv. (4.6) för vilken de använda diametrarna kan ses i Figur 7.3. Den diameter som antas 

tryckupptagande är 𝑑1 eftersom detta är den yta där nippeln är monterad och blir tryckbelastad. Detta 

ger att 𝜎nominell = 656 MPa enligt von Mises effektivspänning vid sluten cylinder. Detta värde 

multipliceras sedan med en anvisningsfaktor med hänsyn till använd gänga. För att beräkna denna 

anvisningsfaktor nyttjas kapitel 4.2  med insatta värden enligt Tabell 7.1 och Bilaga 3. Detta ger en 

anvisningsfaktor på 2,9 enligt H.Neuber och 3,8 enligt East German, vilket leder till att spänningen i 

gängbotten uppgår till 1,9 GPa respektive 2,5 GPa. 

 

Figur 7.3 Diametrar för beräkning av nominell spänning 

Tabell 7.1: Gängdata för frampart (Emuge-franken-bg, u.d.) H-värdet är höjden på gängprofilen. 

Gängtyp Stigning [mm] H-värde [mm] 𝜃 [°] 

𝑈𝑁𝐸𝐹 3/4" − 20 1,27 0,687 30 

 

FEM-beräkningar – Bakpart 

I detta avsnitt beräknas spänningen med Abaqus 6.13. Avsnitten innefattar geometri samt resultat. 

Använda randvillkor, laster, konvergensanalys samt element/mesh finns att se i Bilaga 7 – FEM-analys. 
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Geometri 

Bakpart, adapter samt kopplingskropp är modellerade som tvådimensionella axialsymmetriska modeller 

då den verkliga modellen tillåter detta. Då en analys med 3D-element skulle innebära en hög tidsåtgång 

för datorberäkningarna har detta uteslutits. Eftersom tidigare observationer har påvisat att majoriteten 

av testobjekt har brustit vid gängorna är dessa noggrant modellerade. Ett tvärsnitt görs då adapter, 

bakpart samt kopplingskropp är i monterat läge. Detta tvärsnitt av modellen kan ses i Figur 7.4. 

 

Figur 7.4. Geometri av den axialsymmetriska 2D-modellen innehållande adapter, bakpart samt kopplingskropp 

Val av analys 

Analysen som genomförs är en statisk axialsymmetrisk 2D-analys med kontaktvillkor. Detta beror på 

att den verkande lasten i detta fall ses som en statisk last, och jämviktsvillkor skall uppfyllas. Temperatur 

på den trycksatta hydrauloljan och omkringliggande atmosfär har ej tagits i beaktande. De villkor som 

satts upp för genomförandet av kontaktanalys är en friktionskontakt med friktionskoefficienten 0,13, 

vilket är värdet på friktionskoefficienten mellan två smorda stål, (Roymech, 2013). Kontaktanalysen 

genomförs mellan de gängytor på adaptern och bakparten som antas ligga i kontakt. Vilka dessa är går 

att se i Figur 7.5 där ytorna för antagen kontakt är rödmarkerade.  

 

Figur 7.5: Kontaktvillkor är uppställt för de rödmarkerade ytorna 

FEM-Resultat 

Simuleringen från Abaqus 6.13 är uppdelad i tre steg. I det första steget appliceras förspänningen och i 

det andra steget appliceras även det inre trycket. I det sista steget släpps förspänningen men trycket 

behålls för att analysera hydraultryckets inverkan. Hur materialspänningen fördelas på grund av enbart 

förspänningen kan ses i Figur 7.6. Detta ger en materialspänning på 40 MPa enligt von Mises i det första 

gängvarvet sett från höger i Figur 7.6.  

Adapter 

Bakpart 
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Figur 7.6. Spänningsfördelning då enbart förspänning är applicerad. 

Då det inre trycket appliceras i det andra steget uppnås en maximal spänning på cirka 400 MPa enligt 

von Mises. Den maximala spänningen uppkommer vid första gängvarvet på bakpartens innersida som 

kan ses i Figur 7.7.   

 

Figur 7.7. Spänningen vid gängorna på grund av förspänning och hydraultryck. Deformationen är förstorad med en faktor 

10. 

I slutet av analysen görs ett tredje och sista steg där förspänningen släpps. På så vis fås de 

materialspänningarna som enbart uppkommer på grund utav det inre trycket och inte ihop med 

förspänningen. Skälet till detta är att amplitudspänningen enbart beror på hydraultrycket, och ej 

förspänningen. Detta kan ses i Figur 7.8. 

Maximal  

spänning 
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Figur 7.8. Spänningsfördelningen med enbart inre tryck 

En liknande analys har utförts i Creo Parametric 2.0 med samma typ av lastfall och randvillkor. Denna 

analys återger liknande spänningar som Abaqus 6.13. Simuleringsresultatet från Creo Parametric 2.0 

kan ses i Figur 7.9. De spänningar vilka uppstår i gängbotten uppgår till ca 404 MPa så både 

förspänningen samt det inre trycket appliceras.  

 

Figur 7.9 Resultat från en spänningsanalys vid både förspänning samt inre hydraultryck från CREO Parametric 2.0. 

Spänningen i gängbotten är punktmätt med kommandot ”Dynamic query”  

Konvergens 

För att kontrollera resultatet av Abaqus-analyserna görs en konvergensstudie. Genom att minska 

elementstorleken uppnås fler element. Om den beräknade kritiska spänningen går mot samma värde 

med ökat antal element så har en konvergens uppnåtts. Då gängspänningen är mest relevant för analysen 

är det denna spänning som mätts för konvergensen. Fyra olika varianter av elementstorlekar beprövas 

och dessa finns att se i Tabell 7.2. Dessa storlekar är enbart ändrade vid gängorna. Resterande geometri 

hålls konstant på 1 mm i elementstorlek. Indata för diagrammet kan ses i Tabell 7.2 och 

konvergensdiagrammet kan ses i Figur 7.10. 

Max spänning 
404 𝑀𝑃𝑎 
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Tabell 7.2. Indatatabell för konvergensdiagrammet. Förhållandet beskriver hur stor skillnad i storleksförhållande två 

diktanliggande element som maximalt tillåts. 

Maximal elementstorlek 

vid gängorna 

[mm] 

Förhållande 
Tot. antal element 

# 

Maximal spänning  

[MPa] 

0,5 0,1 5015 202 

0,1 0,1 12396 311 

0,08 0,1 13623 363 

0,06 0,1 19977 367 

0,06 0,05 28168 415 

0,06 0,01 32064 401 

0,06 0,003 40956 400 

 

 

Figur 7.10. Konvergensdiagram 

Då en elementstorlek på 0,5 mm används vid analysen blir elementen vid gängorna väldigt stora i 

förhållande till de små geometrierna. Detta gör att spänningsresultatet vid gängorna ej blir trovärdiga. 

Då elementstorleken minskas blir analysens resultat bättre och spänningskoncentrationen i gängan ökar. 

Som kan ses i Figur 7.10 uppnås en konvergens på 0,025 % vid totalt 40956 element. Detta innebär att 

det är en skillnad på 0,025% mellan de två sista spänningarna i diagrammet. 

FEM-beräkning – Frampart 

I detta avsnitt redovisas hur FEM-analysen för framparten utförs. Det innefattar geometri, typ av analys 

samt resultat. Eftersom att framparten utsätts för plasticering beskrivs hur materialets plastiska 

egenskaper tas hänsyn till. Använda randvillkor, laster, konvergensanalys, materialegenskaper samt 

element/mesh finns att se i Bilaga 7 – FEM-analys.  

Geometri 

Framparten analyseras som en axialsymmetrisk modell. Detta innebär att frampartens hål för låskulorna 

ej tas med. Detta görs för att spara beräkningstid och de negligerade låskulehålen anses ej påverka 

gängspänningen i någon större utsträckning. Den symmetridel som valts för analys kan ses i Figur 7.11. 

De kopplingsdelar som ingår i analysen är frampart, ventilsäte samt bakpart. Nippelkroppen och 

låskulorna kommer ej att ingå i analysen för att spara simuleringstid. Bakpartens bakre gängor kommer 
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inte modelleras då dessa ej är av intresse. Den typ av analys som genomförs är en axialsymmetrisk 

analys med fyrnodsdominerande elementtyp.  

 

Figur 7.11 Symmetrimodell för FEM-analys 

Typ av analys 

Analysen är en 2D-axialsymmetrisk analys av statiskt karaktär med kontaktvillkor. Då det finns 

misstanke om plasticering kommer en elastisk-plastisk analys genomföras, mer om detta går att läsa 

under delkapitel 0För en kontaktanalys kräver Abaqus 6.13 att de ytor vilka kommer i kontakt definieras. 

Om det är oklart vilka ytor som kommer i kontakt kan ett generellt kontaktvillkor appliceras för 

simuleringsmodellen vilket då låter programvaran själv hitta dessa kontaktytor. För att spara 

beräkningstid vid simulering har enbart de ytor som antas komma i kontakt valts. Vilka dessa är kan ses 

i Figur 7.12. Friktionskoeffecienten är satt till 0,15.  

