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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts med fokus på konstruktion av kraftapplikationsutrustning till 

provrigg för kalibrering av järnvägshjul. Arbetet har utförts på uppdrag av Interfleet Technology 

vilket är ett världsledande teknikkonsult bolag inom järnvägsindustrin. Tack vare sin unika 

teknologi kan ett godtyckligt järnvägshjul göras om till ett så kallat mäthjul. Mäthjulen används 

för att bland annat mäta spårkrafter och utvärdera spårfordons gångdynamiska egenskaper. 

Kalibrering och provning av utrustningen som mäthjulen utrustats med utförs i provriggen. 

Principiellt fungerar systemet på så sätt att ett hjulpar spänns fast i riggen och roteras av en 

elmotor. Genom att med hydraulik trycka ett stålhjul kallad rulle mot järnväghjulet erhålls 

rullande kontakt mellan dessa vilket simulerar hjul räl kontakten. Ny kraftapplikationsutrustning 

har konstrueras för att på ett mer verklighetstroget sätt kunna simulera kontakt mellan hjul och 

räl än med tidigare system, vilket utgörs av provrigg samt kraftapplikationsutrustning. Med 

tidigare utrustning har kraft kunnat appliceras vertikalt samt lateralt med hjälp av två separata 

rullar. Laterala kraften har dock ej applicerats på ett korrekt sätt då den inte angrep/verkade i 

kontaktpunkten utan applicerades med viss ”offset” med hjälp av separat rulle vilken trycktes 

mot hjulsidan. Enligt kravspecifikation skulle ny utrustning även kunna generera longitudinella 

krafter för att möjliggöra kalibrering av dessa. Krafter ska således enligt kravspecifikationen 

kunna appliceras och mätas i kontaktpunkten i alla tre riktningar samt vara mätbara med bättre 

noggrannhet än i tidigare system. Stora utmaningen under arbetsgången har varit att designa 

utrustningen enligt kravspecifikationen och samtidigt anpassa dess geometrier till förbestämda 

gränssnitt ställda av riggens dimensioner. Tillgängliga utrymmet i provriggen är begränsat vilket 

ställt stora krav på framtagning av en kompakt konstruktion som samtidigt är dimensionerad för 

de relativt stora laster den utsätts för. En projektplan för arbetet sammanställdes varpå en 

omfattande förstudie genomfördes där spårfordons karakteristiska egenskaper studerades, 

speciellt dynamiska kontakten mellan hjul och räl. Med denna bakgrund fastställdes hur 

applicering av kraft i provriggen ska ske för att på bästa sätt efterlikna verkliga fallet. Liknande 

system studerades för inspiration varpå olika koncept modellerades. Valt koncept modellerades 

till fullo som en 3D-modell där dimensionering, remodellering, FEM-analys och rekonstruktion 

av komponenter har pågått kontinuerligt under designprocessen. Frekvens samt 

egenmodsanalyser har genomförts på såväl konstruerad utrustning samt befintlig provrigg. Press 

från tidsbegränsningen har dock medfört att moment som kan arbetas ytterligare med avslutats 

för att arbetet ska hållas inom förspecificerad tidsram. Det kan därav utföras mer kompletterande 

arbete i framtiden. Det framtagna konceptet är ingen färdig lösning utan en välfungerade och 

dimensionerad konceptlösning vilken visar att kravspecifikationen går att uppfylla. Mycket 

arbete kvarstår därmed innan modellerade komponenter kan klassas som färdiga för tillverkning. 
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Abstract 
The main goal of this thesis has been to design force application equipment which can be 

installed in an existing testrig. Together the system shall form a unit fulfilling and working as a 

rollerrig used to calibrate railway wheels. The thesis is the result of an assignment laid down by 

Interfleet Technology, a world leading railroad consultancy agency, which, by implementing its 

unique technique and technologies can convert an ordinary railroad wheel into a measurement 

wheel. The wheels are used to measure and evaluate wheel/rail forces leading to improved 

dynamic properties of railroad vehicles. Calibration and testing of the equipment applied to the 

wheels is carried out in the rollerrig. Fundamentally a wheel set is attached in the rollerrig and 

rotated with the help of an electrical motor. Hydraulics is used to press a steel wheel called roller 

against the wheel. Rolling contact between the wheels is thereby achieved which simulates the 

actual contact between wheel and rail when running on track. The aim with the design of new 

force application equipment is to; in an improved way simulate the wheel rail contact as well as 

making measurement of forces possible at higher accuracy than with the previous system. Force 

was able to be applied both vertically and laterally with the previous equipment. Vertically by 

pressing the roller against the wheel rolling surface and laterally by using a second roller, in a 

faulty way, which was pressed against the wheel side with a vertical offset regarding to the 

contact point. As specified in the specification of requirements the new equipment shall also be 

able to generate and make measurement of longitudinal forces possible. The big challenge 

throughout the project has been to design the equipment according to the specifications and 

simultaneously adapting its geometries to boundary conditions set by the surrounding 

dimensions of the rollerrig. The space available in the rig is very limited which set high demands 

during the development to create a compact construction dimensioned for the fairly high loads 

applied to it. A plan for the project was compiled whereby an extensive exploratory study of the 

characteristic properties of railroad vehicles and especially wheel/rail dynamics was conducted. 

The best suitable way to apply forces to the wheel, that are as similar to the real case on the 

track, was determined as a result of this study. Different concepts were evaluated whereby the 

chosen one was fully designed as a 3D-model. Dimensioning, remodeling, FEM-analyzes and 

redesigning was performed simultaneously throughout the construction process. Frequency and 

mode shape analyses have been conducted on the complete rollerrig as well as crucial 

components. The pressure of time limitation made that phases within the thesis had to be 

concluded even though more work could be done for optimization of components as well as total 

design. The developed construction shall not be classified as a finished design ready for 

manufacturing but rather a well functioning and dimensioned concept solution which shows that 

the assignment is possible to accomplish regarding to the specification of requirements.  
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NOMENKLATUR 

Här listas de beteckningar och förkortningar, som använts i detta examensarbete.  

Beteckningar 
     

 

Symbol Enhet  Beskrivning 

 

E [Pa]  elasticitetsmodul  

r [m]  radie 

t [s]  tid 

µ [-]  friktions/adhesionskoefficient 

m [kg]  massa 

G [Pa]  skjuvmodul 

DK [N]  kurvmotstånd 

T [ºC]  temperatur 

α, θ [º]  vinkel 

σ [Pa]  spänning 

τ [Pa]  skjuvspänning 

υ [-]  tvärkontraktionstal (poissonstal) 

F [N]  kraft 

N, W [N]  normalkraft 

M [Nm]  moment 

ν [m/s]  hastighet 

a [m/s
2
]  acceleration 

c [Nm/s]   dämpning 

ω [rad/s]  vinkelhastighet 

χ [m
2
/s]  termisk diffusivitet 

J [kg•m
2
]  masströghetsmoment 

s [-]  slip, slirningsgrad 

Kb [-]  grad av radialstyrning 

Lb [m]  våglängd 

f [Hz]  frekvens 

Δv [m/s]  överhastighet 

P [W]  effekt 

A [m
2
]  area 
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H [HB]  hårdhet (Brinell) 

K [W/mK]  värmeledningsförmåga 

P [Pa]  tryck 

Q [N]  jämnt utbredd last 

     [-]  dämpkonstant 

 

Förkortningar 

 

CAD Computer Aided Design 

FEM Finite Element Method  

FFT  Fast Fourier Transform 

 

 

Programvara som använts  

 

Program Funktion   Information 

 

Solid Edge v.20 CAD modellering  www.solidedge.com 

Ansys v.12 FEM analyser   www.ansys.com 

Matlab R2009b Matematiska beräkningar www.mathworks.com 

Microsoft Word Ordbehandling   www.office.microsoft.com/se-sv/word 

Solidcomponents CAD-modeller   www.solidcomponents.com 

CES Edupack Materialdatabas   www.grantadesign.com  

 

 

 

http://www.solidedge.com/
http://www.ansys.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.office.microsoft.com/se-sv/word
http://www.solidcomponents.com/
http://www.grantadesign.com/
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
 

Examensarbetet har genomförts på Interfleet Technology i Solna med fokus på design av 

utrustning för kraftapplikation och kraftmätning av kontaktkrafter på järnvägshjul. Interfleet 

Technology är ett av världens ledande internationella konsultföretag på det järnvägstekniska 

området. Genom att mäta kontaktkrafter mellan räls och hjul kan ett spårfordons gångdynamiska 

egenskaper bestämmas och förbättras. Detta görs för att minska slitage på både fordon och räls 

vilket leder till ökad komfort för resande. Kontaktkrafterna mäts med hjälp av så kallade mäthjul. 

Mäthjul är från grunden vanliga järnvägshjul vilka har försetts med töjningsgivare för att kunna 

mäta töjningarna som uppkommer i hjulen under gång. Mäthjulen måste kalibreras i en provrigg 

för att kunna verifiera att givarna fungerar samt ger korrekt utslag vid olika lastfall. 

Kalibreringen görs genom att, med hjälp av hydrauliskttryck, applicera en känd kraft på hjulet. 

Givarna i hjulet ett utslag motsvarande den kända kraften, I detta stadie görs inga beräkningar på 

kraftstorlek, utan information fås endast om hur skalning ska ske. Nuvarande 

kalibreringsutrustning möjliggör applikation och mätning av kraft i vertikal (Q) och lateral (Y) 

riktning se figur 1 nedan. Krafter som vid körning på spår uppkommer i longitudinell riktning 

(X) ger utslag på mäthjulen men deras storlek kan i nuläget inte bestämmas, endast uppskattas. I 

spårfordons sammanhang refereras ofta till kraft riktningarna x,y,z som longitudinal, lateral, 

respektive vertikal riktning (Andersson, Berg, 2001). 

 

Figur 1. Kraftriktningar 

 

Kraftapplikation och kraftmätning utförs idag både statiskt och dynamiskt. Hjul/räls kontakten 

simuleras dynamiskt genom rullning av järnvägshjulet mot ett stålhjul (rulle), dessa trycks mot 

varandra med given kraft.  Problemet med nuvarande rigg och dess utrustning är att det ej går att 

bekräfta krafternas storlek och riktning med önskad noggrannhet. Detta pga. brister i 

mätutrustningen samt då kraften vid vissa belastningsfall inte kan appliceras direkt i 

kontaktpunkten, vilket ej överensstämmer med verkliga fallet. Rent intuitivt kan tänkas att 

longitudinella krafter endast uppkommer vid acceleration och bromsning av spårfordonet och 

laterala krafter uppkommer då tåget kör genom en kurva. I verkligheten uppstår dock många 

situationer där såväl vertikala kraften varierar stort trots tågets konstanta massa samt fall där 

både laterala och longitudinella krafter uppkommer trots körning på rakspår med konstant 

hastighet. Hjul/räls kontakten utgör ett mycket komplext system och är starkt beroende av 

fordonsegenskaper och banstruktur. Några av dessa fall kommer beskrivas för att ge en insyn om 

varför det är av intresse att kunna bestämma dessa krafter samt varför de överhuvudtaget 

uppkommer. Kännedom om spårfordons uppförande på spår ger även information om vilka 

beteenden som önskas kunna återskapas i riggen med nydesignad utrustning för att på bästa 

möjliga vis kunna simulera spårkörning och kunna kalibrera hjulen för detta. 
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1.2 Nuvarande utrustning och kalibreringsrigg 
 

Kalibreringsriggen visas nedan i figur 2. Drivning hjulparet sker via en axel av en 3kW elmotor 

vilken driver hjulparsaxeln. Kraftapplikationsutrustningen visas ej i figuren men monteras på 

maskingolvet under respektive järnvägshjul, vilket förenklat illustreras i figur 2. 

 

 
 

Figur 2. Kalibreringsrigg med hjulpar inspänt (Interflleet interndokument) 

 

Tidigare har applikation av vertikal respektive lateral kraft på hjul vid dynamisk kalibrering skett 

med hjälp av två separata rullar enligt figur 3. Vertikal genom förskjutning av rulle 1 uppåt mot 

hjulets löpyta och lateral genom lateral förskjutning av rulle 2 mot sidan av hjulet. Lateral 

applikation sker dock med vertikal offset gentemot verkliga kontaktpunkten mellan hjul och räl 

med denna lösning. Denna lösning är inte optimal då den inte återspeglar verkliga förhållanden, i 

vilka hjul/räl krafterna angriper i kontaktpunkten och ingen annanstans. 

 

 
 

Figur 3. Nuvarande konstruktion. Rulle 1 trycks vertikalt uppåt mot hjulet av hydraulcylindern 

som är monterad under rullen. Rulle 2 förskjuts lateralt mot hjulsidan av annan hydraulcylinder. 

 

Den svartmarkerade strukturen i figur 3 som rullen är monterad på förskjuts vertikalt och 

rörelsen styrs genom glidning mot omgivande yta. Vertikalkraften motverkas då av en 

friktionskraft som verkar i glidytorna. Då kraftmätningen sker vid cylindern är verkliga pålagda 

kraften på hjulet okänd. En önskan är att all kraftapplikation med ny utrustning ska ske med 

endast en rulle. Ett alternativ kan vara att ersätta glidytorna med lagrade hjul eller rullar för att 

minimera förlusterna. Nuvarande konstruktionslösning medför även att dimensionen på rullens 

diameter är förhållandevis liten, då utrymmet i riggen under järnvägshjulet är begränsat samt det 

faktum att även hydrauliska cylindern ska rymmas inom detta område. Med större diameter på 

rullen kommer kontaktarean mellan rulle och hjul att öka vilket bättre, efterliknar förhållandena i 
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verkliga fallet. En alternativ lösning skulle vara att applicera vertikalkraft med hjälp av två 

cylindrar på sidorna av rullen istället för under, exempelvis direkt på rullens axel. En nackdel 

med sådan lösning är att cylindrarna måste lägesförflytta sig simultant för att inte rullen ska luta 

gentemot vertikalplanet. Detta kan vara svårt att åstadkomma med tillräckligt hög precision och 

skulle ställa stora krav på hydrauliska systemet.  

 
1.4 Syfte 
 

Arbetet har utförts med fokus på att konstruera utrustning för att kunna applicera och mäta 

krafter i alla tre riktningar (beskrivna tidigare) när rullen rullar mot järnvägshjulet. Krafterna ska 

med nya utrustningen kunna mätas med högre noggrannhet än i tidigare system samt bättre 

återspegla verklig kontakt mellan hjul och räl. Den nya konstruktionen ska även möjliggöra 

generering av longitudinella krafter på något sätt. Utrustningen har utformats för att kunna 

efterlikna verkliga förhållanden så mycket som möjligt men samtidigt vara anpassad till givna 

gränssnitt för att kunna implementeras i provriggen. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Arbetet har inriktats på den mekaniska konstruktionen, de mekatroniska lösningar som krävs har 

behandlats översiktligt. Konstruktionen är tänkt att arbeta i rumstemperatur, hänsyn har därför 

inte tagits till sträng kyla/ värme eller korrosiv miljö vid modellering och dimensionering. 

Konstruktion av utrustning har i detta fall definierats som framställning av en väl fungerande och 

dimensionerad konceptlösning. Kompletta tillverkningsunderlag dvs. konstruktionsritningar av 

komponenterna med specificerade toleranser, passningar, specifika materialval etc. har inte 

ansetts ingå i projektet. Även dimensionering av förband mellan komponenter lämnas utanför 

arbetets omfattning. Val av töjningsgivare för mätning av vridningen i axeln samt dess placering 

anses inte ingå i arbetet.  Hydrauliska systemet har lämnats utanför omfattningen av detta arbete. 

 
1.4 Metod 
 

Arbetet har fortlöpt enligt examensarbetsprocessen framtagen på KTH Maskinkonstruktion där 

arbetets olika faser visas i en förenklad schematisk bild i figur 4 nedan. 

 

 
Figur 4. Examensarbetsprocessen (KTH Maskinkonstruktion) 

 

En fullständig problembeskrivning sammanställdes där tydliga samt verifierbara mål för 

examensarbetet upprättades för att arbetet skulle kunna fortlöpa målinriktat. En tidplan med 

planering av tidsåtgång till olika moment samt kontrollpunkter (KP) har underlättat arbetsgång 

samt tidsplanering. Olika koncept på lösningar utvärderades med tanke på för och nackdelar. 

Den konceptlösning som efter utvärdering beräknades lämpa sig bäst modellerades fullständigt i 

Solid Edge (CAD-modell) tillsammans med övriga systemet. Analytiska beräkningar har utförts 
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på kritiska komponenter i konstruktionen för dimensionering mot hållfasthet. CAD-modellen av 

konstruktionen har som komplement till tidigare beräkningar även utvärderats/dimensionerats i 

Ansys (FEM), för verifikation av hållfasthet, lokalisering av områden som kommer utsättas för 

störst påfrestningar samt analysera vibrationskänslighet för olika frekvensområden. Ansys ger, 

under förutsättning att randvillkor för konstruktionen är korrekt ansatta samt att modellen är 

korrekt, en visuellt mycket tydlig bild över hur konstruktionen reagerar då den utsätts för laster. 

En studie över vad som är teoretiskt/praktiskt möjligt för att lösa problemet med 

torsionssvängningarna har utförts. Principiellarbetsgången visas i punktform nedan: 

 

 Projektplan/ Planeringsrapport 

 Förstudie av ämnesområdet 

 Studera nuvarande lösning/ provrigg 

 Identifiering av brister, Klassificering systemet 

 Enkla konceptskisser 

 Utvärdera samt välja konceptlösning 

 Enklare dimensionering av ingående komponenter 

 Modellering i Solid Edge 

 Dimensionering 

 Simulering av kraft påverkan på komponenterna 

 Kontroll av uppkomna spänningar 

 Beräkning av egensvängningar/moder 

 

En preliminär projektplanering framtogs i form av ett Gantt-schema, se bilaga 1, där en grov 

uppskattning av tidsåtgång till aktiviteterna inom projektet ställdes upp på veckonivå. Schemat 

var endast en preliminär uppskattning, påbörjan och avslut av olika arbetsmoment varierade 

tidsmässigt, samt fanns en åtanke om att nya arbetsmoment kunde tillkomma. I efterhand kan 

sägas att förstudien drog ut på tiden då nya infallsvinklar/problem dök upp vars eventuella 

påverkan behövde utredas, vilket i många fall ledde till att de kunde uteslutas.  Skrivande av 

slutrapporten påbörjades tidigt i samband med planeringsrapporten och fortlöpte därmed, mot 

förmodan, i princip kontinuerligt under hela projektets gång. Verifiering och validering av 

arbetsgången säkerställdes med jämna mellanrum med handledare för att säkerställa att arbetet 

fortskred mot gemensamt mål. 

 

1.5 Riskanalys 
 

En kvalitativ riskanalys upprättades i samband med planeringsrapporten för att bedöma och 

klassificera de risker för projektet som kunde tänkas uppkomma. Riskerna har klassificerades i 

tabell 1 nedan med hänsyn de två variabla storheterna sannolikhet och konsekvens vilka 

graderats enligt skalan 1, 3 och 9. Produkten av storheterna symboliserade största riskerna för 

vilka en handlingsplan för största riskerna sammanställdes. 
 

Tabell 1. Kvalitativ riskanalys 
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De tre risker som i riskanalysen anses vara största hotet för genomförandet av projektet har 

tilldelats en handlingsplan där åtgärder tas upp för att förebygga att de inträffar samt vilka 

åtgärder som ska vidtas om någon av dessa händelser inträffar.  

  

1. Förlust av datainformation: 

Åtgärd: Samtliga datafiler av betydelse ska med jämna mellanrum sparas på minst två av 

varandra oberoende platser, exempelvis datorns hårddisk, USB-minne, KTH-server eller 

server hos Interfleet Technology. 

2. Datorhaveri: 

Åtgärd: Spara kopior av betydelsefulla filer på annan plats än arbetsdatorn 

3. Tidsbrist: 

Åtgärd: Veckovis avstämning enligt fastställt gantt-schema för att säkerställa 

tidsplanering. Eventuella större förseningar meddelas handledare, om nödvändigt vidtas 

åtgärder för omplanering av olika moment i projektfasen. 

4. Kunskapsbrist: 

Åtgärd: Genomförande av grundlig bakgrundsstudie samt inrättande av referensram 

vilken verifieras av handledare. Kontakt tas med handledare för vägledning mot 

inhämtning av ytterligare kunskaper/information om så skulle behövas. 

1.6 Målsättning 
 

Huvudmålet med projektet är att ta fram en ny konstruktionslösning för att kunna applicera 

mätbara krafter på järnvägshjul med hög precision. Detta för att järnvägshjulen ska kunna 

kalibreras då de ska användas som mäthjul för att mäta spårkrafter. Utrustningen som ska 

konstrueras ska kunna monteras och samverka med befintlig provrigg. 
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2 REFERENSRAM 

Arbetet har bedrivits systematiskt genom inhämtning av information från tillgänglig litteratur vid 

KTH’s bibliotek och webbaserade artikeldatabaser. Litteratur har även inhämtats från särskilda 

institutioner och avdelningar på KTH där relevant spetskunskap fanns tillgänglig i skriftlig form. 

Vid besök på institutioner har även vägledning erhållits genom möten och samtal med såväl 

forskare som professorer gällande arbetet som helhet såväl som vilka specifika områden som bör 

studeras på en djupare nivå. 

Fakta, kunskap och litteratur gällande Järnvägsystem och spårfordon, Spårfordons dynamik, 

Mätteknik på Järnvägshjul, Spårkrafter samt traktionsteknik har inhämtats från avdelningen för 

Spårfordon på KTH.  

 

Information gällande hjul räl kontakt specifikt har inhämtats i samråd med professorer och 

forskare från institutionen Maskinteknik på KTH. Här bedrivs omfattande forskning inom 

tribologi i allmänhet och tribologisk kontakt mellan hjul och räls i synnerhet. 

 

Omfattande information i form av utförda tester, prov och genomförda experiment med 

spårfordon i såväl fullskala som i laboratoriemiljö har inhämtats från artikeldatabaser vilka nåtts 

genom inloggning via KTH’s bibliotek. Här finns världsledande forskning inom alla tänkbara 

områden samlad vilket förenklat informationssöknings process ofantligt. Ett urval av använda 

sökord specificeras nedan. 

 

Wheel/ rail contact 

Adhesion  

Sliding friction 

Rolling contact 

Rollerrig 

Train 

Wheel measurements 

Adhesive wear 

Contact temperature 

Torsion damping 

 

Utöver dessa specifika områden har allmän information som bidragit till arbetets utveckling i sin 

helhet inhämtats från kurslitteratur från tidigare genomförda kurser inom vitt skilda områden.  

 

Fakta gällande existerande komponenter som lager, kopplingar och axlar har inhämtats via 

internet genom sökningar hos återförsäljare.  
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2.1 Förstudie hjul/räl-samverkan 

 
En förstudie har genomförts för att få en överblick över problemet och dess bakgrund. Syftet 

med förstudien är att förstå vilka påfrestningar hjulparen utsätts för vid olika driftsfall samt hur 

dessa driftsförhållanden kan simuleras i provriggen på bästa möjliga sätt.  Förstudien påbörjades 

genom inhämtning av kunskap om spårfordon samt de karakteristiska för och nackdelar dessa 

innehar för ökad förståelse om spåfordons dynamiska egenskaper. 

Då all styrning av spårfordon sker genom hjul/räls-kontakten läggs stor vikt vid att minimera 

slitage däremellan vilket i sin tur även påverkar rullmotståndet. Kontakten mellan hjul och räl i 

verkligheten är i de flesta fall starkt olinjär. Detta pga. geometriska skillnader på hjul och 

rälsprofiler samt samverkan mellan dessa två. Detta ger starkt oregelbundna och slumpmässiga 

kraftvariationer. Kraftvariationerna påverkas även av faktorer som varierande 

friktions/adhesions-koefficient vilken är starkt beroende slirningsgraden men även av yttre 

omständigheter som väderlek och banstruktur. 

En nackdel med nuvarande utrustning i provriggen är att det ej är möjligt att varken applicera 

eller mäta longitudinella krafter vilket ställs som krav på nya utrustningen. Vid eventuell 

generering av longitudinell kraft kommer en vridning i hjulaxeln uppstå då hjulen på en axel 

vanligtvis är stelt förbundna med varandra. En sådan konstruktion gör att hjulen och axeln måste 

rotera med samma vinkelhastighet. Denna konstruktionslösning har både för och nackdelar. 

Hjulparet blir på detta sätt självstyrande (radialstyrande) eftersom hjulens löpyta är konisk enligt 

figur 6 och rullning på olika radie vid samma rotationshastighet gör att ena hjulet vill rulla längre 

än det andra då de i detta fall antar olika periferihastighet. 

 

 
 

Figur 6. Hjulkonicitetens inverkan på hjulradie vid lateral förskjutning, (Andersson, Berg, 

Stichel, 2002). 

 

Hjulparets självstyrning genom kurvor innebär minskat slitage på både hjul och räls. För att detta 

ska vara möjligt måste två villkor uppfyllas. Tillräcklig rullradieskillnad måste genom hjulens 

konicitet kunna erhållas i förhållande till kurvradie samtidigt som hjulparet inte hindras att ställa 

in sig radiellt via inspänningen till ramverket, se figur 7. Uppnås inte dessa villkor kommer 

hjulflänsen att ta över styrningen, sk. flänsstyrning kommer uppstå, (Andersson, Berg, Stichel, 

2002.) Kurvmotståndet som uppkommer i kurvkörning är en funktion av friktionskrafter (kryp, 

slip, spinn) mellan hjul och spår vilka ger upphov till energiförluster som har en bromsande 

verkan på tåget. Högre frihet för hjulparet i inspänningen samt större konicitet på hjulen 

samverkar med mindre kurvmotstånd. Hjulradie skillnaden erhålls genom att axeln förflyttas 

lateralt gentemot spåret och radiell inställning av hjulaxeln erhålls genom att infästningen till 

boggi är flexibel. En stel infästning förhindrar denna rörelse förmåga trots att boggi i sin tur har 

viss förmåga till rörelse kring vertikala axeln gentemot vagnen.  
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Figur 7. Styv respektive mjuk inspänning av hjulpar mot boggi (Andersson, Berg, 2001) 

 

Kurvmotståndet är därför beroende av hur god möjlighet hjulparet har att anpassa sig till olika 

kurvradier och kan räknas ut enligt formel 1 nedan (Andersson, Berg, 2001). Formeln tar dock 

inte hänsyn till rådande friktionsförhållanden. 

   
   

 -  
   -     

  

        
                                          (1) 

Där: R= kurvradie, MT= tågvikt, inkl lok, Kb= grad av radialstyrning. Kurvmotståndet kan på ett 

torrt spår uppgå till 1-2 kN per vagn, vilket motsvarar en effektförlust på 400-1000 kW för ett 

tåg med 20 vagnar (Andersson, Berg 2001). För att kunna mäta de longitudinella krafter som 

uppstår vid bland annat kurvtagning måste det därför vara möjligt att kunna kalibrera mäthjulen 

för dessa i provriggen.  Beroende på hjulparets förmåga att ställa in sig radiellt gentemot 

kurvradien kan tre fall av inställning definieras vilka ger vitt skilda krypkrafter på hjulen till både 

storlek och riktning. Inställningsförmågan kan karakteriseras med hjälp av anloppsvinkeln ( ), 

de tre fallen illusteras i figur 8. 

 

 
 

Figur 8. Hjulparsinställning gentemot spåret. Underradial (vänster bild), Radial (mitten), 

Överradial (höger), (Andersson, Berg, 2001) 

 

Det stela förbandet av hjulen med axeln ger i samband med koniciteten fördelaktiga egenskaper 

vid kurvkörning.  

 

Samtidigt ger stelt förband av hjul med axel förutsättningar för sinusgång och instabil gång på 

rakspår. Sinusgången uppkommer på rakspår då hjullöpradien på vänster och höger hjul inte är 

lika stor pga. lateral förskjutning av hjulaxeln gentemot spåret.  Hjulradieskillnaden medför att 

hjulparet vill gira, se figur 9 nedan. Anledningen till att hjulparet förskjuts lateralt trots att 

fordonet kör på rakspår kan exempelvis bero på spårlägesfel hos spåren och fordonets förmåga 

att då hantera dessa. 
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Figur 9. Sinusgång, (Andersson, Berg 2001) 

 

Våglängden för sinusgången är starkt beroende av boggins konstruktion dvs. avståndet mellan 

hjulaxlarna och inspänning av dessa, avståndet mellan hjulen samt hjulens konicitet ( ). 

Våglängden (Lb) för sinusgången kan räknas ut enligt formel 2 nedan, där variablerna finns 

specificerade i figur 7.  

       
    

 
     

 

  
        (2) 

Genom kännedom om typ och storlek av spårkrafter i samband med sinusgång av specifik 

våglängd kan boggikonstruktioner utvärderas och utvecklas för att minimera slitage och förbättra 

fordons dynamiska egenskaper. Mängder av ytterligare fler argument och enstaka fall kan 

påvisas vid vilka spårkraftsmätningar är av intresse, syftet med arbetet är dock inte detta utan 

endast att öka förståelsen av interaktionen mellan hjul/räls samt visa varför det är av intresse att 

mäta spårkrafter vid enstaka specifika tillfällen. 

Ren rullning förhindras till viss grad av longitudinella och laterala spårkrafter så fort hjulparet 

antar en anloppsvinkel vilket samverkar med ökat kurvmotstånd. Kraftskillnaderna mellan 

kurvyttre och kurvinre hjul i ett hjulpar vid ett sådant fall ger upphov till torsion i axeln. Detta 

ger anvisning om vilka metoder som finns att tillgå för att skapa longitudinella krafter på hjulen i 

riggen. Torsion i hjulaxeln kan skapas genom att låta hjulen rulla på olika rullradie skillnad. 

Alternativt kan longitudinella spårkrafter genereras vid acceleration eller bromsning av 

hjulaxeln. Vid acceleration vill hjulen rotera fortare än tågets hastighet i färdriktningen och vid 

bromsning det omvända, longitudinella krafter skulle således kunna skapas på genom att bromsa 

hjulaxeln i riggen alternativt försöka accelerera den mot ett motstånd. 

En av faktorerna med störst påverkan på samverkan mellan hjul/räls är den tillgängliga 

adhesionen i kontaktpunkten. Adhesionen kan beskrivas som vidhäftningsförmåga mellan två 

material och beror i sin tur på ett flertal olika faktorer som hastighet, temperatur, föroreningsgrad 

i kontaktpunkten samt lastvariationer. I järnvägssammanhang definieras adhesion som den 

friktionsförmåga som finns tillgänglig för att överföra tangentiella krafter. Studier över 

adhesions kurvor visar att tillgängliga adhesionen är starkt beroende av den procentuella 

slirningsgraden vilket har haft stor betydelse för utformning och dimensionering av utrustningen 

till kalibreringsriggen.  
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2.2 Rollerrigs 
 

En förstudie har genomförts där liknande provriggar och konstruktionslösningar utvärderades för 

att undersöka hur dessa fungerar samt vilka simuleringar/tester som är möjliga att utföra med 

dem. Möjligen kunde någon av dessa funktioner/lösningar överföras till Interfleets provrigg? 