 

Figur 7.12 Kontaktytorna är rödmarkerade 

FEM-Resultat 

Resultatet från FEM-simuleringen av framparten har, likt föregående simulering, delats upp i tre steg. 

Första steget, som kallas preload, visar spänningen som blir på grund av åtdragningsmomentet, det vill 

säga förspänningen. Det andra steget är kallat pulse_step och adderar hydraultrycket till simuleringen 

och en förstoring av utsdatt gängvarv kan ses i Figur 7.13. I det sista steget avskiljs förspänningskraften 

och visar enbart spänningar från hydraultrycket. Detta steg kallas release_preload. 

Enligt simuleringen av en lastcykel, det vill säga med både förspänning samt spänningen på grund av 

hydraultrycket, påvisas att plasticering kommer att ske i gängbotten då flytgränsen för materialet har 

överskridits. Detta innebär att töjningen är mer intressant. Den plastiska effektivtöjningen i gängbotten 

enligt FEM-analysen erhålls som 0,000435 vilket kan ses i Figur 7.14. För att erhålla detta resultat 

används verktyget kallat PEEQ i Abaqus 6.13, som står för Equivalent plastic strain (Simulia, 2012). 

Adderas även den elastiska effektivtöjningentöjningen enligt FEM-analysen på 0,00476 fås en summa 

på 0,0052. Med enbart förspänningskraften blir den totala töjningen i den observerade gängbotten 

0,0012. Alla värden avser den mest kritiska punkten i det observerade gängvarv vilket markerats i Figur 

7.13. Det gängvarv som är mest kritiskt enligt FEM-analysen är det gängvarv längst till höger sett från 

Figur 7.13. Dock är även den vänstra gängan på framparten utsatt av hög spänning enligt von Mises, 

detta beror dock på tryckspänningar uppkomna vid förspänningen. Denna tryckspänning påverkar 
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således ej en sprickbildning på samma kritiska sätt som den dragspänning vilken uppstår vid det högra 

gängvarvet. En förstoring av detta gängvarv kan ses i Figur 7.13.  

 

Figur 7.13. Förstoring av det gängvarv som sprickor har observerats initiera. 

 

Figur 7.14 Töjningsdistribution då enbart plastisk effektivtöjning visas.  

Analytisk utmattningsberäkning för bakpart 

Från FEM-analyserna kan amplitud- och medelspänningen tas fram enligt kapitel 7.4.1 nedan. Dessa 

spänningar har satts in i ett reducerat Haigh-diagram och kan på så vis ge en överblick av hur dessa 

påverkar utmattningsgränsen. Resultatet från FEM-analysen har även använts för att beräkna von Mises 

och Mises-Sines utmattningskriterium som tidigare beskrivits under kapitel 5.3  

Spänningsamplitud och medelspänning 

För att analytiskt kunna uppskatta bakpartens hållfasthet mot utmattning krävs att spänningsamplituden 

och medelspänningen tas fram. Då förspänningen är konstant medan hydraultrycket är fluktuerande, 

sättes en spänningskurva upp för materialspänningar på grund av hydraultryck och förspänning enligt 

Figur 7.15. Spänningskurvan ritas som en sinuskurva för att förenkla utseendet på denna. 

Medelspänningen, 𝜎medel, beräknas till 230 MPa och spänningsamplituden beräknas till 𝜎amplitud =

191 MPa med hjälp av ovan nämnda FEM-beräkningar.  
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Figur 7.15: Spänning vs. Lastcykler. Kurvan är en förenkling och då spänningarna mätes enligt von Mises är de inte helt 

superponerbara. 

Jämförelse av utmattningskriterier 

De tre olika typerna av utmattningskriterium Haigh-diagram, von Mises samt Mises-Sines beräknas med 

de spänningsvärden som tagits fram i FEM-analysen för att sedan jämföras med varandra under 

diskussionen. Först beräknas och skapas Haigh-diagrammet följt av att de två kriterier som förklarats i 

delkapitel 5.2 redovisas.  

Haigh-diagram 

Då utmattningsgränserna approximeras med Ekv. (5.1) krävs att brottkontraktionen för materialet är 

känt. För Material1 saknas denna data. Därför uppskattas detta värde uppgå till ca 35 %. Denna 

uppskattning görs med hänsyn till brottkontraktionen för ett stål med liknande egenskaper. Dock 

föreligger en osäkerhet kring detta värde. 

För att beräkna reduceringsfaktorn för säkerhetszonen nyttjas Bilaga 3 där reduceringsfaktorn 

uppskattas till 0,9. Med materialdata för Material1 kan utmattningsdatan i Tabell 7.3 beräknas enligt 

kapitel 5.1 Det färdigställda Haigh-diagrammet med insatta spänningsvärden kan ses under 

resultatkapitlet, Figur 7.16.  

Tabell 7.3:Approximerad utmattningsdata för bakparten (Material1) 

𝜎ur [MPa] 𝜎u [MPa] 𝜎up [MPa] 𝜎u,Reducerat [MPa] 𝜎up,Reducerat [MPa] 

283 226 192 203 173 

 

Enligt kapitel 7.4.1  är medelspänningen 230 MPa och amplitudspänningen 190 MPa. Med beräknade 

utmattningsgränser, då hänsyn till reduceringsfaktorer tas, kan Haigh-diagrammet konstrueras. I 

enlighet med teorin för Haigh-diagram skall den beräknade medel- och amplitudspänningen utgöra en 

koordinat i diagrammet. Det kompletta diagrammet ihop med den beräknade koordinaten kan ses i Figur 

7.16. 
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Figur 7.16 Haigh-diagram för Material1 

Det röda strecket representerar ytterkanten av säkerhetsområdet, den reducerade utmattningsgränsen. 

Som kan ses i diagrammet ligger den beräknade koordinaten utanför säkerhetsområdet vilket tyder på 

att komponenten ej kommer klara av 1 000 000 lastcykler. 

S-N-diagram/Wöhlerkurva 

För att få en uppfattning om antalet lastcykler som komponenten kommer att klara av skapas ett S-N-

diagram. Vanligtvis skapas detta diagram experimentellt, men ett sådant utmattningsexperiment har ej 

utförts för Material1. Därför kommer ett uppskattat diagram skapas. Detta görs genom att använda de 

approximerade utmattningsgränserna beskrivna i kapitel 7.4.2  samt genom att nyttja Haigh-

diagrammet. 

För att skapa denna approximerade Wöhlerkurva på ett så bra sätt som möjligt, görs detta även med 

hänsyn till medelspänningen. Genom att nyttja Haigh-diagrammet kan en anpassad variant av 

utmattningsgränsen, 𝜎C, tas fram. Detta görs genom att dra en rät linje mellan origo samt den punkt 

vilken symboliserar aktuellt spänningsfall. Den anpassade utmattningsgränsen antas då föreligga vid 

den skärningspunkt vilken uppstår mellan den nyss nämnda linjen samt utkanten på säkerhetszonen. 

Detta går att se i Figur 7.17 nedan, där den lila linjen går mellan origo och aktuellt spänningsfall.  



7-31 

 

 
 

 

 

Figur 7.17 Illustration av skärningspunkten för vilken 𝜎𝐶 framtas 

Genom att nyttja detta antagande kan den anpassade utmattningsgränsen, 𝜎𝐶, estimeras till 169 𝑀𝑃𝑎. 

För att se hur detta värde är framtaget matematiskt, se Bilaga 3.  

Då Wöhlerkurvan i Kap. 5.2 är framtagen för växlande belastning behöver även maxgränsen, i detta 

fall brottgränsen, ändras med hänsyn till detta. För att göra detta nyttjas att vid brott efter en cykel är 

𝜎a,N=1 + 𝜎medel = 𝑅m 

vilket efter omskrivning ger att 

𝜎a,N=1 =
𝑅m − 𝜎förspänning

2
 

Med insatta värden ger denna ekvation att 𝜎a,N=1 = 353 MPa. Detta är således den amplitudspänning 

som skulle ge brott efter en lastcykel. Med hjälp av detta värde, samt tidigare nämnd anpassad 

utmattningsgräns, 𝜎𝐶, kan en Wöhlerkurva skapas enligt nedan. 
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Figur 7.18 Uppskattat S-N-diagram med insatt amplitudvärde från spänningsanalysen 

Den spänningsamplitud på 191 MPa vilken tagits fram genom FEM-analys sätter in i diagrammet. En 

approximerad livslängd, 𝑁f, ges då som 358 000 lastcykler till brott. Hur värdet på exponenten togs 

fram kan ses i Bilaga 3. En Wöhlerkurva har skapats där materialets värden antagits vara de bästa från 

leverantören Detta är alltså det högsta värdet i det spann inom vilket materialparametrarna skall 

befinna sig enligt leverantören. Detta har gjorts för att avgöra de skillnader vilka uppstår i 

beräkningarna. Om materialet som används skulle vara av den bästa kvalitén skulle istället antalet 

cykler till brott uppgår till ca 625 000. 