Internationella benämningen för provriggar av denna typ är ”rollerrigs”. Det pga. funktionen där 

man har hjul som rullar mot varandra. Provriggar byggdes initiellt med syftet att analysera 

ångloks egenskaper och prestanda, (Jaschinski, et al., 1999) Både fullskaliga samt förminskade 

skalmodeller existerar. Största fördelen med ”skalade” modeller är den minskade kostnaden som 

dessa medför jämfört med fullskaliga, trots storleksskillnaden kan fundamentala dynamiska 

egenskaper reproduceras. Skillnaderna mellan hjul-räl dynamiken i en provrigg jämfört med 

verklig körning är betydande, riggarna har dock ändå visat sig vara mycket användbara vid 

utveckling av nya boggikonstruktioner, fordonskomponenter samt vid optimering av 

hjulupphängningar. De stora fördelarna med dessa provriggar är att tester kan utföras i en miljö 

som är oberoende av väderlek, särskilda fall kan simuleras och analyseras. Testerna och de 

specifika förhållanden som vid ett specifikt testtillfälle råder kan reproduceras. I många av 

provriggarna kan tester utföras på kompletta boggi’s, se figur 10 och 11 nedan.  På vissa 

fullskaliga riggar kan tester uträttas på upp till fyra hjulaxlar samtidigt. I många fall är syftet med 

provriggar där hel boggi kan testas just att bestämma hela boggins/vagnens egenskaper. 

 

 
 

Figur 10. Rollerrig hos Deutsche Bahn i München-Freimann, (Jaschinski et al., 1999) Bilden till 

vänster visar vy uppifrån över riggen samt dess drivenhet. Höger bild visar testning av tåg på 

samma rigg., Rullarna kan var för sig förskjutas lateralt och vridas i horisontalplanet för att 

simulera kurvtagning. Drivning sker på rullarna. 

 

 
 

Figur 11. Roller-rig vid National Traction Power Laboratory, Sichuan China, (Zhang, 2002) 
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2.3 Resultat av tester utförda i rollerrigs 
 

I kinesiska riggen som beskrivits i figur 11 har omfattande studier på adhesions uttag i 

förhållande till slipprocent genomförts. Dess konstruktion och uppbyggnad förhållandevis lik 

den rigg som finns i Tyskland. Drivningen av hjulen på denna rigg sker direkt på boggins 

hjulaxel med hjälp av en motoreffekt på 800 kW. Rullarna kan i sin tur rulla med helt fritt eller 

bromsas med hjälp av en generator. Vinkel hastigheten kan mätas på både rullaxeln och 

boggihjulaxeln, varur hastighetsskillnad mellan dessa kan beräknas och således även slip/kryp. 

En principiell skiss över riggens uppbyggnad och funktion visas i figur 12 nedan. Både på 

rullarnas axel och boggiaxel kan vridmomentet mätas. Boggin är i sin tur monterad till yttre stel 

fixtur med mellanliggande kraftgivare för att mäta longitudinell kraft. 

 

 
Figur 12. Principiell skiss över riggens uppbyggnad,(Zhang et al., 2002). 

 

Olika lastfall, hastighetsfall samt föroreningsfall i kontaktpunkten simulerades. I testfallet med 

rena ytor sjönk adhesionskoefficienten med ökad axellast samt även vid ökad hastighet. 

Adhesionskurvor från försöket visas nedan i figur 13. 

 

 
 

Figur 13. Adhesionskurvor som funktion av slip (%) för två olika lastfall, 44kN respektive 67kN. 

Försöket utfördes vid olika hastigheter (km/h) markerade i figuren, (Zhang et al., 2002) 

 

Trots att kurvornas grafiska precision är bristfällig visar de att höga adhesionsuttag är möjliga att 

få ut redan vid slipgrad av 1–2.5% i en provrigg i fallet av rena osmorda ytor. Resultaten kan 

dock vara missvisande då det ej anges om adhesionskurvorna visar maximalt uppmätt värde vid 

olika grad av slip eller om det är värden registrerade vid ”steadystate”. Ytterligare resultat från 

andra försök har inhämtats för jämförelse av dynamiska förloppet och dess egenskaper mellan 

två rullar som utsätts för rullande glidande kontakt samt variationer och beteende av 

adhesionskoefficienten i ett sådant förlopp.  
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Liknande tester har utförts vid Institute of Technology i Tokyo, Japan, (Baeka K.S, et al., 2008). 

Försöken genomfördes dock i detta fall endast vid låga hastigheter och låga slipförhållanden. 

Storleken på rullarna vilka trycktes mot varandra var i detta fall väsentligt mindre (diameter 30 

mm) vilket kan påverka resultaten. De relativt små dimensionerna på rullarna medför att varje 

kontaktpunkt längs rullarnas omkrets kommer i kontakt oftare per tidsenhet. Vid glidning i 

kontaktpunkten omvandlas friktionskraften till värme vilken diffunderar in i materialet, med 

kännedom om att mindre massa värms upp under kortare tid kan bör rullarnas storlek och 

rotationshastighet tas hänsyn till. Kontakttrycket mellan rullarna vid försöken var 800 MPa vilket 

approximativt motsvarar kontakttryck mellan hjul och räl och rullningshastigheten uppgick till 

1.26 m/s. Resultaten från försöken uppvisar flera likheter med resultaten från försöken i 

Kinesiska riggen. Resultaten redovisas nedan i figur 14. 

 

 
 

Figur 14. Adhesionskurvor från försök vid olika grad av slip (Baeka K.S, et al., 2008). 

Ytterligare experiment vid testning av adhesionsuttag genomförda vid Sheffield University of 

Mechanical Engineering uppvisar liknande resultat, (Arias-Cuevasa et al., 2010), dvs. möjlighet 

till höga adhesions uttag vid relativt låga slip värden. Dock var rullarnas dimensioner även vid 

detta test små (diameter 50 mm). Skivorna roterades med ett varvtal på 400 varv per minut vilket 

motsvarar rullnings hastighet på ca 1 m/s. Kontakttrycket uppgick till 1.2 GPa vilket 

approximativt motsvarar verkligt kontakttryck mellan hjul/räl.  Experimenten visar även att 

adhesionskoefficienten är beroende av rullad sträcka vilket även bekräftas av Tyfour et al., 

(1995) och kan därför inte antas vara konstant över tid, se figur 16.  

 

 
 

Figur 16. Adhesionsuttag vid 0.5 % slip samt 1 % slip. Blå graf motsvarar ren kontaktyta vilket 

är det relevanta testet för detta arbete. Graferna i grönt och lila visar adhesions uttag vid fallet 

av kontaminerad kontaktyta för att testa friktions egenskaper för olika friktionsmedel, 

 (Arias-Cuevasa et al., 2010) 
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Antalet faktorer som påverkar adhesionskoefficienten är många och komplexa, varför det kan 

anses nödvändigt att genomföra studier över vad som egentligen sker i kontaktpunkten då den 

utsätts för samtidig rullning och glidning vilket kan ge svar på varför adhesionskurvan antar sin 

typiska topp vid viss procentuell glidning i olika system, se figur 17, för att sedan minska. 

Anledningen till att denna utredning anses vara av betydelse är då utrustningen ska utformas med 

en förbestämd slipgrad för optimalt adhesionsuttag. Förhoppningen är att studien ska ge svar på 

inom vilket spann slipgraden bör ligga inom för att möjliggöra utveckling av tangentiella krafter. 

Slipgraden kommer kunna varieras något genom lateralförskjutning av rullarna oberoende av 

varandra. Dessa slipvariationer kommer dock vara små, <1%, och möjligtvis inte tillräckliga för 

uttag av kalibrerbara longitudinella krafter. Rullarnas eventuella storleksskillnad (radie skillnad) 

måste därför bestämmas.  Anledningen till att högt adhesionsuttag eftersträvas är att 

mätsignalerna från töjningsgivarna måste vara tillräckligt starka för att inte vara alltför 

störningskänsliga, då hjulen ska kalibreras efter dessa. 

 

 
 

Figur 17. Adhesionskurvor, (Andersson, Berg, 2001) 

Slirningar av hjulen som ger upphov till krypkrafterna i kontaktpunkten kan delas upp i 

komponenter i longitudinal led samt lateral led. Förhållandet mellan dessa avgör storleken på 

rotationsrörelsen vinkelrätt mot planet som kallas spinn. Storleksmässigt små krypkrafter och 

spinn kan beräknas med hjälp av Kalkers linjära krypkraftsteori beskriven i Jacobson, Kalker 

(2000). Dock bygger teorin på antagen av mycket små kryp och spinn, dvs. då krypkrafterna är 

väsentligt lägre än vid fullt utbildad friktion, vid så kallat ”microslip”, Andersson, Berg (2001). 

Detta innebär att begränsningen sker till mycket små rörelser vilket ej är fallet i denna 

tillämpning, varför detta teori område lämnas utanför fortsatt arbete. 

Från genomförd förstudie fram till detta stycke dras slutsatsen att all kraftapplikation på 

mäthjulet ska ske endast i kontaktpunkten med en endast en rulle. Rullen ska kunna förskjutas 

lateralt och även kunna vridas kring horisontalplanet för simulering av anloppsvinkel mellan hjul 

och räls vid kurvkörning.  
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2.4  Möjligt slip som funktion av hjulens konicitet 
 

Då hjulens löpbana på en hjulaxel är konisk kontrolleras vilken slipgrad som kan erhållas endast 

genom att låta hjulen rulla på olika rullningsradie genom lateral förskjutning av rullen.  Kraft ska 

enligt kravspecifikation vara möjlig att appliceras på hjulet vid tre olika punkter, specificerade i 

figur 18. 

 

 
 

Figur 18. Lägen på hjulet där kraft ska appliceras. Lokala koordinaterna anges som  

funktioner av (y, z).  Kraft F0 appliceras på löpcirkeln. 

 

 

Maximal rullradie skillnad erhålls vid rullning på kontaktpunkt F30 och F50 och uppgår till 6 mm. 

Vid applikation av kraft på löpcirkeln på ett av hjulen kan maximal rullradieskillnad endast 

uppgå till 4 mm. 

För att återskapa hjul/räls kontakten så noga som möjligt bör rullens profil förses räl 

dimensioner. Detta medför dock att kraft inte kan appliceras på given punkt F30 då 

tvåpunktskontakt erhålls i detta fall mellan rulle och hjul, se figur 19. Tvåpunktskontakt måste 

undvikas då all mätdata från mäthjul förloras i detta fall vilket omöjliggör kalibrering. En bättre 

passning mellan rulle och hjul kan erhållas då hjulprofilen är förslitningsanpassad enligt UIC 60/ 

ORE S1002.  Verkliga skillnaden mellan dessa två profiler är maximalt 1 mm och ger i praktiken 

avsevärt mindre kontakttryck, (Andersson, Berg, Stichel, 2002) Dock möjliggör inte heller denna 

profil applikation av kraft på önskad punkt. 

 

 
 

Figur 19. Hjul med SJ-normal profil mot rulle med rälsprofil UIC60 
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Rullens profil måste därav modifieras något. Rälsens farbana är uppbyggd av tre olika radier, R 

300, R 80 samt R 13. Totala bredden uppgår till 72 mm enligt figur 20 och utnyttjas vid 

kurvtagning för att hjulparet ska kunna ställa in sig radiellt i förhållande till kurvradie. Rullens 

farbana behöver inte vara lika bred dock är det viktigt att den har samma profil. För att 

möjliggöra applikation av kraft på specificerade punkter måste även farbanan R 80 slopas för att 

undvika tvåpunktskontakt mellan rulle och hjul. 

 

 
 

Figur 20. Rälsprofil UIC60, (Andersson, Berg, Stichel, 2002) 

 

En lämplig utformning på rullen kan vara utan R 80 och med minskad bredd från 72 mm till 42 

mm enligt figur 21. Kontakt mellan hjul och rulle kan med denna profil erhållas på 

förspecificerade punkter. 

 

 
 

Figur 21. Profil på rullen samt kontakt med hjul 
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Skillnaden i rullradie medför att hjulen antar olika periferi hastighet vid kontaktpunkten. Hjulen 

drivs med en vinkelhastighet av minst 54 varv per minut från motorn. Med hjälp av 

periferihastigheterna kan slipgraden räknas ut, se illustrativ figur 22. 

 

 
 

Figur 22. Interaktion mellan hjul och räl, (Andersson, Berg, 2001) 

 

Ren rullning ger:             

För att longitudinell kraft (Fa) ska genereras måste:       . 

Detta uppnås genom rullradieskillnaden. Hjulet med störst radie erhåller då en överhastighet i 

förhållande till det andra hjulet. Överhastigheten definieras enligt formel (3). 

 

                  (3) 

 

Det drivande momentet måste således ge en periferihastighet som är större än den transversella 

hastigheten för att en dragkraft ska kunna tas ut.  Procentuella slirningsgraden dvs. slipet som 

genereras vid ett sådant förfarande definieras enligt formel (4).  

 

  
  

 
 

     

 
          (4) 

 

För att i samband med bromsning beskriva möjlighet till uttagbar bromskraft används ytterligare 

begreppet kryp, vilket motsvarar slirningsgraden med omvänt tecken och definieras enligt formel 

(5) 

 

  
     

 
          (5) 

 

För beräkning av slirningsgraden av hjulen i riggen måste formel 4 anpassas något. Formeln 

bygger på antagandet att båda hjulen antar lika stor överhastighet gentemot tågets transversella 

hastighet framåt enligt figur 22. I fallet av rullning mot två hjulen i riggen kommer förloppet 

likna det som uppkommer vid körning i kurva. Detta innebär att ena hjulet kommer anta en 

överhastighet och det andra en underhastighet enligt figur 23. Skillnaden mellan dessa två utgör 

totala (absoluta) slirningsgraden. Vid antagande att slirningsgraden är lika stor vid båda hjulen 

fås slirningsgraden vid respektive hjul som . Beräkning av genererad slip mellan respektive 

hjul/rulle-par i riggen utförs enligt ekvation 6. 

 

  
  

 
 

     

 
 
 

 
          (6) 
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Hjulens och rullarnas interaktion kan illustreras med hjälp av figur 23 vilket bidrar till ökad 

insikt över slip uppförandet. Formlerna förutsätter dock att slirningsgraden mellan hjul/rulle-

paren är lika stor under ett givet tidsintervall, detta är dock inte är fallet i verkligheten vilket 

senare ska beskrivas. 

 

 
 

Figur 23. Hastighetsskillnader mellan hjul och rullar (vänster) Hjul 1 rullar på stor radie (rstor) 

och hjul 2 på liten radie (rliten). Detta ger hastighetsförhållande V1>V3 samt V2<V4, förutsatt 

jämt fördelad slipgrad. Hastighetsförhållandena ger upphov till krafter på rullar enligt höger 

bild. 

 

Beräkningar av slipgraden har gjorts i Matlab med hjälp av ovanstående formler där 

rullradieskillnaden ansatts som variabel för att illustrera slipgrad som funktion av 

rullradieskillnad. Resultatet visas i figur 24. 

 

 
 

Figur 24. Slip som funktion av rullradieskillnad. 

 

Maximala radieskillnaden som kan erhållas med enbart lateralförskjutning av rullarna uppgår till 

6 mm vilket motsvarar en slipgrad på 0.6 % enligt figur 24. Även en viss skillnad i rullradie 

erhålls från rullarna beroende på var kontaktpunkten på dessa angriper. Denna skillnad är dock i 

detta fall mycket liten pga. dimensionerna på rullens farbana och försummas därför vid 

beräkning av slipgraden. Detta förlopp då slipgraden på båda hjulen är lika stor på båda hjulen är 

dock mindre troligt då kontaktytans utseende och storlek skiljer sig beroende var kontakt mellan 

rulle och hjul sker, se figur 25 nedan. Troligt är att slipgraden kommer variera slumpmässigt 
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mellan hjulen pga. skillnader i yttopografi och hjulens/rullens orundhet. Slipgraden kan 

exempelvis uppgå till det dubbla (1.2 %) om glidning endast sker vid ett hjul medan det vid det 

andra uppträder ren rullning. Detta fall är möjligtvis utförbart genom relativt stora variationer vid 

applicering av vertikal last mellan hjulen. 

 

 
 

Figur 25. Kontaktytans storlek beroende på kontaktpunkt mot räl (Sundh J, 2009). 

Kontaktstorleken i figuren avser kontakt mellan hjul och räl, utseendet mellan hjul och rulle 

kommer skilja från detta men liknande skillnader kommer uppstå beroende på hjulens/ rullens 

dimensioner. 

 

2.5 Effektbehov beroende av slip och rullradieskillnad 
 

För att ytterligare öka slipgraden mellan hjul och rulle kan en rullradieskillnad införas mellan 

rullarna genom att utforma dem i olika storlek. En ökad slipgrad korrelerar dock med ett ökat 

effektbehov från motorn.  Motoreffekten beräknas enligt formel 7 nedan. 

 

              (7) 

 

Då friktionskraften på de båda hjulen är motriktad pga. över respektive underhastighet som de 

vill rulla med kommer olika stora moment verka på de båda hjulen och dessutom vara 

motriktade. Storleken på dessa är beroende av rullradieskillnaden. Totala momentet som behövs 

för framdrivning beräknas enligt formel 8 nedan. 

 

                              )     (8) 

 

Varvtalet (n) vid vilken provning ska utföras är angiven till ca 54 varv per minut, detta är i 

princip minsta möjliga varvtal vid vilken motorn kan operera. Det ger vilket ger 

vinkelhastigheten enligt formel 9. 

 

  
    

  
 

     

  
                 (9) 

 

Ur ovanstående formler kan tydas att effektbehovet är beroende av önskad slipgrad. Högre slip 

kräver större effekt från motorn. Även adhesionskoefficienten har inverkan på effektbehovet då 

högre adhesion ger upphov till större longitudinella krafter (F). Beräknat effektbehov (7) med 

hjälp av dessa parametrar (8)-(9) kan utläsas i figur 26, där rullradieskillnaden ansatts som 

variabel. Nuvarande motor som är installerad i riggen har en effekt på 3000 W. En önskan vore, 

om möjligt, att använda sig av denna för att minimera investerings kostnader. 
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Figur 26. Effektbehov som funktion av rullradieskillnad vid olika adhesionsförhållanden. 

Beräkningarna förutsätter att slipgraden är lika stor på båda hjulen. Effektbehovet är beräknat 

vid adhesionskoefficienter på 0.4, 0.5 samt 0.6. Vertikalkraften är satt till maximala 150 kN. 

 

Figur 26 visar att maximal tillgänglig effekt från nuvarande motor uppnås vid en 

rullradieskillnad av ca 7 mm. Detta förutsätter att en adhesionskoefficient på 0.5 verkar och att 

en maximal vertikal kraft på 150 kN ansatts. Longitudinella kraften skulle i detta fall uppgå till 

75 kN. Slipet vid 7 mm rullradieskillnad uppgår till 0.7 %. Erfarenhetsmässigt är det inte troligt 

att uttag av så pass höga adhesionskoefficienter är troliga vid så pass låga slip. En adhesions 

koefficient på 0.4 är mer sannolik vid 9 mm rullradieskillnad vilket uppträder vid en högre 

slirningsgrad. Det skulle motsvara en longitudinell kraft av ca 60 kN.  Förstudien av test 

genomförda i rollerrigs har dock visat att högre adhesionskoefficient ibland är möjlig att erhålla 

vid applikation av mindre vertikalkraft. Liknande effektbehovskurvor vid applikation av 100 kN 

vertikalkraft illustreras i figur 27 nedan. Maxeffekt uppnås exempelvis vid radieskillnad på 10 

mm och ger slip på ca 1 %. 

 

 
 

Figur 27. Effektbehov vid 100 kN vertikalkraft. Effektbehovet är beräknat vid tre olika 

friktionskoefficienter, 0.6, 0.5 samt 0.4. Där maxvärde erhålls vid högst friktionskoefficient. 

 

Motoreffekten beräknas även med alternativ metod för verifiering att jämviktsekvationen (8) är 

korrekt uppställd samt att de antaganden som gjorts i figur 23 är korrekta. Klart är att 
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motoreffekten behöver täck upp för effektförlusten som uppkommer i glidningen mellan hjul och 

rulle. Effekten som omvandlas till värme i kontaktpunkterna kan skrivas enligt ekvation 10. 

 

               (10) 

 

Beräkningen utförs vid vertikalkraft av 100 kN samt antagandet att en friktionskoefficient av 0.5 

verkar i kontaktpunkten, detta för att kunna jämföra med markerade värdet i figur 27. 

Friktionskraft per hjul beräknas då enligt ekvation (11). 

 

                             (11) 

 

Ett slip (s) på 1 % ansätts och kraften i beräkningen dubbleras då  förlusten genereras i två 

kontakter, dvs. höger och vänster hjul. Effektbehovet med dessa indata beräknas i ekvation 12. 

 

                                                  (12) 

 

Resultatet överensstämmer med beräkningen i figur 27. Rullarnas radieskillnad kan nu 

approximativt bestämmas med hjälp av ovanstående resultat. Resultatet ger inget entydigt svar 

då storleken på adhesionskoefficienten vid olika slipgrad i systemet är okänd. Tidigare 

erfarenheter tyder dock på att den bör ligga kring värdet 0.4.  En rullradieskillnad större än 10 

mm vilken ger 1 % slip är ej möjlig pga. effektbrist från motorn förutsatt att 

adhesionskoefficienten uppgår till 0.4. 

Ett förslag till utformning av rullarna vid effektbehovs maximering är att de sinsemellan sig har 

en radieskillnad på 10 mm. Denna skillnad innehar systemet då konstant dvs. även då båda 

hjulen rullar på löpcirkeln. Skulle det visa sig att adhesionskoefficienten i detta fall endast 

uppgår till 0.3 kan rullradie skillnaden genom hjulens konicitet ökas ytterligare till maximalt 16 

mm vilket vid denna friktionskoefficient ger ett effektbehov på 2.7 kW enligt figur 28. Även en 

minskning av rullradieskillnaden till 8 mm är möjlig genom förskjutning av endast en rulle så att 

vertikalkraft angriper vid punkt F50 enligt figur 29. Systemet har kapacitet att arbeta inom 

rödmarkerat område på respektive adhesionskoefficientkurva i figuren nedan. Arbetsområdet 

begränsas av möjlig rullradie skillnad samt effekttillgång. Att avgöra vad som är rätt slip för 

systemet är svårt. Höga adhesionsuttag eftersträvas samtidigt önskas inte att kalibreringen av 

hjulen ska vara alltför destruktiv vilket är fallet vid höga slip värden. 

 

 
 

Figur 29. Kapacitet till arbetsområde. Graferna har tagits fram vid adhesionskoefficienter på 

0.3-0.6, där arbetsområdet är minst vid adhesion av 0.6. 
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2.6 Slip som funktion av snedställning av rullen. 
 
Viss slirningsgrad kan även erhållas genom snedställning av rullen gentemot hjulet. Figur 30 

visar hjul och rulle med respektive utan snedställning. Utan snedställning antar både hjul och 

rulle samma periferihastighet vid kontakt. 

 

 
 

Figur 30. Snedställning av rulle 

 

 

Vid snedställning vill rullen rulla i en annan riktning än hjulet varför dess hastighet i hjulets 

riktning (vx) inte är lika stor. Skillnaden mellan hastigheterna i hjulets rullriktning kan skrivas 

som en funktion av snedställnings vinkel alfa enligt ekvation 13. 

 

                            (13) 

 

Med vinkelhastigheten beräknad i 9 antar hjulet en periferihastighet enligt ekvation 14 vilken 

även ger relativa hastigheten för rullen vid tre graders snedställning.
 

 

                                                        (14) 

 

Longitudinell slip vid denna hastighetsskillnad beräknas enligt tidigare formel 5 och uppgår till 

ca 0.15 %. Detta visar att snedställning av rullen är en relativt dålig metod för att generera 

longitudinella krafter. Däremot ger snedställning av rullen stort slip i lateral riktning. Laterala 

slipgraden beräknas enligt ekvation 15, dvs. förhållandet mellan longitudinell hastighet och 

lateral hastighet vid snedställning. 

 

       
  

  
           (15) 

 

Snedställning av tre grader ger lateralt slip på ca 5 %, enligt ekvation 15, vilket bör vara 

tillräckligt för uttag av acceptabla adhesionskoefficienter.  
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2.7 Friktion mellan hjul och rulle vid glidning/slip  
 

För att öka förståelsen till varför adhesionskurvorna antar sin typiska form med en adhesions 

topp vid viss procentuell glidning studeras förloppet i kontaktpunkten närmare. Friktion mellan 

två kroppar uppstår i kontaktarean mellan dessa. Friktionskraften är en kraft motriktad relativa 

rörelsen för två ytor vilka rör sig mot varandra där klassiska uttrycket för beräkning av 

friktionskraften (f) mellan två ytor beskrivs i formel 16. Konstanten   beskriver förhållandet 

mellan Normalkraften och friktionskraften. 

 

              (16) 

 

Friktionen vid rörelse kan delas upp som funktionen av två förlopp. Förloppen kan  enligt van 

Beek, (2004), beskrivas som, plogning av yttoppar i kontaktytan (se figur 32), och adhesiva 

krafter som verkar mellan yttopparna. Plogning av yttoppar kan minimeras genom val av 

material för de två kroppar vilka ska interagera så att hårdheten mellan dem inte skiljer mer än 

10 % vilket gör att topparna får svårare att penetrera varandra. Då all kontakt mellan kropparna 

sker mellan yttopparna varierar kontaktarean med anlagd last. En skarpare insyn i denna area 

visar att den kan definieras på två sätt. Nominell kontaktarea (AN) samt reell kontaktarea (AR).  

Nominella kontaktarean motsvarar den yta som kroppen projicerar på underlaget. Reella 

kontaktarean är i verkligheten mycket mindre och utgörs av de ojämnheter (yttoppar) på ytorna 

vilka kommer i kontakt med varandra vilket innebär att AR < AN, se figur 31 nedan. Reella 

kontaktarean utgörs alltså av summan mikrokontakter som är i kontakt, (van Beek, 2004). 

 

 
 

Figur 31. Förhållande mellan nominell och reell kontaktarea. Reella kontaktarean utgörs av 

summan ”mikro-kontakter” mellan ytorna, (Persson B.N.J, 2000) 

 

Plogningen av yttoppar innebär att materialet deformeras plastiskt se figur 32 nedan. Figuren 

visar även att det är essentiellt att kropparna har någorlunda lika hårdhet så att material som 

lossnat ej trycks in i den andra kroppen. 

 

 
Figur 34. Plogning av yttoppar, (van Beek, 2004). 

 

 

Plastisk deformation efterlämnar spår i form av repor, vilket nästan alltid är fallet med metaller, 

och innebär att yttrycket på topparna (pm) är lika med hårdheten (H) hos materialet då 

            
 

Sambandet leder till uttrycket 17 (van Beek, 2004): 
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AR = 
 

 
          (17) 

 

Reella kontaktarean är då proportionell mot normallasten. En ökad normallast leder till 

deformation av yttoppar vilkas kontaktarena ökar samtidigt som fler toppar kommer i kontakt 

med varandra. Bortsett från plogning av yttoppar i mikrokontakter tillgodoräknas övriga 

friktionskraften den adhesion som verkar i mikrokontakterna (van Beek, 2004). Friktionskraften 

orsakad av adhesion är därmed en funktion av ytans skjuvspänning och reell kontaktarea enligt 

formel 18 

 

                 (18) 

Adhesiva friktionskoefficienten kan då definieras enligt formeln (19) 

     
    

 
 

 

 
         (19) 

 

2.8 Adhesionsmaximum 
 

Vid ökad glidhastighet ökar effekten som genereras i kontaktpunkten, vilken omvandlas till 

värme. En ökad temperatur i kontaktpunkten har påverkan på stålets egenskaper, där hårdheten 

minskar vid angiven temperatur. Stålets egenskaper förändras vid temperaturer över 150 
0 C med 

minskad hårdhet som resultat då strukturen i materialet omvandlas. Temperaturen i kontakten 

kan beskrivas som funktion av två temperaturförlopp, blixttemperatur samt nominell kontakt 

temperatur. Blixttemperaturer uppstår i mikrokontakterna men varar endast under mycket kort 

tid, dvs. endast under den tid då två yttoppar är i kontakt med varandra. Blixttemperaturen i en 

mikrokontakt kan uppgå till flera hundra grader och ge upphov till mikrosvetsar (smältning av 

materialet). Nominella temperaturen är en funktion av de blixttemperaturer som genereras och 

kan definieras som den yttemperatur som skulle existera om värme genereringen skulle vara jämt 

fördelad över nominella kontaktarean. Vid viss kritisk slipgrad för ett givet system sjunker 

friktionskoefficienten och kurvan antar en negativ lutning. Exakt vart denna topp på kurvan 

yttrar sig går ej att bestämma exakt, utan är systemberoende, (se figur 33) och sammanfaller 

möjligtvis då en viss kritisk kontakttemperatur utvecklats. Tester utförda i provriggar beskrivna 

tidigare har visat att höga adhesionsuttag är möjliga redan vid mycket låga slipvärden. 

 

 
 

Figur 33. Förskjutning av adhesionsmaximum 

 

De parametrarna med störst inverkan på toppens läge är kontakttemperaturen, hårdhet för 

materialet vid föreliggande kontakttemperatur, kontakttryck, glidhastighet, slirningsgrad samt 

storlek på rullarna. Utrustningen för kraftapplikation i provriggen ska utformas så att 

slirningsgraden ligger innan denna topp för att förhindra uppkomst av eventuella 

torsionssvängningar. Ett visst skydd mot svängningar finns redan då kraftapplikationen ska ske 

vid relativt låg rullningshastighet (3 m/s) vilket minimerar de skadliga dynamiska tillskott som 

hjulens massa bidrar med.  
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Kontaktarean kan vid samtidig rullning och glidning enligt figur 34 delas in ”stick” respektive 

”slip” regioner, (Lewis, Olofsson, 2009).  Longitudinella krafter uppkommer som en direkt 

funktion av storleken på dessa regioner. Överförbara longitudinella kraften ökar då storleken på 

slip arean ökar.  

 

  
 

Figur 34. Generering av tangentiella krafter (Lewis, Olofsson, 2009).   

 

Detta innebär att maximala överförbara tangentiella kraft uppkommer då hela kontaktarean 

endast består av slip regionen. Detta samband leder fram till grafen i figur 35.  

 

 
 

Figur 35. Möjligt adhesionsuttag (Lewis, Olofsson, 2009).   

 

Grafen visar att maximala möjliga adhesionsuttag uppkommer då hela kontaktarean glider och 

ingen rullning förekommer. Däremot kvarstår frågan om hur denna topp kan bestämmas som 

funktion av slirningsgrad, dvs. vart på horisontella axeln den uppstår. Vi vet att det är en kritisk 

systemparameter som absolut inte får överstigas då den kan ge upphov till självsvängningar i 

systemet, vilket visas i figur 36, dvs. då systemet antar negativ friktion i kontakten. Möjligtvis 

har kontaktareans storlek påverkan, varför detta utreds. 

 

 
 

Figur 36. Positive/Negative friction, (Lewis, Olofsson, 2009).   
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2.9 Beräkning av kontaktarea mellan rulle och hjul 
 

Maximala uttagbara tangentiella kraften är beroende av kontaktareans kapacitet att absorbera 

adhesionen, vilken utrycks i form av en koefficient. Det är av intresse att beräkna storleken på 

arean och hur den kan påverkas genom val av konceptlösning. Kontaktareans storlek mellan hjul 

och räls kan beräknas enligt Hertz teori för yttryck. Teorin bygger på antagandet att ytorna är 

släta och friktionsfria.  Hjulets samt rullens profil ger en elliptisk kontaktarea enligt figur 37.  

 

 
 

Figur 37. Kontaktareans utseende beroende av profil i x, respektive y-riktning, (Lewis, Olofsson, 

2009).   

 

Kontakttrycket mellan två kroppar vid applikation av normalkraft, P, illustreras i figur 38 nedan. 