Jämförelse mellan spänningskriterier 

𝜎W är beräknad till 335 MPa enligt Ekv. (5.7) i kapitel 5.3 Spänningssummeringarna enligt von Mises 

och Mises-Sines jämförs sedan med 𝜎W. Om det uppställda kriteriet är uppfyllt så skall 𝜎W vara lägre 

än den summerade spänningsamplituden. Är spänningsamplituden högre kommer utmattning ske. För 

beräkning av von Mises utmattningsvillkor nyttjas FEM-programmets inbyggda beräkning av 

spänningar enligt von Mises och uppgår då till 191 MPa i amplitudspänning, se kapitel 7.4.1 . För att 

beräkna Mises-Sines utmattningskriterium nyttjas dels spänningssummering enligt von Mises precis 

som ovan, och dels spänningskomponenterna i x-led, y-led samt z-led. Medelspänningen i x-led uppgick 

till −5 MPa, medelspänningen i y-led uppgick till 244 MPa och medelspänningen i z-led uppgick till 

115 MPa enligt von Mises. Nyttjas sedan Ekv. (5.10) enligt kapitel 5.3.2 uppgår Mises-Sines 

spänningsummering till 406 MPa. Varje resultat och jämförelse kan ses i Tabell 7.4. 

Tabell 7.4. Resultat av de uppställda kriterierna i delkapitel 5.3  

Kriterium: Von Mises Mises-Sines  

Spänningsummering 

𝜎ar[MPa] 
191 385 

𝜎W[MPa] 335 335 

Utmattning? 

𝜎ar > 𝜎w 
Nej Ja 
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Analytisk utmattningsberäkning för frampart 

De lågcykelsutmattningsmetoder vilka beskrivs under kapitel 6 grundas på materialtöjningar och 

medelspänningar. De töjningar som tagits fram genom FEM-analysen i Abaqus 6.13 är av både plastisk 

och elastisk karaktär. Detta är det totala töjningsspannet, det vill säga dubbla töjningsamplituden och 

töjningen på grund av förspänningen. Medelspänningen mätes enligt von Mises och töjningen som den 

plastiska effektivtöjningen enligt von Mises. Som kan ses under kapitel 8.3 uppgår medelspänningen till 

391 MPa för hydraultrycket, och töjningsamplituden till 0,0019485. Materialdata för de olika 

ekvationerna finnes i Tabell 3.1 samt Tabell 7.5.  

Tabell 7.5 Utmattningsdata för lågcykelutmattning (Branco, et al., 2012) 

Variabel Värde 

Utmattningsstyrkekoefficient, 𝜎𝑓
′ [MPa] 1183,7 

Utmattningsstyrkeexponent, 𝑏 −0,0545 

Utmattningsduktilitetskoefficient, 𝜖f
′  0,4697 

Utmattningsduktilitetsexponent, 𝑐 −0,6059 

 

Töjningsamplitud 

Då det sker plasticering studeras töjningen. Vid varje lastcykel är det av intresse att identifiera amplitud- 

och medeltöjningen. Genom FEM-beräkning av den totala töjningen vid en lastcykel, det vill säga både 

den elastiska och plastiska, kan en graf med en förenklad lastkurva skapas, se Figur 7.19. I verkligheten 

följer inte lastcykeln en sinuskurva men är skapad som en sådan för enklare beskådning. FEM-resultatet 

gav en amplitudtöjning på 0,0019485 och en plastisk töjning på 0,000435. 

 

Figur 7.19 En kurva som illustrerar hur töjningen varierar mellan lastcyklerna. 

Coffin-Mansons ekvation 

En metod som ger uttryck för lågcykelutmattning är Coffin-Mansons ekvation. Detta villkor för 

lågcykelutmattning lägger fokus på den plastiska töjning vilken uppstår i materialet. Genom att använda 
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Ekv. (6.3) enligt kapitel 6 och nyttja den plastiska töjningen på 0,000435 vilken framkommer ur FEM-

analysen, kan antal cykler innan brott beräknas till 50733.  

Morrows ekvation 

Det som tas hänsyn till i Morrows ekvation är den totala töjningsamplituden vilket innebär att töjningen 

från förspänningen ej tas hänsyn till. Detta leder till att Ekv. (6.4) med insatta värden för materialdata 

samt töjningar resulterar i att antal lastcykler innan brott, 𝑁, uppgår till 150 000 000.  

Då detta värde direkt kan anses orimligt då utmattningsgränsen enligt experiment legat avsevärt mycket 

lägre, har ett försök till justering gjort. Morrows ekvation är framtagen för växlande belastning, men då 

det studerade fallet snarare är pulserande belastat uppstår skillnader i vilka töjningsnivåer som uppstår 

vid samma töjningsamplitud. Genom att studera Figur 7.20 nedan, kan ett principiellt samband ses. En 

godtycklig töjningsamplitud vid växlande belastning, ger bara halva maxtöjningen sett till samma 

töjningsamplitud vid pulserande belastning. För att justera detta har töjningsamplituden dubblerats sett 

till vad FEM-beräkningarna föreslår. Vid beräkning av Morrows ekvation enligt tidigare, men med 

dubbla spänningsamplituden insatt, uppgår istället antalet cykler till utmattningsbrott till 21 025. Detta 

värde är betydligt närmre verkligheten. Mer om detta går att läsa i diskussion och slutsats. 

 

Figur 7.20 Principiellt samband mellan växlande och pulserande last med samma amplitud 

Morrows ekvation med hänsyn till medelspänning 

De två ovan nämnda ekvationerna av Morrow tar hänsyn till töjningsamplituden. Det som dock är av 

intresse vid denna ekvation är även medelspänningens påverkan på resultatet. Ekv. (6.6) är Morrows 

utvecklade version som även ger påverkan av medelspänningen.  Den medelspänning vilken tas hänsyn 

till är medelspänningen för det pulserande hydraultrycket. Förspänningen tas alltså ej i beaktande vid 

framtagning av medelspänning. Resultatet från FEM-analysen ger en medelspänning enligt von Mises 

som uppgår till 391 MPa vilket insatt i Ekv. (6.6) tillsammans med resterande ingående komponenter 

ger att antalet cykler innan brott uppgår till 96 054 cykler. 



8-35 

 

 
 

 

Coffin-Mansons förenklade ekvation 

Denna ekvation är uppbyggd på samma sätt som Morrows ekvation, dock är den förenklad på så vis att 

den enbart tar hänsyn till materialets brottgräns, elasticitetsmodul samt duktilitet. Med insatta värden 

enligt Ekv. (6.7) och Ekv. (6.8) uppgår antalet cykler innan brott till 1 160 450. Detta ger en 

storleksskillnad på 129 gånger mellan denna och den ovan nämnda Morrows ekvation.  

Precis som i den ovan nämnda Morrows ekvation är denna ekvation anpassad för växlande belastning, 

och antalet cykler till brott förefaller sig orimligt. Om töjningsamplituden dubbleras även här, uppgår 

istället antalet cykler till brott till 20 634. Detta ger en skillnad på 2 % jämfört med motsvarande 

Morrowekvation. 

8 Resultat 
Nedan följer en sammanställning av de resultat vilka framkommit ur de analytiska beräkningarna, FEM-

analyserna samt de olika utmattningsvillkoren. Kapitlet är uppdelat i två delar, en för vardera studerade 

komponenten. Resultaten kommer sedan diskuteras under kapitel 9. 

Bakpart 

De analytiska beräkningarna för bakparten skiljdes beroende på vilken spänningskoncentrationsfaktor 

som användes. Med beräknade faktorer enligt H. Neuber och East German erhölls en maximal spänning 

i gängbotten på 441 MPa respektive 577 MPa. 

Med FEM-analysen erhölls amplitud-, medel- och maxspänningen i gängbotten för bakparten. Samtliga 

spänningar beräknades med von Mises effektivspänning. Genom beräkning av spänning i det mest 

kritiska gängvarvet erhölls maxspänningen till 400 MPa, amplitudspänningen till 191 MPa samt 

medelspänningen till 230 MPa. 

Genom ovanstående spänningsresultat kunde utmattningsteorierna tillämpas. Fyra utmattningskriterier 

har studerats för bakparten. Dessa utmattningskriterier ger olika förslag på säkerheten mot utmattning. 

Resultatet från beräkning av Mises-Sines utmattningskriterium samt von Mises utmattningskriterium går 

att se i Tabell 7.4.  

Wöhlerkurvan, Haigh-diagram samt Mises-Sines utmattningskriterium påvisar att en oändlig livslängd 

ej kan uppnås, medan von Mises utmattningskriterium påvisar att utmattning ej är ett problem.  Haigh-

diagrammet indikerar, med given spänning från FEM-analysen, att utmattning kommer att ske. 

Spänningen som sker i gängbotten ligger utanför diagrammets ”safe-zone” med cirka 13%. 

Wöhlerkurvan påvisar en livslängd på ca 358 000 lastcykler för bakparten. I det fall då brottgränsen är 

högst, dvs den högst utlovade brottgränsen från leverantören, fås 625 000 lastcykler till brott. 