Kropparna deformeras vid kontakt och ett kontakttryck verkar mellan kropparna. 

  

 
 

Figur 38. Schematisk bild över kontakttrycket mellan två kroppar, (Lewis, Olofsson, 2009).   

 

För beräkningar av kontakttryck och kontaktarea behövs ett antal uttryck vilka specificeras 

nedan. Ekvivalenta elasticitetsmodulen samt ekvivalenta radier för kontakten beräknas enligt 

formel 20 samt formel 21. 

 

   
    

 

  
 

    
 

  
                           (20) 
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Ekvivalent radie i x respektive y riktning beräknas enligt formel 21-22. Vinklarna   samt   

ansätts till noll då hjulet och rullen antas rulla mot varandra utan snedställning, se figur 37. 

 
 

  
 

     

   
 

     

   
 

         

   
 

         

   
     (21) 

 
 

  
 

     

   
 

     

   
 

         

   
 

         

   
        (22) 

 

Ekvivalenta radierna används tillsammans med parameter ξ vilken definieras enligt formel 23 

under förutsättning att: Ry > Rx. 

 

   
  

  
 
 

             (23) 

 

Där korrektions faktorer, F1=0.91 och F3=0.4 för elliptiska kontakter, (Lewis, Olofsson, 2009), är 

funktioner av parametern  . Ekvivalent kontaktradie för kontakten beräknas enligt formel 24 

 

        
               (24) 

 

Ellipticiteten (c) beräknas ur formel 25, där P anger normallast vilken satts till 150 kN.  

 

        
     

     
 

              (25) 

 

Beräkning av ovanstående uttryck har genomförts i Matlab. Rullen har vid beräkningarna försetts 

med rälsprofil och hjulet med sj-standard profil. Data för kropparnas radier i respektive riktning 

har hämtats ur Andersson, Berg (2001), dock med följande antagande om att hjulets radie i y-

riktning antas vara ∞. Vid jämförande beräkning av rullarna användes följande indata för 

dimensionerna, där rullens radie anges med variabeln R2x och att kontakt sker mellan de ytor 

som är i kontakt då hjulen rullar på rakspår, dvs. på löpcirkeln. 

 

R1x= 0.500 R2x= 0,250, alternativt R2x= 0,150 

R1y= ∞  R2y= 0,300 

 

Semikontaktradierna a och b för kontakten specificerade i figur 37. Beräknades med hjälp av 

formel 38 och 39. 

 

                 , alternativt               (38) 

 

                , alternativt                (39) 

 

Resultaten antogs till en början vara felaktiga då semikontaktradien b ökar då radien för liten 

rulle ansätts. Detta kan förklaras genom en mindre kontaktarea vid samma last ger större 

deformationsdjup (se figur 38), vilket leder till större area. Storleken på den elliptiska 

kontaktarean för de två fallen beräknas med formel 40. 

 

Kontaktarea=                (40) 

 

 

Storleken uppgår till 99,3 mm
2 

för kontakt med liten rulle samt 114,4 mm
2
 för stor rulle. 
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Resultatet visar att kontaktarean ökar med 15.2 % då rullens diameter ökas till 0.5 m. Skillnaden 

kan tyckas framstå som liten dock ska det beaktas att även kontakttrycket är väsentligt högre vid 

användning av liten rulle. Medelkontakttryck kan beräknas med hjälp av tribology-abc.com och 

uppgår vid 150kN vertikallast till 1.31 GPa för stor rulle samt 1.51 GPa för liten rulle vid 

gällande geometrier samt lastfall. Enligt Lewis, Olofsson (2009)  finns övervägande risk för 

plasticering av materialet då kontakttrycket överstiger 1.5 Gpa. Detta påvisar ytterligare varför 

stor rulle ger klara fördelar jämfört med liten rulle. Ett alternativ skulle vara att tillverka en liten 

rulle i ett mjukare material. Detta skulle dock öka risken för abhrasiv nötning, dvs. att hårda 

partiklar tränger in i ett mjukare material och slitaget skulle bli stort. En studie genomförs i nästa 

stycke över hur dimensionsökningen eventuellt kan påverka systemets adhesionskurva. 

 

2.10 Jämförande studie av två separata system 
 

Två separata system (A och B) oberoende av varandra studeras. Systemen visas i figur 39. 

System A föreställer ett hjul vilket rullar mot rulle vilken har en diameter på 30 cm. System B 

föreställer ett likadant hjul vilket rullar mot en rulle med diameter på 50 cm. 

 

 
 

Figur 39. Rullning av hjul mot rulle av olika storlek. Systemen A och B är inte på något sätt 

kopplade till varandra. 

 

Båda systemen drivs med en lika stor vinkelhastighet (  ) och innehar en likadan yttopografi. 

 

I system A bromsas rullen mekaniskt så att dess vinkelhastighet (  ) skapar en slirningsgrad 

(slip) på 5 % i kontakten mot hjulet. 

 

I system B bromsas rullen även denna mekaniskt så att dess vinkelhastighet (  ) skapar en 

slirningsgrad (slip) på 5 % i kontakten mot hjulet. 

 

Drivande vinkelhastigheten i båda systemen är den samma och innehar en slirningsgrad på 5 % i 

kontakten mellan hjul och rulle. Kännedom om att rullen i system A har mindre diameter leder 

till sambandet enligt 41. 

 

               (41) 

 

Inmatade effekten per varv i båda systemen är lika stor och kan ställas upp enligt formel 42. 

 

                         (42) 
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Den överförda effekten till rullen i båda fallen kan beskrivas enligt ekvation 43 

 

                     (43) 

 

Effektförlusten på 5 % i båda fallen omvandlas till värme i kontaktpunkten. Enligt sambandet 

(43) innebär detta att en godtycklig punkt på rullen i system A utsätts för värme oftare per 

tidsenhet än en godtycklig punkt på rullen i system B. Det innebär även att mantelarean på den 

lilla rullen under en given tidsperiod kommer anta en högre nominell kontakttemperatur än 

mantelarean på den stora rullen i system B. Diameter skillnaden mellan systemen kan tyckas 

liten, men mantelarean i system B är 57 % större. Då adhesionskurvan är en system parameter 

kommer dess utseende skilja sig mellan system A och B. Skillnaden mellan dessa system är den 

nominella kontakttemperaturen, vilken i sin tur en funktion av de blixt temperaturer som 

genereras i mikrokontakterna. Nominella temperaturen bör således ha inverkan på kurvans 

utseende. Ytterligare en påverkande faktor är att utvecklad värme verkar på mindre kontaktarea i 

system A. 

Exakt hur temperaturen påverkar kontakten är oklart. Klart är att en ökande kontakt temperatur 

vid glidning i vissa fall är gynnsam då adhesionsförmågan ökar för att vid en kritisk punkt uppnå 

ett mättat tillstånd. Hur sambandet mellan denna punkt dess temperatur ser ut är oklart men 

troligt är att kontakten blir överhettad och gradvis förlorar vidhäftningsförmåga. 

Genom att utföra jämförande beräkningar på blixt temperaturen i mikrokontakter mellan de två 

systemen kan dess skillnader belysas för att kontrollera skillnadens storlek. Temperaturen i en 

blixtkontakt kan förenklat beräknas enligt formel 44. Formeln är framtagen för beräkning av 

cirkulära kontakter men kan approximativt även användas för elliptiska kontakter, (van Beek, 

2004) 

 

          
           

   
  

 

   
           (44) 

 

Där: 

      är medel blixt temperatur 

     är normallast 

    är friktionskoefficient 

       är periferihastighet för respektive kropp 

U   är translationshastighet 

   är termisk värmeledningsförmåga 

    är kontaktareans radie 

    är termisk diffusivitet  

 

Translationshastigheten ansattes till kropp A:s periferihastighet. Värden på diffusivitet och 

värmeledningsförmåga hämtades ur genomförda laborationer utförda vid kursen MF2018 på 

KTH. Temperatur beräkningarna med insatta värden gjordes i Matlab, se bilaga E. I system A 

uppgick temperaturen vid en slipgrad av 1 % till 125  C, samt vid 2 % slip till 250  C. 

Blixtkontakttemperaturen i system B vid likartade slipförhållanden uppgick till 89  C respektive 

178  C. Beräkningarna visar att medelblixttemperaturen vid 1 % slip är 40 % högre i system A. 

 

Konsekvensen av undersökningen är att större rulle troligtvis förskjuter systemets adhesionstopp 

mot höger vilket minskar risk för uppkomst av självsvängningar. Och säkerligen kan det 

fastställas att den återspeglar hjul/räl kontakten bättre än en liten rulle samtidigt som slitaget är 

mindre. Storleken på rullen begränsas av tillgängligt utrymme i provriggen. Torsionssvängningar 

kan endast uppkomma då adhesionstoppen passeras. Detta förfarande ett så kallat stick slip 

förlopp härleds i nästkommande stycke. 
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2.11 Hjulaxelns svängningar vid stick/slip förlopp 
 

Eventuella torsionssvängningar för rullens en godtycklig hjulaxel beräknas då denna svängning 

riskerar att exciteras vid slip stick förlopp. Torsionsvågen är en ren transversalvåg då 

masspartiklarna i materialet rör sig i en riktning som är vinkelrätt mot vågens 

utbredningsriktning. Axeln kan beskrivas som uppbyggd av tunna skivor vilka kan vrida sig en 

vinkel (θ) kring axelns symmetrilinje när axeln utsätts för ett moment.  Då axeln i detta fall inte 

är oändlig uppstår resonansproblem vid vissa frekvenser pga. samverkan mellan infallande och 

reflekterande våg. Rådande villkor i riggen gör att risken för excitation av axelns egenfrekvenser 

är störst vid första egenmoden. Vågutbredningen i ett material är beroende av 

fasutbredningshastigheten som kan beskrivas med vågekvationen enligt formel 45, (Bodén et al., 

2001).  

 
  

    
 

  
  

  

                 
  

 

 
        (45) 

 

En lägsta egenfrekvens för endast axeln utan hjul kan beräknas då torsionsvågens halva våglängd 

är lika med axelns längd (L), (Bodén et al., 2001). Fasutbredningshastigheten (  ) för stål är 

3100 m/s och axellängd mellan hjulskivorna 1.5 m. Givna värden ger lägsta resonansfrekvensen 

enligt formel (46), (Bodén et al., 2001). 

 

  
  

  
 

    

     
      H         (46) 

 

Hjulens tröghetsmoment kommer dock att förskjuta kompletta hjulaxelns egenfrekvens mot 

avsevärt lägre värden pga. inverkan av hjulens tröghetsmoment. Axelns tröghetsmoment kan i 

många fall försummas vid beräkning av egenfrekvenser pga. mindre massa samt mindre 

dimension, enheter vilka tröghetsmomentet är beroende av. En kontroll görs för att kontrollera 

hur axelns masströghetsmoment inverkar på egenfrekvensen i detta system.  Troliga 

svängningsfall har beskrivits tidigare dvs. antingen då ett hjul förlorar kontakt med rulle, eller då 

båda hjulen förlorar kontakt med respektive rulle samtidigt.   

De troliga svängningsmoderna är då antingen med ett hjul fast vilket innebär att det andra kan 

svänga fritt med hela axelns längd som verkande fjäder enligt figur 40a. Alternativt kring axelns 

mittpunkt dvs. halva axellängden som verkande fjäder enligt figur 40b nedan, då med båda 

hjulen svängande i motfas mot varandra. 

 

 
 

Figur 40. Svängningsmoder för hjulaxeln. Rödmarkering anger svängningsmod dvs. den punkt 

där partiklarna i materialet står still 

 

Odämpade egenfrekvensen för svängning av ett hjul med hela axellängden som verkande fjäder, 

utan inverkan av axelns tröghetsmoment beräknas enligt formel 47, med indata: 
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Axeldiameter:  d= 170 mm, Axellängd: L= 1.5 m, Hjulmassa: m= 590 kg, E-modul: E=206 GPa 

Hjulradie:  r=0.5 m 

 

     
   

 
 
 

 
  

 

       
 
 

  
   

    
    

 

                
   

  
            (47) 

 

Med inverkan av axelns tröghetsmoment fås egenfrekvensen enligt formel 48. 

 

       
 

  
  
 

                 
     

  
               (48) 

 

Axelns tröghetsmoment har mycket liten inverkan och kan därav i detta system kan försummas.  

Egenvinkelfrekvensen för det andra fallet med nod kring axelmitt med halva axellängden som 

verkande fjäder beräknas enligt formel 49. 

 

      
   

 
  

   
 

 

 
 

 
  

 

       
 
 

  
   

        
    

 

               
    

  
          (49) 

 

Beräkningarna har även verifierats genom simulering i Ansys via genomförande av modalanalys 

vilken uppvisar liknande egenfrekvenser för de två fallen.  

 

Med mekaniska modellen som utgångspunkt dvs. provrigg med kraftapplikationsutrustning 

installerad kan dess beteende beskrivas med en matematisk modell. Det har tidigare klargjorts att 

systemet ska arbeta vid en arbetspunkt på adhesionskurvan till vänster om adhesionsmaximum 

för att undvika att systemet börjar självsvänga. Axlarna kommer i detta fall, vid positiv lutning 

på kurvan, vridas och rullarna och hjulen kommer rulla med, med konstant förvridning av axeln, 

dvs. inga slip/stick förlopp kommer genereras. Transienta släpp kommer troligen uppstå pga. 

variationer i adhesionskoefficient runt hjulens omkrets, vilka kan bero på exempelvis 

hjulens/rullarnas orundhet, varierande reell kontaktarea emellan dem eller andra olinjäriteter. 

Detta är dock endast transienta förlopp vilka ej kommer generera skadliga egensvängningar då 

adhesionskurvans lutning är positiv. Största longitudinella kraft som är möjlig att utta vid viss 

arbetspunkt på adhesionskurvan kan beskrivas enligt ekvation 50 och är anpassad till kurvans 

utseende vilket beskrivs i Andersson, Berg (2001). 

 

                                          (50) 

 

Longitudinella kraften räknas då ut som en funktion av vertikallast (Q), lutningen (β) vilken även 

ger konstanten     , och överhastighet (  ) efter anpassning till kurvan enligt figur 41. 

 

 
 

Figur 41. Olika stationära arbetspunkter(A1, A2, B1) på respektive adhesionskurvor 
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2.12 Egenvärdesanalys 
 

Rörelseekvationen för ett av hjulen ställs upp som en andragradens differential ekvation enligt 

formel 51, där r motsvarar rullens radie och F motsvarar uttagbar adhesionskraft beskriven i 

formel 50.  

 

                         (51) 

 

Hjulets svängningsrörelse kan efter omskrivning (Andersson, Berg, 2001) skrivas som: 

 

                                        (52) 

 

Lösningen till den homogena differentialekvationen vilken ger systemets egenvärden kan skrivas 

på formen: 

 

     
        

   
  

           

      
 

 

  
          (53) 

 

Egenfrekvensen kan skrivas som 54 och den dimensionslösa dämpkonstanten     kan skrivas 

enligt 55, dvs. som en funktion av kurvans utseende. 

 
 

 
   

            (54) 

  
        

      
          (55) 

 

Insättning i ovanstående samband i (52) ger formel (56) enligt nedan 

 

                
              

    

 
      (56) 

 

Instabila svängningsrörelser kan endast uppstå om systemet antar arbetspunkten B1 på 

adhesionskurvan i figur 41, då lutningen är negativ vilket innebär att    , (Andersson, Berg, 

2001). 

Denna ekvation kan inte lösas då dämpningen som verkar i kontaktpunkten inte kan bestämmas. 

Därmed kan inte heller vibrationsfrekvenser som genereras i kontaktpunkten mellan hjulen 

bestämmas. Vilka faktiska frekvenser som uppkommer i riggen som funktion av denna 

interaktion mellan hjulen kan inte på ett enkelt sätt räknas fram. Ett försök till invers modellering 

genomfördes därför i ett senare skede för att försöka få fram dessa, vilket beskrivs i kapitel 3.8.2. 