Frampart 

För framparten har fyra stycken utmattningsvillkor studerats. Två av dem har dessutom utvecklats till 

två nya. Dessa utmattningsvillkor skiljer sig från varandra, och en översiktstabell kan ses i Tabell 8.1. 

FEM-analyserna har gett värden både för töjning och spänning. Den effektivspänning enligt von Mises 

som uppstår på grund av hydraultrycket uppgår till 782 MPa och den spänning som uppstår på grund av 

förspänningen uppgår till 218 MPa. Den töjningsamplitud som uppstår på grund av hydraultrycket 

uppgår till 0,0019485 och den ekvivalenta plastiska töjning som uppstår på grund av den totala 

belastningen uppgår till 0,000435 enligt von Mises töjningssummering, se Ekv. (6.2). De analytiska 
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beräkningarna gällande gängbottenspänningen visade på att den lokala spänningskoncentrationen 

uppgår till 480 MPa. 

Tabell 8.1 Jämförelse av utmattningsvillkor 

Utmattningsvillkor 
Coffin-Mansons 

ekvation 
Morrows ekvation 

Morrows ekvation med 

dubbel 

töjningsamplitud 

Antal cykler till brott 50 733 150 000 000 21 025 

Utmattningsvillkor 

Coffin-Mansons 

förenklade 

ekvation 

Coffin-Mansons förenklade 

ekvation med dubbel 

töjningsamplitud 

Morrows ekvation med 

hänsyn till 

medelspänning 

Antal cykler till brott 1 160 450 20 634 96 054 

 

9 Diskussion 
I följande avsnitt kommer de uppställda utmattningsteorierna att diskuteras. Möjliga felkällor i arbetet 

tas upp samt jämförelser kring de olika utmattningsteorierna. De uppnådda resultaten diskuteras 

huruvida dessa är rimliga eller ej. 

Bakpart 

Vid jämförelse av de olika utmattningskriterierna kan det ses att Haigh-diagram, Mises-Sines samt 

Wöhlerkurvan antyder på att utmattning kommer ske. Dock antyder von Mises-utmattningskriterium att 

utmattning ej bör vara ett problem. Jämförs detta med experimentell data där bakparten drabbats av 

utmattningsbrott vid ca 700 000 cykler kan det ses att samtliga utmattningskriterier utom von Mises 

utmattningskriterium ger en bra approximation av verkligheten. Det föreligger dock skillnader mellan 

dessa tre kriterier kring hur nära gränsen för oändlig livslängd bakparten befinner sig. Det som skiljer 

von Mises utmattningskriterium från de övriga är främst att hänsyn till medelspänningen ej tas. Detta 

kan jämföras med Mises-Sines-kriteriet som summerar amplitudspänningarna på samma sätt, men som 

även tar hänsyn till medelspänningen och då föreslår att utmattning kommer ske. Analyserna indikerar 

att von Mises utmattningskriterium ej är lämpligt för denna typ av studier.  

Intressant vore dock att studera hur von Mises utmattningskriterium skulle te sig vid samma typ av 

justering vilken utfördes på Morrows ekvation samt Coffin-Mansons förenklade ekvation, dvs. där 

spänningsamplituden dubbleras. Detta för att justera von Mises utmattningskriterium till ett pulserande 

lastfall istället för ett växlande. Dock har detta ej genomförts då tid ej ansetts funnits till detta.  

Det finns vissa potentiella felkällor i arbetet. En stor osäkerhet föreligger kring huruvida de 

approximerade utmattningsgränserna för Material1 är verklighetsnära. Dessa är uppskattade med 

avseende på hårdheten, vilken testats i laboratorium på Företaget. Beräkningarnas tillförlitlighet skulle 

vara större om materialets utmattningsdata tas fram experimentellt. En viss osäkerhet föreligger även 

vid den använda Wöhlerkurvan. Enligt den litteratur vilken studerats nämns ej hur en sådan kurva kan 

approximeras vid ett allmänt lastfall, utan tar mest upp växlande lastfall. En ingenjörsmässig bedömning 

gjordes således kring hur en approximerad Wöhlerkurva kunde tas fram för pulserande belastning. 
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Osäkerheten för Wöhlerkurvans pålitlighet beror dels på att utmattningsgränserna är uppskattade 

teoeretiskt för Material1, men också även på de justeringar som gjorts på grund av att lastfallet inte är 

växlande. För att få ännu bättre kontroll på huruvida de framtagna resultaten är bra hade fler 

utmattningsprov på bakparten varit till hjälp.  

FEM-analysen visar att den högsta spänningen sker i det gängvarv där även sprickan har observerats 

initiera i utmattningsexperimentet. Sprickans initieringspunkt på testobjektet kan ses i Figur 9.1 och den 

maximala spänningen i FEM-analysen kan ses i Figur 9.2. Resultatet från FEM-analysen tyder därmed 

på att ett brott högst troligt skulle ske vid detta gängvarv, vilket också stämmer med de tidigare utförda 

experimenten.  

 

Figur 9.1. Tvärsnitt av bakpart med lokalitet av spricka 

 

Figur 9.2. FEM-analys där bakpart och adapter är i monterat 

läge med spänningar från en lastcykel 

De spänningsanalyser som gjorts med hjälp av FEM har visat på att spänningsnivåerna ligger något 

lägre i gängbotten än vad den analytiska överslagsberäkningen antyder. Detta kan bero på att en 

spänningsanalys i FEM tar hänsyn till fler geometriska detaljer än vad den analytiska 

överslagsberäkningen gör. De analytiska spänningarna har ej använts ihop med 

utmattningsberäkningarna på grund av dess osäkerhet.  

Analyser för spänningar genomfördes med hjälp av både Creo Parametric 2.0 och Abaqus 6.13. Dessa 

analyser genomfördes så snarlikt som möjligt. Som kan ses i kapitel 8.2.6 föreligger dock inga större 

skillnader kring spänningsresultatet. Detta leder dels till att kredibiliteten för analyserna tilltages då 

dessa två ger likartade resultat, och dels till att tillförlitligheten till kontaktanalyser med hjälp av Creo 

Parametric 2.0 styrkes.   

En lösning för att minska denna spänningskoncentration skulle kunna vara att ändra på gängtypen. En 

gängtyp med större bottenradie skulle eventuellt sänka spänningsnivåerna. En specifik gängtyp har ej 

studerats i detta arbete, dock har gängbottenradien på BSP-gängan ökats för att skapa en uppfattning om 

huruvida en annan gängtyp skulle kunna sänka spänningsnivåerna. De FEM-analyser som gjorts tyder 

på en sänkt spänningsnivå vilket innebär att ett mer genomgående arbete kring annan gängtyp är 

relevant.  

Frampart 

Vid jämförelse av de olika utmattningsvillkoren kan det ses att Coffin-Mansons ekvation och Morrows 

ekvation med hänsyn till medelspänning gav uppskattningar av livslängden av samma storleksordning 

som experimenten. Coffin-Mansons ekvation föreslog 51 000 lastcykler innan brott, och Morrows 

ekvation med hänsyn till medelspänning föreslog 96 000 lastcykler innan brott. Då experiment påvisat 
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ca 40 000 cykler innan brott, anses de båda vara relevanta. Morrows ekvation och Coffin-Mansons 

förenklade ekvation gav dock resultat som utom rimliga tvivel var felaktiga. Morrows ekvation föreslog 

att antalet lastcykler innan brott skulle övergå 1 000 000, och Coffin-Mansons förenklade ekvation 

föreslog att antalet cykler till brott skulle uppgå till 150 000 000. Den stora skillnaden mellan både 

Morrows ekvation och Coffin-Mansons förenklade ekvation jämfört med Morrows ekvation med hänsyn 

till medelspänning är att de två förstnämnda är framtagna för växlande belastningsfall och förefaller sig 

därför ej lika lämpliga för utmattning vid pulserande belastningsfall. 

En intressant upptäckt var dock vad som hände när töjningsamplituden fördubblades vid beräkning av 

Morrows ekvation och Coffin-Mansons förenklade ekvation då resultaten genast blev mycket närmre 

verkligheten. Morrows ekvation föreslog då att antalet lastcykler till brott skulle uppgå till ca 21 000 

och Coffin-Mansons förenklade ekvation föreslog att antalet lastcykler till brott skulle uppgå till ca 

21 000. Dessa värden befinner sig således tämligen nära varandra, trots en nämnvärd skillnad i 

komplexitet hos de bakomliggande teorierna. Detta tyder på att Coffin-Mansons förenklade ekvation kan 

vara lämplig att använda vid lågcykelutmattningsberäkningar av liknande karaktär. Detta främst för att 

den ger en bra uppfattning om verkligheten, samtidigt som den enbart nyttjar materialparametrar som är 

vanligare än de materialparametrarsom övriga kriterier nyttjar.  