Syftet var att uppmätta frekvenser ur denna kunde då även skulle jämföras med genomförd 

modalanalys i Ansys för kontroll om några egenfrekvenser exciteras vid dynamisk kalibrering 

vid en rotationshastighet av hjulaxeln på ca 54 varv per minut. 
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2.13 Anpassningskrav till befintlig rigg  
 

Utrustningen som ska designas får ej överskrida vissa förbestämda mått för att passa ihop med 

befintliga systemet. Dimensionsskillnaden mellan olika hjulparstyper kan variera kraftigt, både 

vad gäller axeldimension, hjuldimension, lagertyp/placering och således även hjulparets 

inspänning i provriggen. Beroende på hjuldimension finns fem höjder på vilka hjulparen kan 

inspännas för att säkerställa att rullningshöjden alltid uppgår till 550 mm. Inspänningen sker 

genom fixering av axelboxarna med hjälp av specialtillverkade adaptrar för olika 

axelboxdimensioner. Adaptrarna tillverkas med randvillkoren att rullningshöjden ska vara 550 

mm oberoende av hjulpar samt att reaktionskrafterna på lagerboxarna vid applikation av 

vertikalkraft angriper rakt ovanför hålens mittpunkt enligt figur 42, vilket även motsvarar 

lagerboxcentrum. Laterala avståndet från pelare till hjul (x) varierar beroende på hjulparstyp. 

Detta avstånd klassificeras som en kritisk längd då utrustningen ska vridas kring en axel normal 

mot horisontalplanet och då riskerar att kollidera med pelarna. Majoriteten axlar utformas med 

ett avstånd mellan lagerboxarnas centrum av 2000 mm enligt figur 42. Kalibrering av axlar med 

mindre lagerboxavstånd (ca 1980 mm) har dock förekommit, varför utrustningen måste anpassas 

till detta värde och ger då ett minimalt avstånd mellan pelare och löpcirkel på 155 mm enligt 

formel 57. 

  
         

 
                  (57) 

 

Löpcirkelavståndet mellan hjulen (1500 mm) kan tillåtas variera, speciellt då pelarstrukturen kan 

förskjutas i sidled gentemot maskingolvet för att möjliggöra inspänning av hjulaxlar ämnade för 

olika spårvidd. 

 

 
 

Figur 42. Specifika mått att förhålla sig till 

 

Om det i ett senare skede visar sig att laterala avståndet x är för litet för installation av ny 

utrustning kan en lösning vara omkonstruktion av adaptrar så att reaktionskraften från lagren 

förflyttas lateralt och inte längre angriper rakt ovanför bulthålen. Detta skulle innebära 

omkonstruktion samt tillverkning av nya adaptrar vilket skulle öka kostnaderna. Pelarna kommer 

då utsättas för ett större böjande moment. En grov uppskattning av påverkan vid en eventuell 

omkonstruktion av denna typ genomfördes genom en enkel FEM analys i Ansys. Analysen är 

absolut inte heltäckande men ger en grov uppskattning till om lösningen är genomförbar eller 

inte. Vid analysen förflyttades reaktionskraften (R) lateralt 100 mm från ursprungliga läget, 

vilket var ovanför hålens centrum. Vertikala kraften vid analysen ansattes till 200 kN. Detta ger 
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upphov till en ökning av böj momentet på pelarna enligt formel 58. Resultatet från analysen 

illustreras i figur 43. 

 

                                  (58) 

 

 
 

Figur 43. Påverkan av böjmoment om reaktionskraftens angreppspunkt flyttas ut 100 mm. 

 

Enligt analysen uppkommer lokala spänningskoncentrationer kring hålen på pelarna. Nominella 

spänningsfördelningen är troligtvis avsevärt lägre. Maximalt värde uppgår till ca 132 MPa, vilket 

är långt under sträckgränsen och ger en säkerhetsfaktor mot plasticering på ca 2.3. Analysen 

visar att lösningen troligtvis är genomförbar, men fler mer djupgående analyser måste göras om 

lösningen eventuellt ska tillämpas.  
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2.14 Förstudie av tidigare konceptförslag ”GE” 
 

Ombyggnad av provriggen har på Interfleet diskuterats tidigare pga. de uppenbara nackdelarna 

av kraftapplikation med två separata rullar. En konceptkonstruktion benämnd ”GE” i detta 

arbete, enligt figur 44, utvecklades för utvärdering vilken visar hur vertikal samt lateralkraft kan 

appliceras med endast en rulle. 

 

 
 

Figur 44. Konceptförslag ”GE” installerat i riggen. 

 

En sid-vy över konstruktionen visas i figur 46 nedan. Applicerad kraft på rullen är tänkt att mätas 

med tre stycken givare, där två av dessa (1) är markerade i figur 45A. Samtliga tre 

givarplaceringar visas i figur 45B. Rullens laterala rörelse gentemot riggen utförs med hjälp av 

skenstyrning (3) för att minimera ställkrafterna. Ett vertikallager (2) är monterat under rullen för 

att möjliggöra vridning kring vertikal axeln. 

 

 
 

Figur 45. Konceptlösningen sedd från sidan (A), samt ovanifrån (B). 

 

En snitt-vy benämnd C i figur 45A visas i figur 46 nedan. Figuren illustrerar axelns upphängning 

samt lagerpositioner för axeln. Konstruktionslösningen gör att rullens höjd ej kan varieras, 

applicering av kraft åstadkoms genom att hjulaxeln ej är fast inspänd mot pelare utan kan röra 

sig i vertikalled och tryck anläggs på hjulaxeln ovanifrån.  Denna lösning medför att utrustning 

för kraftapplikation samt styrning av hjulaxeln måste konstrueras. 
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Figur 46. Snitt-vy C.  

 

Vid framtagning av konceptlösningen var applicering av longitudinella krafter ej aktuellt varför 

den ej är konstruerad med hänsyn till denna last. Möjlighet till longitudinell kraftapplikation med 

denna lösning finns om utrustningen under respektive hjul sammankopplas med en axel. 

Longitudinell kraft kan ej genereras genom rullning mot olika rullradie på järnvägshjulen då 

detta kräver vertikal förflyttning av rullarna oberoende av varandra. Longitudinellkraft vore 

endast möjlig att utta genom att rullarna är utformade med olika diameter vilket ger slip, samt att 

deras höjdläge är förinställt så att hjulaxelns läge vid kontakt med båda rullarna är horisontellt. 

Detta begränsar dock kraftapplicering till endast en punkt på hjulet samt en förbestämd slipgrad 

vilken inte kan varieras. Konstruktionslösningen begränsar även rullens storlek.  
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3 KONSTRUKTION 

3.1.1 Koncept 1 
 

Genom att en första principiell konceptlösning (koncept 1) ritats upp i Cad kan brister lättare 

identifieras med hjälp av en visuell bild över modellen. Det har tidigare fastslagits att krafterna 

för att efterlikna verkliga förhållanden så mycket som möjligt ska genereras i kontaktpunkten 

genom en och samma rulle. Rullen tillåts därav att, vrida sig kring en axel som är normal mot 

horisontalplanet (z) samt förskjutas lateralt. Som fastslagits tidigare bör rullens diameter vara så 

stor som möjligt för ökad kontaktyta. Då förlusterna vid alla rörelser ska vara minimala bör 

kontaktytor mellan rörliga komponenter inom konstruktionen vara lagrade om mätning av 

vertikalkraft ska ske vid hydrauliska cylindrarna vilka är försedda med kraftgivare. Detta ledde 

fram till ett koncept med hävarmslösning enligt figur 47 nedan. Strukturen är tänkt att vila på en 

vagn vilken den kan vrida sig i. Vagnen kommer i sin tur kunna röra sig lateralt och styras av en 

hydraulisk cylinder, med vilken lateral kraft kommer kunna mätas. Vridningen sker kring 

kontaktpunkten och styrs av glidytorna mellan vagn och struktur.  

 

 
 

Figur 47. Konceptlösning 1. Högra bilden visar strukturen urlyft från vagnen med glidytorna 

markerade i rött. 

 

En komplett principskiss över hela konceptet visas i figur 48 nedan. De två delsystemen under 

respektive hjul är sammankopplade med en axel. Genom att mäta vridmomentet som verkar på 

axeln ska longitudinella krafter kunna mätas. Mellanliggande axeln är expanderbar för att 

möjliggöra vridning av rullarna. Kardanknutar länkar kopplingen till rullarnas axlar för att 

möjliggöra vertikalförskjutning av rullarna oberoende av varandra. Vridningsrörelsen är tänkt att 

utföras med hjälp av vantskruv vilken kan styras manuellt eller automatiskt med elektrisk motor 

om så önskas. 

 
Figur 48. Komplett principlösning. Figuren visar även den hydrauliska cylinder vilken ska styra 

vagnens laterala förskjutning. 
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Systemet ska konstrueras så att lyftarmarna endast ska uppta vertikala krafter från hjulet enligt 

figur 49 (höger). Reaktionskrafterna från laterala kraften från hjulet ska upptas av de lagrade 

hjulen som visas i figur 49 (vänster). Detta för att reaktionskrafterna på lyftarmarna ska anta 

värdena RA=0 och RB=0. Denna lösning är fördelaktig då lyftarmarna endast utsätts för 

vertikalkraft och inget vridande moment från lateralkraften förutsatt att övriga komponenter är 

tillräckligt styva. För att eliminera risken för plastisk deformation från hjulen som styr 

vertikalrörelsen behöver härdade lagerbanor (skenor) monteras mot vilka hjulen kan rulla. 

Hävarmen roterar kring punkten M, hydraulcylindern med vilken vertikalkraft ska appliceras 

behöver inte vara lika kraftigt dimensionerad pga. lyftkraften FL verkar på dubbla avståndet från 

rotations punkt M, jämfört med kraften verkandes på rullen FV vilket halverar lyftkrafts behov. 

 

 

 

Figur 49. Kraftanalys på lyftarmar. Lastbärande ytorna från lateralkraft visas på vänster figur 

med rödmarkering. 

 

En simulering av kraftpåverkan på lyftarmarna vid applikation av vertikalkraft visas i figur 50 

nedan. Som väntat utsätts lyftarmarna för stora påfrestningar kring hålet för rullens axel. Då 

axeln roterar behöver kontakten mellan lyftarmar och axel på något sätt lagras. Axelns 

translationsrörelse gentemot lyftarmarna vid lyftning försvårar detta ytterligare. Axeln vore med 

denna lösning utrustad med fyra lager vilket anses olämpligt. 

 

 

 

Figur 50. Spänningsfördelning i lyftarmar vid kraftapplikation av endast vertikallast. Figuren till 

höger visar obelastat tillstånd. 

 

En alternativ lösning istället för att koppla ihop de två rullarna och mäta torsionsmomentet i 

axeln emellan dem är att mekaniskt bromsa rullens axel för att generera longitudinella krafter. 

Detta skulle dock markant öka effektbehovet från drivmotorn.  
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Lösningen skulle då likna lösningen som tillämpats på riggen som beskrivits i figur 11, vilken 

utrustats med en 800 kW motor för drivning. Effektbehovet i detta fall skulle enligt formel 59 

uppgå till ca 212 kW, förutsatt att en vertikalkraft på 150 kN ansatts, samt en friktionskoefficient 

av µ= 0.5 antas verka i kontaktpunkten. 

 

                                    
     

  
         (59) 

 

Konceptlösningen installerades i riggen. En grov överslagsmässig dimensionering utfördes bara 

då syftet med modellen endast var att i grova drag pröva konstruktionslösningens design, 

funktion och anpassningsbarhet i riggen. Principlösningen monterad på riggen visas i figur 51 

nedan. Figuren visar tydligt att konstruktionen är för stor trots att många komponenter är 

underdimensionerade. Vid applikation av vertikalkraft kommer rullarna komma i kontakt med 

hjulflänsen och inte löpytan. De två rullarna kan ej förskjutas isär ytterligare pga. kollision med 

pelarna.  

 

 
 

Figur 51. Utrustning monterad i riggen, vy framifrån. 

 

Även om modellen efter dimensionering kan optimeras och därmed uppta mindre utrymme så 

måste vissa rekonstruktioner göras för att den ska kunna uppfylla sin funktion till fullo. Enligt 

figur 52 nedan, så uppstår kollision med pelarna om konstruktionen skulle vridas kring 

kontaktpunkten för att generera laterala krafter vilket är tänkt ska vara möjligt. Rullarnas form 

samt placering av lager kan förändras så böjande momentet på axeln minskas. 

 

 

 

Figur 52. Vid vridning skulle kollision uppstå vid pelarna. För att visuellt tydligöra detta har 

komponenter på höger sida plockats bort. 

Slutsatsen efter modellering av konceptlösning 1 är att delar av konstruktionen om möjligt ska 

flyttas in mellan pelarna så att utrymmet däremellan kan utnyttjas. Det tillgängliga utrymme som 

kan utnyttjas mellan pelarna visas i figur 53 nedan. 
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Figur 53: Tillgängligt utrymme för placering av utrustning mellan pelarna.  

 

3.1.2 Koncept 2 
 

En alternativ konceptlösning har tagits fram som bygger på utnyttjande av detta  utrymme. Den 

största skillnaden är att mätningen av kraft med denna lösning flyttats närmare axeln och kraften 

i både vertikal och lateral led kan då mätas med samma givare. Konceptet bygger på 

användandet av 4 st piezoelektriska givare monterade i ett plan. Givarna kan mäta kraft i alla tre 

riktningar. Datablad över givarna finns som bilaga B.  Givarnas övre halvor ska vara kopplade 

till axeln via lagerboxarna enligt figur 54. Den undre halvan ska monteras mot övriga 

komponeter benämnda ”kraftgivar hållare”. Fördelen med denna lösning är att förlusterna 

minimerats då kraften mäts direkt på hjulaxeln och både vertikal och lateral kraft mäts på samma 

position och av samma givare. Rullens förskjutning i höjdled behöver därmed inte vara lagrad, 

dvs rullhjulen kan ersättas med glidytor. Det horisontella plan som givarna ska vara monterade i 

måste kunna röra sig vertikalt för att möjliggöra applikation av vertikalkraft. Tack vare 

användandet av fyra givare kan även kontaktpunktens läge på rullen bestämmas. 

Komponenternas sammansättning samt planet som ska röra sig vertikalt visas i figur 54 nedan.  

 

 
 

Figur 54. Sammansättning av delsystem som omfattar axel, rulle, lager, lageboxar och fyra st 

kraftgivare. Det horisontalplan givarna är monterade i  visas i höger figur och ska röra sig 

vertikalt längs z-axeln. 

 

Dess rörelse måste styras så att planet inte lutar, lutning av planet skulle ge felaktigt kraftutslag 

på givarna. Vid utformning av konstruktionen måste rörelsen styras så att kraftgivarna på 

respektive sida om hjulet rör sig simultant vertikalt. Konceptet är utformat så att vertikal kraft 

ska appliceras via lyftarmar på kraftgivarhållarna och rörelsen ska styras via omgivande struktur. 
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Figur 55. Konceptlösning 2. Applikation av vertikalkraft med hävarmar underifrån. Höger figur 

visar endast halva delsystemet 

 

Denna lösning förutsätter att kraftgivarna på höger respektive vänster sida endast är kopplade till 

varandra genom rullens axel och  rullens lager kunna ta upp vertikal och lateral kraft. Dessa tre 

förutsättningar medför att koniska lager måste användas. Axelns nedböjning mellan 

lagerinfästningarna kommer även den ge upphov till ett reaktionsmoment vid lagren. Detta 

böjmoment beräknas då kraftgivarna endast får utsättas för ett böjmoment på maximalt 500 Nm 

enligt bifogat datablad. Momentet räknas ut genom tillämpning av elementarfall med tillhörande 

randvillkor. 

 

 
 

Figur 56. Elementarfall för böjning av balk. 

 

Vid beräkningarna antas att axeln endast belastas med vertikallast. Symmetri ger att 

reaktionskrafterna vid respektive stöd är, RA= RB = Q/2 vilket även ger MA= MB= M. Problemet 

är statiskt obestämt och delas upp i två statiskt bestämda belastningsfall enligt figur 56. Den fasta 

inspänningen ger att vinkeländringen vid punkterna A, B är noll. Detta ger 

deformationssambandet enligt ekvation 60 nedan. 

 

                        (60)  

 

Uttryck för vinkeländringen i fall 1 enligt figur 56 ges av ekvation 61. 

 

    
   

    
            (61) 

 

Vinkeländringen som funktion av fall 2 ges av ekvation 62. 

 

    
  

   
            (62) 

 

Inspänningsmomentet ges av ekvation 60, 61, och 62, enligt ekvation 63 nedan. 

 
   

    
 

  

   
     

  

  
 

           

  
            (63) 
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Inspänningsmomentet uppgår till 1500 Nm vid vertikal belastning av 150 kN. Var och en av 

givarna klarar en belastning på 500 Nm, då två givare finns monterade på vardera sidan kan ett 

moment på maximalt 1000 Nm tas upp, dvs. 2/3 så mycket av det som genereras vid maximal 

belastning av endast vertikalkraft. Lateralkraft skulle öka böjmomentet ytterligare på en sida om 

rullen. En alternativ lösning måste därmed tas fram för att minimera eller eliminera 

momentpåverkan på givarna.  

 

3.1.3 Koncept 3 
 

Ett alternativ är att utforma rullen så att den inte är lika bred för att minska utböjningen på axeln, 

den blir dock i samband med det mindre stabil. Problemet löses genom utbyte av lager till 

sfäriska lager. Moment påverkan på givarna elimineras i detta fall pga. lagrens egenskaper, 

lösningen medför dock att komponenterna på sidorna om rullen måste sammankopplas på annat 

sätt än genom axeln då denna inte längre har förmåga att styra dessas simultana rörelse vertikalt. 

Höger och vänster kraftgivarpar sammankopplas genom en konceptlösning illustrerad i figur 57. 

 

 
 

Figur 57. Konceptlösning 3. 

 

Systemets rörelse kan styras på liknande sätt som i konceptlösning 2 med skillnad att 

hävarmarna placeras ovanför rullens axel då utrymmet nedanför axeln med denna lösning är 

begränsat. De komponenter vilka visas i figur 58 utgör ett delsystem benämnt ”Modul 1”. 

 

 
 

Figur 58. Konceptlösning 3 med lyftöglor och styrande komponenter på sidorna. Lagerhuset 

samt kraftgivarna har fritt utrymme på 5 mm i alla riktingar för att undvika kontakt med övriga 

komponenter vid kraftapplikation 
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Lyftarmarna är sammankopplade med varandra samt förstärkta upptill med en platta enligt figur 

59. Val av lagertyp till lyftarmarna vilka dessa roterar kring utvärderas i ett senare skede i 

rapporten, där det resoneras kring huruvida detta ska inneha moment upptagande förmåga eller 

inte. 

  

 
 

Figur 59. Konceptlösning 3 med lyftarmar monterade 

 

 

Lyftarmarna utför vid lyftning en svängningsrörelse vilken  infästningen mot lyftöglorna måste 

vara oberoende av i x-riktning för att rullen endast ska förflyttas vertikalt. Kontakt mellan 

lyftöglorna och axel sker via en teflon belagd kloss för att minimera slitage. Klossens yttre 

geometri är fyrkantig för att minska kontakttrycket mot lyftöglorna. Öglornas kontaktyta bör 

lämpligtvis vara polerad. 

 

 
 

Figur 60. Lyftöglor. Höger bild visar förstoring av lyftögla. Kontaktytan mellan kropparna är 

markerad i rött. 

 

Styrning av vagnens laterala rörelse har i konceptlösning 3 förändrats. Hjulen har ersatts med 

lagrade glidskenor från SKF framtagna för linjära rörelser enligt figur 61. Förändringen gjordes 

pga. risken för avtryck i maskingolvet var övervägande om vagnen försetts med hjul vilket var 

initiella tanken. Hårdheten på stålet maskingolvet är tillverkat av är okänt, dock är det svetsbart 

vilket innebär att risk för avtryck finns och innebär att någon form av skenor vilka hjulen skulle 

rulla mot oavsett skulle behöva monteras. En färdig samt dimensionerad lösning från SKF, se 

bilaga C som uppfyller belastningskraven anses vara en bättre lösning. Vagnens montage mot en 

förenklad modell av skensystemet visas i figur 61. 
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Figur 61. Vagnens anläggning mot skenor via fyra st lagrade rullskor 

 

Varje rullsko har en bärkapacitet på 40 kN. Systemets totala bärkapacitet med fyra rullskor 

därmed uppgår till 160 kN. Datablad för skenstyrningen finns bifogat som bilaga C. De 

halvcirkel formade komponenterna på vagnen i figur 61 är centralt placerade på vagnen och styr 

rullens vridningsrörelse kring kontaktpunkten. 

 

De fem komponenter illustrerade i figur 62 vilka vilar på vagnen benämns som ”ram”. Ramen 

fungerar som en omgivande struktur för Modul 1.  

 

 
 

Figur 62. Ramens sammansättning. Ramsidorna har cirkulära hål på sidorna vilka är större än 

axeldiameter vilket gör att axeln röra sig i vertikal led. 

 

Figur 63 visar Modul 1 installerad i ramen. Delar av ramen i den vänstra bilden har plockats bort 

för visualisering. Vid vertikal rörelse styrs Modul 1 av styrkomponenter via glidande kontakt 

mot ramen. Hydrauliskacylindern med vilken vertikal kraft appliceras monteras i ramen samt 

motlyftarmarna enligt figur 63. Även vid infästningen av hydraulstaget mot lyftarmarna ska 

sfäriskt lager finnas monterat. Detta kommer troligtvis vara inbyggt i hydrauliska cylindern.  
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Figur 63. Konceptlösning 3 vilande på vagn.  

 

Vridningsrörelsen ska justeras samt kunna låsas i ett fast läge med hjälp av en vantskruv enligt 

figur 64 nedan. Vantskruven är kopplad till ram respektive vagn. Figuren visar även hur lateral 

förskjutning av vagnen utförs med hydraulisk cylinder. Denna är i ena änden kopplad till vagn 

och i andra änden kopplad till ett fäste vilket monterats på maskingolvet. Fästen till vantskruv 

har lämnats utanför omfattningen av dimensionering då dess slutgiltiga dimensioner fastställs 

först när val av vantskruv genomförts. Vantskruven ska dimensioneras efter den kraft som krävs 

för att vrida ramen kring vertikala axeln. Kraftens storlek bestäms av systemets egentyngd, 

rådande friktions förhållande samt vantskruvens infästningspunkter. 

 

 
 

Figur 64. Justering av vridningsrörelse samt lateral förskjutning av vagn. 
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3.1.4 Kontroll av justeringsmöjligheter 
 

Rullens höjd då lyftarmarna är i horisontellt läge illustreras i figur 65. Maximala höjden uppgår 

då till 544 mm. Det innebär att rullen behöver lyftas ca 6 mm för att erhålla kontakt med 

löpcirkeln på hjulet. 

 

 
 

Figur 65. Normalhöjd, då lyftarmarna är placerade i horisontalläge 

 

Maximal lyfthöjd uppgår till 555 mm enligt figur 66 nedan. Lyftarmarna antar då en vinkel på 2º 

gentemot horisontalplanet. Det innebär att rullen vid kraftapplikation på punkt F50 enligt figur 18 

har ytterligare 3 mm tillgodo. Då lyftarmarna och hjulaxeln kommer deformeras något vid 

applikation av kraft kommer detta buffert avstånd minska något. 

 

 

 
 

Figur 66. Maximal lyfthöjd 
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Konstruktionen kan vridas maximalt 5 grader kring kontaktpunkten innan kollision med pelaren 

uppstår enligt figur 67 nedan.  
 

 
 

Figur 67. Maximal vridningsvinkel. Punkt där kollision uppstår är markerad i rött. 

 

3.2 Konceptval 
 

Framtaget koncept uppfyller de krav som ställs på konstruktionen varför det valdes som en 

lämplig lösning att arbeta vidare med. Komponenterna har dimensionerats grovt både analytiskt 

och genom FEM-analyser för att kontrollera om lösningen med nuvarande geometrier är 

implementerbar i riggen. Alternativa lösningar kan säkerligen utvecklas och utvärderas dock 

sätter tidsbegränsning stopp för detta. Vald konceptlösning analyseras och utvecklas vidare 

vilket innebär att smärre förändringar kommer göras. 
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3.3 Dimensionering 
 

3.3.1 Förslag till förbandstyp mellan komponenter 
 
Arbetet är begränsat till framtagning av en väl fungerande konceptlösning. Begränsningen 

innebär i detta fall endast dimensionering av komponenter och inte dimensionering av förband. 

Vid komponent dimensionering har dock hänsyn tagits till hur dessa i ett senare skede ska 

sammansättas. Val och dimensionering av monterings komponenter vilket omfattar skruvar, 

brickor, muttrar etc. ligger utanför omfattningen av arbetet, varför samtliga hål och kälar för 

dessa ej finns modellerade.  Främsta orsaken till detta är tidsbegränsningen för arbetet men även 

kunskapsbrist gällande lämplig svetsmetod, placering av svetsfog och storlek på svetsfog är en 

bidragande faktor. En fullständig monterings anvisning kan därför ej framställas, dock kan ett 

förslag till val av sammanfognings metod presenteras. Delar av systemet bör vara demonterbart 

efter sammansättning för att exempelvis möjliggöra utbyte av förslitningskomponenter. Överlag 

har mellan demonterbara komponenter skruvförband föreslagits och vid permanenta förband 

svetsning föreslagits. Undantagen gäller axlarna på exempelvis lyftarmarna vilka föreslås låsas 

axiellt med segersäkringar. Svetsförband har för övrigt medvetet placerats så att påfrestningen på 

dessa minimeras. Avstyvningar som i figur 68 har försetts med fasad kant för att förebygga 

inbyggnad av tryckspänningar i hörn vid svetsning, Bjäremo, Helmer, (2001). 

 

 
 

Figur 68. Avstyvning 

 

Rulle och axel kopplas förslagsvis samman via krympförband. Krympförbandet ger fördelen att 

rullen låses både axiellt och tangentiellt, dvs. ger möjlighet till överföring av moment. Lagren i 

figuren fixeras av lagerhusen. Genom att axeln försetts med ansatser enligt figur 69 låses axeln i 

axiell led.  

 

 
 

Figur 69. Sammansättning av axel och rulle 
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För att förhindra att endast ett lager upptar axiellt tryck vid applikation av lateralkraft har axeln 

även försetts med kälar på utsidan av lagren för fixering av lager mot axel i båda riktningarna. 

Båda lagren upptar med denna lösning laterala kraften vilket innebär mindre påfrestning på 

övriga komponenter då båda sidorna om rullen belastas lika. 

 

Dimensionering av förband mellan axel och rulle görs med formel 64 genom införsel av önskvärt 

överförbart moment, Maskinkonstruktion KTH, (2005). Dimensionsvariabler i formel 64 finns 

specificerade i figur 69. 

  
  

 
             

   

 
    

  

  
 
 

       (64) 

Möjlighet till demontering av axel med rulle för utbyte av lager ses som ett krav och ett exempel 

på sammanfogning av centrala komponenter kring axeln visas i figur 70. 

 

 
 

Figur 70. Sammansättning av lyftanordning 

 

Figur 70 A visar lösa komponenter vilka ska sammansättas. Sammansatt system visas i figur 70 

B där samtliga förband utom två svetsats. De två förband vilka försetts med skruvar visas i figur 

70 C vilket möjliggör frigöring av komponenter på höger respektive vänster sida om rullen vilket 

medför att axeln kan demonteras. Huruvida även lyftöglorna för lyftarmarna bör förses med 

skruvförband bör övervägas då dessa i framtiden kan behöva bytas ut. 

 

Delsystemet ”ram” som beskrivits i figur 62 förses lämpligen med skruvförband för att 

möjliggöra demontering. Ramsidorna i figur 62 vilka ingår i delsystem ”ram” behöver dock 

styckas upp i flera mindre komponenter för att förenkla tillverkning. Ett förslag till hur denna 

kan delas upp och sättas samman med svetsförband visas i figur 71 nedan. 

 

 
 

Figur 71. Sammansättning av Ramsidor. 



62 

 

3.3.2 Dimensionering av ramsida 
 

Genom denna lösning undviks svetsfogar på kritiska belastningspunkter markerade figur 71 då 

ett böjmoment kommer verka på dessa områden enligt figur 72. Vertikalkraften är jämnt fördelad 

på båda lyftarmarna. Vid kombinerad last enligt figur 72 utsätts lyftarmen för vertikal kraft av 

200 kN. Jämvikts för ramsidan ger följande ekvation baserad på figur 72 

 

                   (65) 

 

Symmetri kring rullens centrum ger: 

 

       
  

 
           (66) 

 

Kraften ger upphov till ett böjmoment kring M enligt ekvation 67. 

 

                                  (67) 

 

 
 

Figur 72. Kraftpåverkan på ramsidor. 

 

Tvärsnittet på given punkt visas i figuren . Till belopp största spänningen i punkten fås enligt 

ekvation 68. 

 

  
  

  
 

      

    

 

 
      

          

 

              (68) 

 

Ramsidan kopplas därav samman med lock upptill för att förhindra denna ogynnsamma 

belastning. 
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3.3.3 Dimensionering av axel och lager 
 

Rullens axel kommer utsättas för tre olika separata lastfall, radiallast, axiallast och vridande last 

samt olika kombinationer av dessa. Lasterna och reaktionskrafterna från lagren illustreras i figur 

73 nedan. Då axeln på högersida ej kommer utsätts för vridande moment behöver dimensionen 

på denna sida ej vara lika kraftig. Detta är fördelaktigt ur utrymmessynpunkt då mindre lager kan 

användas men förutsätter samtidigt att det finns en dimensionsövergång på axeln. En 

dimensionsövergång kommer dock ge upphov till lokala spänningskoncentrationer vilka i sin tur 

kan bli så stora att grövre axel måste väljas, denna lösning används därmed inte. Vänster sida av 

axeln ska kopplas till mellan liggande axel som är kopplad till andra rullen vilket ger upphov till 

reaktionsmoment från denna. 

 

.  

 

Figur 73. Krafter verkande på axeln 

 

Applikation av endast vertikallast dvs. FL =0 ger: 

                        
  

 
      (69) 

Vid applikation av kombinerad last, dvs. både vertikal och lateral, förändras reaktionskrafterna 

och ena lagret utsätts för större påfrestningar. Kraftjämvikt ger följande samband: 

                  (70) 

                     (71) 

Uppställning av momentjämvikt kring rullens origo ger följande förhållande enligt ekvation 72. 

                      
         

 
         (72) 

Insättning av (72) i (73) ger 

   
         

 
         

 

 
         

   
 

 
    

 
       (73) 

Insättning av resultatet från 73 ger: 

   
 

 
    

 
              

   
 

 
    

 
        (74) 

 

Insättning av värden i (73) och (74) ger följande reaktionskrafter på respektive lager.  
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               (75) 

      
   

 

 
    

 
         

         
    

   
         

 
                (76) 

 

Lagren måste därmed dimensioneras för maximal radial lagerkraft på 200 kN. Största axiella 

kraften ansätts till 100 kN. Lagren dimensioneras mot ekvivalenta dynamiska lagerlasten vilken 

beräknas enligt formel (77). Radialfaktor (X) samt axialfaktor (Y) hämtas ur lagerdata, (lager: 

(24022 CCK30/W33 *) för valt lager, (skf.se, 2010). 

                                   434 kN    (77) 

Lagret kommer vid konstant belastning av denna last erhålla en livslängd av 1 miljon varv. 

Rullens axel kommer utsättas för samtidig böjning och vridning. Enligt personal på Interfleet bör 

en longitudinell kraft på ca 50 kN vara tillräcklig för att på ett acceptabelt vis kalibrera hjulen.  