Det föreligger dock vissa potentiella felkällor kring dessa resultat. En möjlig felkälla är att 

dragprovskurvan för Material2 är tagen från litteraturen, och kan således skilja sig från det material som 

används på Företaget. Andra felkällor kan vara att de flesta lågcykelutmattningskriterier som valts att 

studeras främst är framtagna för att hantera växlande lastfall. Att dessa trots det valdes beror på den brist 

på kriterium kring pulserande lastfall som observerats i litteraturen. Den brist på 

lågcykelutmattningskriterier vid pulserande lastfall kan härledas till det faktum att teorierna är 

framtagna för att plasticering sker i samtliga lastcykler, vilket i denna komponent ej är fallet. 

Komponenten vilken studerats har varit utsatt för pulserande belastning, vilket kan skapa 

residualspänningar nära materialets ytskikt som kan leda till att efterföljande lastcykler enbart orsakar 

elastiska töjningar i materialet. Detta leder således till att plasticering ej sker i varje lastcykel. Detta 

innebär att shakedownteorier med stor sannolikhet skulle lämpa sig. Shakedown innebär att plasticering 

enbart inträffar vid det eller de första lastcyklerna, och efter det beter sig materialet linjärelastiskt 

(Chinh, 2008) (Williams, 2005). 

Då brott uppstår i denna komponent efter ca 40 000 lastcykler, är detta på gränsen mellan hög- och 

lågcykelutmattning. Att nyttja högcykelutmattningsteorem vore dock problematiskt och ogynnsamt då 

plastisering påvisats i gängbotten. De högcykelutmattningsvillkor vilka studerats i detta arbete är ej 

lämpade för plastiska spänningssituationer, utan enbart för elastiskt materialbeteende.   

 

FEM-analysen visar att en spänningskoncentration uppstår i gängbotten på det första gängvarvet, vilket 

är på samma ställe som experiment har visat att sprickinitiering sker. FEM-analyserna visar även på att 

en lokal plastisk zon bildas i denna gängbotten, vilket bekräftar den misstanke som fanns kring detta. 

Den plastiska zonen är dock tämligen liten, varför ca 40 000 lastcykler ändå kan uppnås. En möjlighet 

finns att en spricka initieras i denna plastiska zon relativt tidigt, varför en spricktillväxtanalys skulle 

kunna vara av intresse. Två typer av lösningar för att förlänga frampartens livslängd skulle kunna vara 

att antingen ändra godstjockleken, eller att ändra gängtypen.  

De spänningsanalyser som gjorts i FEM påvisar en spänning som är tämligen högre än den analytiskt 

framtagna gängbottenspänningen. Den analytiskt framtagna gängbottenspänningen är beräknad till 
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480 MPa. Detta värde på spänningskoncentrationen kan anses för lågt då en sådan låg spänning ej skulle 

ge utmattningsbrott efter så få cykler. Det kan alltså antas att FEM-resultaten är de som är mest korrekta. 

Varför den analytiska gängbottenspänningsberäkningen ej ger en bra bild av verkligheten är oklart. 

Dock kan det bero på att använd gängtyp är en extra fin gänga, och att den analytiska 

gängbottenspänningsberäkningen är mer anpassad för en gänga av mer standardtyp. 

Teknik, Människa och Samhälle 

Vid en bra utmattningsberäkningsmetod kan både tid, kostnader och person-/maskinskador minskas. 

Genom de beräkningar vilka utförts i detta arbete har det visat sig att utmattningsberäkningarna 

föreligger tämligen nära verkligheten vid rätt val av kriterium. Dock krävs uppbackning av utförda 

utmattningstester för att säkerställa att kraven för hydraulikkopplingen är uppfyllda. Genom att utföra 

sådana analyser, kan tid sparas vid utveckling av framtida hydraulikkopplingar. Detta leder till att mer 

tid kan spenderas på att utveckla andra delar av hydraulikkopplingarna och således öka utvecklingsfarten 

på dessa. Då färre utmattningstester behöver utföras blir det även en vinst ur miljösynpunkt eftersom 

färre hydraulikkopplingar behöver tillverkas och testas. Eftersom en god utmattningsberäkning spar 

utvecklingstid kan även mer fokus läggas på utmattning, utan att det tar mer tid än tidigare. Detta leder 

till en noggrannare kontroll på utmattning vilket i sin tur leder till mindre risk för person-/maskinskador 

vid användning. 

10 Slutsatser 

Bakpart 

Den approximerade Wöhlerkurvan, ihop med spänningsresultatet från FEM-analysen, ger en 

approximerad livslängd på 385 000 lastcykler. Detta resultat föreligger relativt nära verkligheten då 

den bakpart som gick sönder tidigast vid experiment brast efter ca 570 000 lastcykler. Eftersom denna 

metod ger förslag på antal lastcykler till brott, vilka föreligger relativt nära verkligheten, anses denna 

metod vara den mest lämpliga för detta utmattningsfall. Skulle en Wöhlerkurva skapas med verkliga 

utmattningsprov finns möjlighet till ännu tillförlitligare uppskattningar av livslängden och även ge en 

uppfattning om variationsvidden i resultatet. 

von Mises utmattningskriterium indikerar att utmattning ej är ett problem. Som tidigare nämnts har 

utmattningsexperiment av kopplingen bevisat att bakparten har en ändlig livslängd under en miljon 

lastcykler. Detta påvisar att von Mises utmattningskriterium ej lämpas för detta fall. 

Mises-Sines utmattningskriterium ger en spänningssummering som ej uppfyller villkoret som krävs för 

oändlig livslängd. Detta är i enlighet med det verkliga utmattningsexperimentet. Mises-Sines 

utmattningskriterium visar på en överskridning av maximalspänningen, 𝜎W, med 21 %. 

Haigh-diagrammet visar på en överskridning av maximalspänningen med ca 16 % över 

utmattningsgränsen. Då experiment tyder på att delen håller för ca 700 000 lastcykler kan detta 

antagande ses som rimligt.  

Frampart 

Framparten har med resultat från FEM-analysen visats utsättas för plasticering i gängbotten vid 

belastning, vilket är typiskt för lågcykelutmattning. Vid jämförelse mellan experimentdata för 

framparten, vilket gett cirka 40 000 cykler till brott, och de uppställda teorierna har det visats vara 

Coffin-Mansons ekvation som gett ett resultat närmast verkligheten med de givna töjningarna från FEM-
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analysen. Ekvationen ger ett resultat på 50 000 cykler vilket är en god approximation av det verkliga 

fallet.  Denna ekvation förefaller därav vara det mest lämpliga för ett belastningsfall likt det som har 

studerats i detta arbete. 

Morrows ekvation med hänsyn till medelspänning ger ett resultat på 96 000 lastcykler till brott, då 

medelspänningen beräknats som 390 MPa.  Detta kriterium utlovar således något högre antal cykler än 

vad experimenten medger. Detta kriterium ger ett svar som ligger relativt nära verkligheten. Dock 

innehåller den fler beräkningsdelar är vad Coffin-Mansons ekvation gör och anses därför som onödigt 

krånglig i detta fall. Detta leder till att Morrows ekvation med hänsyn till medelspänning ej 

rekommenderas som mest lämplig för detta fall. 

Som visats i kapitel 8.6.3 ger Morrows ekvation 150 000 000 lastcykler till brott som är avsevärt högt. 

Detta är betydligt högre än vad som visats experimentellt och kan snabbt uteslutas som lämplig 

beräkningsmetod.  

Coffin-Mansons förenklade ekvation ger 1 160 450 lastcykler till brott. Detta är ett orimligt högt antal 

cykler till brott och därför utesluts även denna då den inte lämpar sig för detta belastningsfall. 

Då Morrows ekvation samt Coffin-Mansons förenklade ekvation anpassas till pulserande last, genom att 

amplitudspänningen dubbleras, ger de båda bättre resultat. Morrows ekvation med dubbel 

töjningsamplitud ger då 21 025 lastcykler till brott och Coffin-Mansons förenklade ekvation med dubbel 

töjningsamplitud ger då 20 634 lastcykler till brott.  

Coffin-Mansons förenklade ekvation med dubbel töjningsamplitud ger ett resultat vilket ej är skilt 

avsevärt från verkligheten, trots att denna är betydligt enklare att framställa än de övriga 

lågcykelutmattningskriterierna. Detta leder till att detta kriterium kan vara mest lämplig att använda av 

Företaget. 

Sätthärdade material kan ge en försämrad livslängd om komponenten är utsatt för lågcykelutmattning. 

Skulle komponenten vara utsatt för högcykelutmattning gäller motsatsen; det ger bättre hållfasthet 

gentemot högcykelutmattning. Detta beror på ändringen av ytstrukturen i materialet.  

11 Framtida arbete 
Potentiella förbättringar borde kunna åstadkommas genom att minska spänningskoncentration i 

gängbotten för att erhålla en längre livslängd på detaljerna. För att uppnå det kan det vara intressant med 

ett mer genomgående arbete kring huruvida ett gängtypsbyte till MJ-gänga påverkar detaljernas 

livslängd. En annan lösning av intresse kan vara att ändra godstjockleken så att en initierad spricka ej 

växer igenom materialet lika fort, alternativt inte växer igenom alls.  

Då von Mises utmattningskriterium syftar till växlande lastfall, vore det intressant att justera detta till ett 

pulserande lastfall. Detta kan tänkas göras på motsvarande sätt som Morrows ekvation och Coffin-

Mansons förenklade ekvation, men där spänningsamplituden istället skulle dubbleras. Detta har dock ej 

undersökts i detta arbete då tid ej funnits, men skulle vara intressant som ett framtida arbete. 

För att få en ännu bättre uppfattning om livslängden för respektive komponent finns ytterligare arbete 

att genomföra. En del är att skapa en experimentell framtagen Wöhlerkurva för att säkerställa dess 

exakthet. En annan del är att noggrannare studera huruvida de studerade utmattningskriterierna kan 

anpassas från växlande last till pulserande last. Alternativt hitta andra typer av utmattningskriterier som 

är gjorda för pulserande last. 
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Sprickblidning är orsaken till brott för både bakparten och framparten. En mer utförlig studie kring 

spricktillväxt och sprickinitiering rekommenderas. Genom att tillämpa sådana utmattningsteorier finns 

möjlighet till ännu bättre uppskattning av livslängden för komponenterna. 

Enligt (Yin & Fatemi, 2009) kan en sätthärdning påverka en komponents hållfasthet gentemot 

lågcykelutmattning på ett negativt sätt. Detta förefaller sig tämligen viktigt att undersöka närmre med 

experimentella tester och mer djupgående litteraturstudier.  

Kopplingarna används i olika miljöer vilket medför olika temperaturersskillnader. Hur skillnader i 

temperaturer inverkar på livslängden av kopplingarna är av intresse att studeras.  

Då det lastfall vilket appliceras på komponenten är av pulserande karaktär kan fenomenet shakedown 

uppstå. Shakedown innebär att plasticering enbart uppstår i de första lastcyklerna, och att materialet 

sedan enbart beter sig elastiskt. Det vore således av framtida intresse att studera huruvida teorier kring 

shakedown kan ge en ännu bättre precision av utmattningsberäkningarna. 
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Bilaga 1 - Arbetsfördelning 
Huruvida vartdera arbetsmomentet kan tillskrivas enskild person är för detta arbete svårt att avgöra. Det 

mesta av arbetet har gjorts gemensamt, och ingen bit har gjorts av enbart en person. I de fall då en person 

har lagt fokus på en del av arbetet, har den andra personen kommenterat, rättad, lagt till eller tagit bort 

information kring detta. En viss uppdelning kan göras mellan författarna där olika fokusnivåer lagts ned 

på olika delar. Emil Pettersson (920130) har lagt mer fokus på kapitlen kring experimentutredning, 

materialparametrar med dragprov (dock ej härdningsinverkan), spänningskoncentrationer i gängbotten 

samt låskulornas inverkan. Emil Pettersson (920704) har således lagt mer fokus kring 

litteraturstudiesammanfattning, rapportens översikt, härdningsinverkan samt förspänningens inverkan. 

Nämnas skall dock att ingen av dessa ovan nämnda delar helt kan tillskrivas enskild person, utan har 

genomförts gemensamt. I övrigt har resterande delar av arbetet genomförts gemensamt utan enskild 

uppdelning. 
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Bilaga 2 - Tidsplan 

 

Schemat har till största del följts som planerat. En avvikelse var att experimentundersökningen hade 

planerats utföras samtidigt som litteraturstudien. På grund av att hög fokus låg på en omfattande 

litteraturstudie blev experimentundersökningen uppskjuten och utfördes samtidigt som 

genomförandet. 
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Den planerade tiden för ”val av metod och preliminära resultat” blev också fördröjd till efter första 

presentationstillfället på grund av förlängd tid på litteraturstudien. Eventuell fördröjning beräknades 

dock med vid skapandet av schemat, vilket kan ses med ”ospecifierad tid”. 

De delmoment som planerades under ”metod och preliminära resultat” följdes ej exakt då vissa 

delmoment tog längre tid än andra. Analyseringen av de två olika kopplingsdelarna utfördes ej 

samtidigt. Först beräknades och dokumenterades bakparten vilket innefattade både metod, diskussion 

och slutsats. När dokumentationen för bakparten var avslutad, påbörjades analysering av framparten. 

Detta innebar att ett nytt ämne behövde beaktas, närmare bestämt lågcykelutmattning, vilket medförde 

att en fortsatt litteraturstudie utfördes under den planerade tiden för genomförandet. Dokumentering 

för framparten som innefattade förstudie, metod, diskussion och slutsats skedde till stor del efter 8:e 
maj, d.v.s. under det planerade momentet ”diskussion och slutsats. 
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Uppdaterad tidsplan med slutligt schema blev enligt följande 
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Bilaga 3  

 Gängtyp för den BSP-gänga vilken används i bakparten. 

 

Figur 3 Geometriska egenskaper för rörgängor (Björk, 2007) 



11-48 

 

 
 

 

Gängtyp för den UNEF-gänga vilken används i framparten. 

 

Figur 4 Gängprofil för UNEF-gänga 
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 Tabell för framtagning av ytfinhetsreduktion av materialets utmattningsgränser. Tabellen nyttjar 

materialets brottgräns samt ytfinhet mätt i μm.  

 

Figur 5 Framtagning av ytfinhetsreduktion (Sundström, 2010) 
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 För att beräkna exponenten vid utmattningsberäkning med Wöhlerkurvan, nyttjas nedanstående. 

 

Figur 6 Beräkning av antal cykler till brott 

För att erhålla antalet cykler enligt den approximerade Wöhlerkurvan nyttjas likformighet. Vid 

spänningen 0,9𝜎a,N=1 är det sen tidigare känt att antalet cykler till brott är 103. Spänningsamplituden 

enligt FEM-analysen av bakparten är känd som 𝜎𝑎 = 191 MPa. Med likformighet enligt Figur 6 kan 

antalet cykler till brott, 𝑥, uppskattas. Likformighetssambandet ställs upp enligt 

0,9𝜎a,N=1 − 𝜎C

3
=

𝜎𝑎 − 𝜎C

𝑥
 

där 6 och 𝑥 är exponenterna. Variabeln 𝑥 bryts ut och beräknas. Det värde för 𝑥 vilket erhålls från 

ekvationen kan sedan användas för att beräkna antalet cykler till brott som 106−𝑥. 
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 Estimering av wöhlerkurva 

För att estimera den anpassade utmattningsgränsen, 𝜎C, har räta linjens ekvation tagits fram för 

säkerhetszonens ena gränslinje som kan ses i Figur 7. Motsvarande ekvation beräknas sedan för den 

linje vilken dragits mellan origo och koordinaten för det aktuella spänningsfallet. Detta görs för att 

kunna beräkna var dessa två linjer skär varandra, för att på sådant sätt kunna estimera den anpassade 

utmattningsgränsen, 𝜎C.  

 

Figur 7 Framtagning av räta linjens ekvation för 𝐿1 och 𝐿2. 

Respektive linjes ekvation kan ses enligt följande, 

𝐿1:   𝜎amplitud = 0,83𝜎medel 

𝐿2:   𝜎amplitud = −0,3615𝜎medel + 242 MPa 

Genom att beräkna för vilken punkt dessa linjer skär varandra, kan 𝜎C uppskattas till 169 MPa. 
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Bilaga 4 – Härdningsinverkan 
Detta avsnitt tar upp hur härdning påverkar utmattningen. De komponenter som detta arbete behandlar 

är ej härdade, men för framtida komponenter som eventuellt är sätthärdade är detta av intresse. 

Efter att ett stål med en kolhalt på minst 0,5-0,6 % har genomgått en härdningsprocess ändras 

mikrostrukturen och korngränserna. Då ett material får en sprickbildning sker detta nästan alltid längs 

korngränserna. Om materialet är härdat ändras dislokationsrörligheten i mikrostrukturen och då ger det 

en bättre resistans mot sprickpropagering. Härdning kan utföras för att få önskade egenskaper hos 

materialet som kan ge en längre livslängd (Ullman, 2012). 

Sätthärdning 

Sätthärdning är en variant av en ythärdningsmetod. Ett stål som har en kolhalt på exempelvis 0,10 % 

kol värms upp till cirka 850-950 ° C. Stålet har ett omgivande medium med högre kolaktivitet. Vid denna 

temperatur diffunderar kolet i stålets ytskikt och ger det yttersta skiktet en kolhalt på omkring 0,8 %. 

Efter denna process, som kallas för uppkolning, härdas godset genom kylning som då ger ett hårt ytskikt 

men en mjuk kärna (Ullman, 2012). 

Stålet som Företaget använder för vissa av komponenterna i snabbkopplingarna är sätthärdat. Det som 

är av intresse för detta projekt är hur härdningen påverkar materialets utmattningsegenskaper. Detta 

behandlas enligt artikeln (Yin & Fatemi, 2009). Ytskiktets egenskaper på en komponent har stor 

betydelse för dess utmattning i och med att sprickbildning främst sker vid ytan. Om materialet är 

sätthärdat kan det förstärka uthålligheten på ytan och på så vis även ge förlängd livslängd för 

komponenten. Härdningen medför även residuala tryckspänningar med sådan magnitud och distribution 

att det ger förbättrade egenskaper ur utmattningssynpunkt (Yin & Fatemi, 2009). Enligt 

utmattningstester gällande lågcykelutmattning utförda i artikeln (Yin & Fatemi, 2009) kan dock 

sätthärdning försämra komponentens hållfasthet gentemot lågcykelutmattning. 

Det är få forskare som har beaktat hur denna härdning påverkar utmattningen av materialet på grund av 

komplexiteten av problemet. Det är många faktorer som påverkar utmattningen som exempelvis 

hårdhetsprofilen, härdningsdjupet, mikrostrukturen, residualspänningarna och spänningarna mellan den 

mjuka kärnan och ytskiktet. Eftersom en sätthärdning ändrar mikrostrukturen och kornstorleken 

påverkar detta livslängden för stålet (Yin & Fatemi, 2009). 
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Bilaga 5 – Anvisningsfaktorer 
Formeln för att beräkna enligt H. Neuber är följande 

𝐾f = 1 + √
ℎred

𝜌
 (4.8) 

där ℎred och 𝜌 fås enligt nedan. 

ℎred =
𝑝

𝜋
coth (

𝑝

𝜋ℎ
) =

𝑝

𝜋
∙

cosh(
𝑝

𝜋ℎ
)

sinh(
𝑝

𝜋ℎ
)

=
𝑝

𝜋
∙

𝑒
𝑝

𝜋ℎ+𝑒
−

𝑝
𝜋ℎ

𝑒
𝑝

𝜋ℎ−𝑒
−

𝑝
𝜋ℎ

 (4.9) 

𝜌 = 0.14434𝑝 (4.10) 

𝜁 = 𝜌 ∙ sin 𝜃 (4.11) 

𝜒 = 𝜌 − 𝜁 = 𝜌(1 − sin 𝜃) (4.12) 

ℎ =
5𝐻

8
+ 𝜒 (4.13) 

där 𝑝 är gängstigningen för given gängtyp, 𝜃 är halva gängvinkeln och 𝐻 är gängans totala höjd dvs. 
𝐷ytter−𝐷inner

2
 vilka kan utläsas ur Bilaga 3  (Holmqvist & Larsson, 2007). 

Den andra varianten, East German-metoden, för att erhålla spänningskoncentrationsfaktorn fås genom 

följande  

𝐾𝑓 = 1 +
1

√0.22∙
𝜌

𝑡𝑘𝑜𝑟𝑟
+2.74∙

𝜌

𝐷𝑖,𝑔ä𝑛𝑔𝑎
∙(1+2∙

𝜌

𝐷𝑖,𝑔ä𝑛𝑔𝑎
)

2
 (4.14) 

där 𝑡𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝛾 ∙ ℎ1, 𝐷𝑖,𝑔ä𝑛𝑔𝑎 = 𝐷𝑦,𝑔ä𝑛𝑔𝑎 − 2 ∙ ℎ1, 𝜌 = 0.14434 ∙ 𝑃, ℎ1 = 0.61343 ∙ 𝑝, 𝑝 = stigning för 

gängan. 𝛾 fås från Figur 15 (Holmqvist & Larsson, 2007). 
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Figur 8 Tabell för beräkning av γ (Holmqvist & Larsson, 2007) 
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Bilaga 6 – Låskulors inverkan 
Kraften som uppstår mellan nippelkroppen och framparten på grund av hydraultrycket överförs via 

låskulorna. För att få en bra bild av verkligheten, utan att modellera låskulorna, kan en plan yta 

motsvarande deformationsytan skapas i FEM-analysen. Denna yta belastas med en last ekvivalent med 

den kraft kulan pressar med i verkligheten. För att få en uppfattning om deformationsytans storlek, 

används Figur 9 och Figur 10 och kan beräknas enligt, (Young, 1989), 

𝑎 = 0.721√𝑃𝐾𝐷𝐶𝐸
3

 (5.1) 

där 𝑃 är lasten och 𝐶𝐸 samt 𝐾𝐷 beräknas enligt 

𝐶𝐸 =
1−𝜈1

2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2
 (5.2) 

𝐾𝐷 =
𝐷1𝐷2

𝐷1+𝐷2
  (5.3) 

där indexsiffran indikerar första respektive andra ingående komponent, i detta fall kula och frampart. 𝐸 

är elastcitetsmodulen, 𝜈 är Poissons tal och 𝐷 är respektive komponents diameter (Young, 1989). 

 

 

Figur 9 Kontaktkomponenternas geometriska samband. 𝐷1 symboliserar diametern för låskulan och 𝐷2 symboliserar 

diametern för hålet på framparten 

 

 

Figur 10 Deformationsytans radie, a 

Låskulors inverkan i en 3D-analys 

Låskulorna som låser samman frampart och nippel skapar en deformationsyta på framparten. För att 

göra en så bra analys som möjligt, utan att modellera låskulan, kan en sådan deformationsyta skapas i 

en 3D-modell. Denna deformationsyta belastas sedan med en last motsvarande låskulornas tryckkraft. I 

detta arbete kommer dock enbart en 2D-axialsymmetrisk analys att göras på grund av tidsbrist. Dock 

kan denna beräkning av deformationsytan vara till hjälp för en framtida 3D-analys.  

Deformationsytan som uppstår i framparten på grund av låskulornas överföring av hydraultrycket kan 

beräknas enligt formlerna ovan. Data för dessa beräkningar finnes i Tabell 0.1 nedan. Enligt kapitel 0har 

tryckkraften, 𝑃, beräknats till 24,2 kN. Då kopplingen består av nio låskulor leder detta till att 
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tryckkraften mellan vardera låskulan och hålet uppgår till 2,7 kN för vartdera låskuleförbandet. 

Ekvationerna enligt ovan beräknas enligt amerikansk standard vilket gör att värdena räknas om till denna 

standard. Kraften i vardera låskulan omräknas då till 83,5 lb. Resterande omvandlingar kan ses i Tabell 

0.1. Med dessa värden insatta enligt ekvationerna ovan kan deformationsradien beräknas till 0,13 mm 

vilket leder till att deformationsytans area uppgår till 0,053 mm2. 

Tabell 0.1 Material- och geometridata för beräkning av deformationsyta 

Komponent 
𝐸 − 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙  

[GPa] 

𝐸 − 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 

[ksi] 
Poissons tal, 𝜈 

Diameter 

[mm] 

Diameter 

[tum] 

Låskula 210 30458 0,3 3,969 0,1562 

Frampart 210 30458 0,3 4,150 0,1634 
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Bilaga 7 – FEM-analys 

Bakpart 

Randvillkor 

För att ej låsa bakparten på ett onaturligt sätt, har den anliggande kopplingskroppen modellerats. Den 

rödmarkerade ytan i Figur 11 är låst i longitudinell led, dvs y-led. Då analysen är en axialsymmetrisk 

2D-analys och adaptern låsts fast i bakparten genom gängförband, behöver ej fler randvillkor ställas upp 

för att analysen skall kunna genomföras. 

 

Figur 11 Låst i Y-led längs rödmarkerad linje 

Laster 

De laster som är valda för analysen är förspänningskraften samt det inre hydraultrycket. 

Förspänningskraften beräknas enligt Ekv. (4.2). I axialsymmetriska modeller i Abaqus 6.13 kan en kraft 

appliceras antingen genom att fördela den som kraft per radian eller i tryck. Kraften fås från 

förspänningsekvationen i enheten Newton men har valts att beräknas om till ett jämnt fördelat tryck med 

storleken 33,9 MPa som distribueras över en area ekvivalent med brickans area. Brickan är placerad 

mellan adaptern och bakparten vars position kan ses i Figur 7.4. Det verkande trycket från hydrauloljan 

distribueras över innerytor på adapter, bakpart samt kopplingskropp, se i Figur 12. Hur båda aktuella 

krafter är placerade i Abaqus 6.13 kan ses i Figur 12. 

 

Figur 12 Distribution av laster. Röda linjer symboliserar tryck från hydrauloljan och orangea linjer symboliserar 

förspänningskraften 

Då kontakt uppstår i modellen förefaller sig analysen vara av olinjär karaktär i de områden som kommer 

i kontakt. Superponering av lastfall skall utföras med stor försiktighet när fallet är olinjärt. En 

bedömning görs dock att en superponering är acceptabel då kontaktytorna förefaller sig vara tämligen 

lika för de båda fallen.  

Element och mesh 

Elementen som används är CAX4R och är av fyrnodsdominerad axialsymmetrisk 2D-karaktär. Detta 

innebär att fyrnodselement används i så stor utsträckning som möjligt, men att ett begränsat antal 

Adapter 

Bakpart 

Kopplingskropp 

Ytlinje låst i y-led 
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trenodselement av typen CAX3 används där geometrin är mer komplicerad. Elementstorleken minskas 

vid gängvarven både på grund av att geometrin är komplicerad där, och för att det området är av mest 

intresse. Elementstorleken som används vid gängorna är 0,06 mm och resterande delar har 

elementstorleken 1 mm. Detta kan ses i Figur 13 och Figur 14. 

 

Figur 13 Mesh för de tre delarna i monterat läge 

 

 
 

Figur 14 Mesh vid gängorna. Vid denna komplicerade geometri är meshen finare 

 

Konvergens 

Resultatet kontrolleras med en konvergensundersökning. De elementstorlekar som prövats kan ses i 

Tabell 0.3. Grafen som visar maximal spänning enligt von Mises i förhållande till antalet element kan 

ses i Figur 15. 

Tabell 0.1 De värden som har erhållits från och använts till konvergensanalysen. Förhållandet vid de olika elementstorlekarna 

beskriver fördelningen av antal element per radie. Ett lägre förhållande ger fler element per radie. 

Global elementstorlek/ 

förhållande 

[mm] 

Lokal elementstorlek/ 

förhållande 

[mm] 

Spänning 

[N/mm2] 
Antal Element 

1/0,01 1/0,1 489 1246 
1/0,01 0,5/0,1 437 1589 
1/0,01 0,1/0,1 627 4027 
1/0,01 0,1/0,01 1001 9845 
1/0,01 0,08/0,01 1001 11466 
1/0,01 0,04/0,01 1001 20694 

 

0,06 𝑚𝑚 1 𝑚𝑚 
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Figur 15 Konvergensdiagram som visar hur skillnaden i spänningen blir med ökat antal element. 

Frampart 

Materialegenskaper 

Då det finns misstanke om lokala plastiska deformationer, kommer en plastisk materialegenskap att 

definieras. Denna plastiska egenskap skapas genom att värden från en dragprovskurva räknas om till en 

sann dragprovskurva för att kunna nyttjas i Abaqus 6.13. En sann dragprovskurva innebär att hänsyn till 

dragprovsstångens kontraktion har tagits vid en spänning-töjning-jämförelse. För att räkna om 

dragprovskurvans värden till sanna värden används följande ekvationer (Simulia, 2012), 

𝜎sant = 𝜎Dragprov(1 + 𝜀dragprov) (8.2) 

𝜀ln
pl

= ln(1 + 𝜀dragprov) −
𝜎sant

Ε
  (8.3) 

där 𝜎sant är den verkliga spänningen med hänsyn till kontraktionen, 𝜎Dragprov är den spänning vilken 

avläses ur dragprovskurvan, 𝜀dragprov är den töjning vilken avläses ur dragprovskurvan, 𝜀ln
pl

 är den 

verkliga plastiska töjningen och Ε är elasticitetsmodulen.  

Dragprovet går att se i Figur 16 och omräknade sanna värden finns att beskåda i Tabell 0.2. För att 

estimera en bra sann kurva kommer fem stycken punkter på ursprungsdragprovskurvan att räknas om. 

Dessa går att se i Figur 16. Dessa värden definerar materialets plastiska egenskaper (Simulia, 2012). 
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Figur 16 Dragprovkurva med punkter valda för omräkning till sanna värden 

Tabell 0.2 Omräkning från dragprovskurva till sanna värden 

Punkt 
Uppskattat värde 

𝜎 [MPa] 
Omräknat till 

𝜎sant [MPa] 
Uppskattat värde 

𝜀  
Omräknat till 𝜀ln

pl
 

1 1000 1000 0,00 0 
2 1030 1072 0,04 0,0392 
3 1060 1304 0,23 0,207 
4 1100 1496 0,36 0,308 
5 1100 1683 0,53 0,425 

Randvillkor 

Då analysen som genomförs är en 2D-axialsymmetrisk analys, behöver modellen enbart låsas i längdled. 

För att låsa kopplingen i axiell led har en yta valts att låsas. Denna yta motsvarar bakpartens bakre 

gängförband som ej valts att modelleras. Denna yta är rödmarkerad i Figur 17 där axiell led är i y-

riktningen. 

 

Figur 17 Randvillkoren är satta längs den rödmarkerade linjen 

Laster 

Lasterna har skapats för att efterlikna verkligheten. För att göra detta har tre lastfall skapats. Det första 

lastfallet görs för att simulera det inre trycket. För att göra detta appliceras ett tryck på 250 MPa, 

motsvarande 2500 bar, på kopplingens inre ytor. Vilka dessa är går att se i Figur 18. 
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Figur 18 Pålagda laster. Rödmarkerat är hydraultryck, gult är låskulekraft och grönt är förspänning 

Det andra lastfallet skapas för att simulera låskulornas inverkan på framparten då dessa ej valts att 

modelleras. Den yta som kan ses längst till höger i Figur 18 belastas med den kraft låskulorna trycker 

med på grund av att nippeln vill tryckas ut ur framparten. Den tryckkraft, 𝑃, vilken uppstår mellan 

låskula och frampart beräknas enligt 𝑃 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 ∙ 𝑦𝑡𝑎. Det tryck som avses är det invändiga 

hydraultrycket på 250 MPa, och diametern för den yta vilken är tryckupptagande kan ses i Figur 19. 

Detta leder till att tryckkraften, 𝑃, kan beräknas till 24,2 kN. Denna totala kraft kan sedan räknas om till 

ett tryck för att kunna belasta 2D-modellen. Trycket beräknas då enligt 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡/𝑌𝑡𝑎 där ytan 

beräknas genom (𝑑2
2 − 𝑑1

2)𝜋/4 med hjälp av Figur 20. Eftersom låskulekraften ger en dragspänning i 

framparten, blir trycket negativt med en storlek av 160 MPa. Detta tryck sker i verkligheten i hålen för 

låskulorna på framparten. Eftersom dessa ej modelleras görs ett antagande att kraften kan appliceras på 

botten av framparten. Denna yta är markerad med ett gult streck i Figur 18. 

 

Figur 19 Tryckupptagande diameter 

 

Figur 20 Diametrar för beräkning av tryck 

Det tredje lastfallet skapas för att simulera förspänningen mellan frampart och bakpart. De ytor på 

frampart och bakpart som valts för belastning kan ses i Figur 18 där dessa ytor är grönmarkerade. Den 

förspänningskraft som uppstår beräknas i kapitel 7.1.2 till 54,4 kN. Då denna skall appliceras i FEM-

analysen räknas den om till en tryckkraft av ekvivalent total laststorlek. För att beräkna denna tryckkraft 

nyttjas sambandet Tryck = Kraft/Yta. För att beräkna storleken på ytorna som lasten verkar på, används 

Figur 21. Ytan beräknas då till en storlek på 77,4 mm2, vilket leder till att trycket som skall appliceras 

uppgår till 703 MPa. 

 

Figur 21 Diametrar för beräkning av yta 

Då kontakt uppstår i modellen förefaller sig analysen vara av olinjär karaktär i de områden som kommer 

i kontakt. Superponering av lastfall skall utföras med stor försiktighet när fallet är olinjärt. En 

bedömning görs dock att en superponering är acceptabel då kontaktytorna förefaller sig vara tämligen 
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lika för de båda fallen. Plastisk deformation innebär också en olinjäritet. Då denna sker lokalt vid 

gängbotten, anses den ej påverka det globala beteendet 

Element och mesh 

För den 2D-axialsymmetriska modellen av framparten används en mesh-struktur som är uppbyggd av 

fyrnodiga och trenodiga element. Denna elementtyp kallas CAX4R. Gängorna är modellerade vilket ger 

väldigt små radier och komplicerade geometrier. Det är inte alltid möjligt för simuleringsmjukvaran, i 

detta fall Abaqus 6.13, att bygga upp meshen med enbart fyrnodiga element. Därför kan trenodiga 

element användas vid behov. Strukturen kallas därför fyrnodsdominerad.  

Vid gängorna appliceras en finare mesh-struktur, det vill säga att elementstorleken minskas vid detta 

område. Den storlek på elementen som används vid gängorna är 0,04 mm och vid resterande geometri 

används 1 mm. Modellens mesh kan ses i Figur 22 och Figur 23. 

 

Figur 22 Mesh för frampart, bakpart och ventilsäte 

 

Figur 23 Förfinad mesh vid gängorna 

Konvergens 

Resultatet kontrolleras med en konvergensundersökning. De elementstorlekar som prövats kan ses i 

Tabell 0.3. Grafen som visar maximal spänning enligt von Mises i förhållande till antalet element kan 

ses i Figur 24. 
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Tabell 0.3 De värden som har erhållits från och använts till konvergensanalysen. Förhållandet vid de olika elementstorlekarna 

beskriver fördelningen av antal element per radie. Ett lägre förhållande ger fler element per radie. 

Global elementstorlek/ 

förhållande 

[mm] 

Lokal elementstorlek/ 

förhållande 

[mm] 

Spänning 

[N/mm2] 
Antal Element 

1/0,01 1/0,1 489 1246 
1/0,01 0,5/0,1 437 1589 
1/0,01 0,1/0,1 627 4027 
1/0,01 0,1/0,01 1001 9845 
1/0,01 0,08/0,01 1001 11466 
1/0,01 0,04/0,01 1001 20694 

 

 

Figur 24 Konvergensdiagram som visar hur skillnaden i spänningen blir med ökat antal element. 
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