Axeln kommer då utsättas för ett maximalt vridmoment av 12.5 kNm beräknat enligt formel 78.  

                                       (78) 

Erforderlig diameter för axeln beräknas genom ansättning av maximal tillåten vridspänning (220 

MPa, SS1650) för att lösa ut diametern ur formel 79. 

  
  

    

  

    
  

 
 
  

 

 
                   (79) 

Axel diameter ansätts till 110 mm för att erhåll en säkerhets faktor. Böjpåkänningen på axeln 

beräknas med hjälp av figur 73. Rullens form gör att axeln kan antas belastas med en jämnt 

utbredd last (Q) vilken motsvarar vertikalkraften samt ett moment kring axelmitt beroende på 

lateralkraften vilket kan ses som lastfallen i figur 74.  Momentet i figuren representeras av 

krafterna F, dock verkar denna på en jämnt utbredd yta varför systemet vid beräkning av 

maximalt böjmoment på axeln beräknas som funktion av de båda nedre lastfallen i figuren. 

 

 
 

Figur 74. Beräkning av maximalt böjmoment på axel. 

 

Maximala böjmomentet beräknas som summan av böjmomentet från båda fallen i punkten 

x=L/4. Storleken på Q2 beräknas med hjälp av momentet som verkar kring axelmitt enligt 

ekvation 80 nedan. 

                                   (80) 
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Med momentet känt kan storleken på reaktionskrafterna F beräknas enligt ekvation 81. 

            
 

 
    

   

   
                 (81) 

Fall 1 ger vid jämvikt: 

                    (82) 

        
 

 
           

 

 
      (83) 

Tänkt snitt vid x enligt figur 75 med införda snittstorheter ger: 

 

 
 

Figur 75. Snitt på axel. 

 

          
 

 
              (84) 

                 
 

 
 
 

 
              (85)  

Figur 75, samt 84-85 ger:  

        
 

 
 

 

 
          (86) 

     
   

 
   

 

 
 
 

 
 

 
          (87) 

Momentet antar ett maxvärde vid balk mitt (     dvs. då T=0, detta ger maxmomentet för 

endast fall 1 enligt ekvation 88.  

   
 

 
  

   

 
   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

   

 
  

 

 
 

 

 
   

           

 
           (88) 

Fall 2 beräknas i analogi med ekvivalenta ekvationer med undantag av att annan last Q2 verkar 

samt att balklängden i detta fall halverats. Maximalt böjmoment för fall 2 beräknas enligt 

ekvation 89.  

   
 

 
  

    

 
   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

    

 
  

 

  
 

 

  
   

             

  
           (89) 

Lastfall 2 påverkar axeln med större böjmoment än lastfall 1. Maximala böjmomentet beräknas 

därför som summan för båda fallen vid L/4. Böjmoment för fall 1 vid denna punkt beräknas då 

med ekvation 90. 

   
 

 
  

   

 
   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

   

 
  

 

  
 

 

  
   

             

  
           (90) 

Maximalt böjmoment beräknas då med ekvation 91. 

                                 (91) 
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Maximal jämförelsespänning för kombinerat lastfall, dvs. vrid och böjmoment kan beräknas med 

formel 92. 

                  (92) 

Maximal skjuvspänning med vald diameter beräknas enligt formel 93. 

 

  
  

    

  

 
     

        

  

                  (93) 

Maximal böjspänning beräknas enligt formel 94. 

  
  

    

  

 
    

        

  

                  (94) 

Ovanstående spänningar insatta i 92 ger effektivspänningen enligt ekvation 95 nedan. 

                           (95) 

Vald dimension på axel ger ett gott skydd mot plasticering. 

 

3.3.4 Sammankoppling av utrustning mellan rullarna. 
 

Utrustningen som monteras under respektive hjul måste sammankopplas med mellan liggande 

axel. Axeln ska vara expanderbar då utrustningen ska vridas kring vertikalplanet samt förskjutas 

lateralt vilket medför en längdutvidgning. Angreppspunktens höjdläge kommer vid dessa olika 

fall variera varför kopplingen måste vara torsionsflexibel. Dessa förutsättningar medför att 

utrustningen lämpligtvis sammankopplas med en kardanaxel enligt figur 76. Axeln utsätts endast 

för vridmoment och dimensioneras därför mot beräknad diameter tidigare. 

 

 
 

Figur 76. Kardanaxel, (solidcomponents.com, 2010) 
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3.4 FEM analyser 
 
3.4.1 Geometriförenklingar vid modellering i Ansys. 

 
Geometrier på utvalda komponenter har modifierats för att minimera antal noder och element på 

modellen. Exempelvis har lager inte modellerats fullständigt då hållfastheten på dessa är 

ointressant vid FEM beräkningarna då dessa redan är dimensionerade. Det är dock viktigt att 

egenskaperna de innehar kan återskapas i FEM modellen för att systemet ska bete sig rätt, dvs. 

komponenters förhållande och rörelse gentemot varandra ska vara korrekt i enlighet med 

verkligheten. I fallet med de sfäriska lagren har dessa modellerats på två olika sätt. Systemet 

innehar lager av sfäriskt typ på fyra olika platser, hur två av dessa vid lyftarmsinfästningarna 

modellerats visas i figur 77 nedan. Axeln har modellerats med en kulformad geometri vid dess 

mitt vilken anligger mot yttre lagerring. Genom att ansätta villkor för friktionsfri kontakt mellan 

lager och axel upptas inget moment. 

 

 
 

Figur 77. Modellering av sfäriska lager för FEM-modell. 

 

I fallet med de båda sfäriska lager som återfinns på rullens axel ansågs ovanstående lösning 

olämplig då rulle axelns geometrier ville bevaras. Lagren modellerades istället som inner och 

ytterring med sfäriska kontaktytor enligt figur 78 . Även här ansattes friktionsfrikontakt som 

kontaktvillkor. 

 

 
 

Figur 78. Lagermodellering av sfäriskt lager vid rullen.  
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Även modellen av riggen har reducerats för att möjliggöra FEM-analys av denna. Provriggen 

bestod till en början av sammanlagt 590 komponenter. För att analysera denna med tillgänglig 

datorkapacitet reducerades systemet ner till ca 150 komponenter. Rent visuellt är dock skillnaden 

mycket liten vilket visas i figur 80. Merparten av komponenter som tagits bort är skruvar, bultar, 

brickor och pinnbultar, dvs. komponenter som sammanfogar komponenter. Dessas funktion kan i 

FEM modellen simuleras genom ansättning av randvillkor på dessa punkter. 

 

 
 

Figur 80. Jämförelse av original system (vänster) med reducerat (höger). 

 

Provriggen modellerades med monterad hjulaxel när modalanalysen genomfördes då denna 

bidrar med styvhet till hela konstruktionen. Trots att modellen reducerats kraftigt bestod 

modellen av 572 000 noder enligt figur 81 vilket medförde att simuleringarna var tidskrävande. 

 

 
 

Figur 81. Riggen uppdelad i noder och element (Mesh). 
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3.4.2 Allmänt gällande utförda simuleringar 
 

På grund av kompabilitetsproblem mellan SolidEdge och Ansys har simuleringarna ej kunnat 

utföras på ett smidigt sätt vilket medfört att förberedelse av modeller varit mer tidskrävande. 

Kompabilitetsproblemet beror troligtvis på att tillgängliga programversionerna ej varit avsedda 

för operativsystemet Windows 7 vilket använts. Vid simulering av modeller med flera 

komponenter har många kontaktvillkor varit tvungna att ansättas och verifieras manuellt. Om 

någon geometri efter utförd simulering velat förändras har tidigare ansatta villkor vid 

uppdatering av geometri förlorats varpå arbetet behövts göras om. Modellerna har därför försökt 

modelleras enkla varför många skarpa kanter och inre hörn ej ansatts någon radie. Detta har 

medfört att onaturligt höga spänningskoncentrationer förekommer i kontakter mellan 

komponenter, vilket påverkar ”spännings skalor” i figurer. Vid samtliga simuleringar har 

konvergensstudier utförts för kontroll att uppkomna spänningar konvergerat mot pålitligt värde. I 

samtliga fall har von mises Jämförelsespänningar analyserats. Utförda analyser är relativt enkla 

då konstruktionen endast är en konceptlösning som ska ge en fingervisning om genomförbarhet. 

Betydligt fler analyser än de som förekommer i rapporten har utförts, både kompletterande samt 

verifierande. De har pga. varierande relevans för projektet samt utrymmes brist i rapporten ej 

tagits med. 

 

3.4.3 Analys av rulle, axel och lagerhus 
 

FEM analyser påbörjades med rulle och axel som utgångspunkt då kraft appliceras på dessa 

centrala komponenter och jämviktsekvationer ställs upp och härleds från denna utgångspunkt.  

Axel och rulle modelleras med lager, lagerboxar och givare för att förenkla ansättning av 

randvillkor. Givarna antas vara stela kroppar. Modellerade systemet visas i figur 82. 

 

 
 

Figur 82. Analys av axel och rulle. 

 

Vänster bild i figuren visar applicerad kraft i vertikal och lateral led. Kraften applicerad på en yta 

av storleken 1.5 cm
2
. Spänningarna i kontaktpunkten uppgår till ca 1.1 GPa vilket motsvarar 

verkligt kontakttryck mellan hjul och räl. Med denna modell som utgångspunkt genomfördes en 

specialstudie på axelns geometri. Tidigare framräknade analytiska resultat på axeln verifierar 

uppkomna spänningar till både storlek och resultat.  
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Axelns spänningar visas i figur 84. Axelns dimensioner kan anses vara onödigt stora dock anses 

det viktigt att denna har hög styvhet för att rullen vid kraftapplikation ska vara rigid. 

 

 
 

Figur 84. Spänningar på axel 

 

Figuren visar att lokala kontaktspänningar i kontakten ger upphov till spänningskoncentrationer 

på upp till 270 MPa. Höger bild visar endast områden på axeln där spänning på 65 MPa överstigs 

vilket innebär att nominella spänningen en elementlängd in mot axelcentrum uppgår till ca 65 

MPa vilket överensstämmer med analytiskt framräknat resultat . 

 

Lagerhusen analyseras separat då kontakten mellan lager och lagerhus ska anges villkoret att 

lagerlast verkar, dvs. lagrets övre halva ska inte verka med en dragkraft på lagerhuset utan endast 

tryck. Lastvillkor samt uppkomna effektivspänningar visas i figur 85.  

 

 
 

Figur 85. Analys av lagerboxar. 

 

Lagerhuset har belastats med en radiallagerkraft på 200 kN samt en axial lagerkraft av 50 kN 

Analysen av spänningarna på lagerhusen visar att spänningarna som uppkommer i de mest 

belastade områdena uppgår till ca 80 MPa. Undantaget är de inre hörnen förstorade i högra 

bilden i figuren där spänningen uppgår till ca 185 MPa. Hörnen har ansatts en radie på 5 mm och 

en konvergensstudie utfördes vilken visat att spänningen konvergerat mot ett stabilt värde. 

Antalet element på radien uppgår till fyra stycken. Hur spänningarna påverkar lagrens 

egenskaper och livslängd är oklart. Det bör vid fortsatt arbete ses över vilka standardiserade 

normer som gäller för spänningar och deformationer vid dimensionering av lagerhus. Försök till 

att verifiera nominella spänningar har genomförts genom bestämning av formfaktor för hörnet. 

Vid beräkning har kroppen antagits vara en plattstav belastad enligt figur 86. 
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Figur 86. Antagande vid beräkning av nominell spänning 

 

Kraften antas verka på en yta motsvarande halva mantelarean av uppborrade hålet multiplicerad 

med godstjockleken. Detta ger spänning enligt ekvation 96 nedan. 

 

   
 

 
 

 

         
 

      

               
               (96) 

 

Nominella spänningen räknas nu fram enligt ekvation 97 baserad på figur 86. 

 

   
 

     
    

   

        
                    (97) 

 

Vid jämförelse med FEM beräkningar ligger spänningen inom samma storleksnivå, dock ska inte 

alltför stor hänsyn till analytiska beräkningen tas då kroppens geometri skiljer sig från den 

antagna. Formfaktorer för beräkning av maximala spänningar kunde inte bestämmas då dessa 

antog värden utanför angivna gränser i nomogram. 

 
3.4.4 Analys av lyftarmar 
 

Vid analys av lyftanordningen har ett flertal olika simuleringar utförts. I vissa fall 

kompletterande för verifiering men även med förändrade randvillkor för utvärdering hur val av 

lagertyp vid lyftarmsinfästningen påverkar spänningsfördelningen på lyftanordningen. Vid en 

första analys har en komplett modell av samtliga centrala komponenter vilka simulerats. 

Modellen innehar ca 70 kontakter mellan komponenter vilka delvis fått ansättas manuellt. En 

kontroll av förväntad deformation vid anlagd last ger därför en indikation om att modellen är 

korrekt med korrekt ansatta randvillkor. Systemets deformation vid belastning i vertikal samt 

lateral led visas i figur 87. Modellen har simulerats med villkor om att lyftarmarna är monterade 

med sfäriska lager. Maximala deformationen för systemet upp går till ca 2.3 mm. 

 

 
 

Figur 87. Deformation vid maximal belastning. 
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Ur modellen framtogs en speciell studie av lyftarmarnas spänningar vilken visas i figur 88. 

Figuren visar att nominella spänningen på mest belastade områden generellt uppgår till ca 220 

MPa.  

 

 
 

Figur 88. Spännings fördelning på lyftarmar. 

 

Enligt analysen uppgår maximala spänningen på lyftarmarna till 390 MPa vilket överstiger 

sträckgränsen för materialet. En närmare studie över dessa områden i figur 89 visar att det är 

lokala spänningskoncentrationer vars områden är mycket små och uppkommer vid geometri 

förändringar exempelvis inre hörn. 

 

 
 

Figur 89. Spänningar på lyftarmar. 

 

Vänster bild i figuren visar områden där spänningen ligger under sträckgränsen och höger bild 

inversen av dessa områden, dvs. endast områden där spänningarna överstiger sträckgränsen. 
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3.4.5 Analys av lyftanordning samt lyftöglor 
 

Spännings analysen på lyftanordningen med visar liknande spännings nivåer som erhölls på 

lyftarmarna. På stora delar av lyftanordningen uppgår spänningarna till 240 MPa med undantag 

av lyftöglorna där sträckgränsen överstigs. Dessa bör vid framtida arbete konstrueras om, 

alternativt kan det utredas om de kan tillverkas i annat material. 

 

 
 

Figur 90. Spänningsanalys på lyftanordning. 

 

Analytiskt framräknade resultat av lagerkrafter bekräftas delvis i figur 90 då ena lyftöglan 

belastas med avsevärt större kraft vid applikation av lateralkraft.  

 

Ytterligare en analys genomfördes där lyftarmarna genom förändrade randvillkor ansattes vara 

monterade med momentupptagande lager. Analysen med förändrat randvillkor påverkande 

spänningsfördelningen på systemet minimalt då spänningen på lyftöglorna ökat minimalt från 

577 MPa till 581 MPa. Figur 91 nedan visar bortskalade områden vilka överstiger sträckgränsen. 

Slutsatsen av analysen är att lyftöglorna med små förändringar kan klara påfrestningarna då 

dessa är långt ifrån att genomplasticera. 

 

 
 

Figur 91. Spänningar på lyftöglor. Figuren visar de bortskalade områden vid vilka 

sträckgränsen överstigits. 
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Lyftarmarnas geometrier påverkades inte nämnvärt av förändringen, dock ökar spänningen kring 

infästningen där lagret samt dess axel placeras enligt figur 92. 

 

 
 

Figur 92. Påfrestningar på lyftarmar. 

 

3.7.6 Förstärkning av lyftöglor. 
 

En jämförande analys där lyftöglornas geometri förändrats genomfördes. Ursprungliga lyftöglan 

jämfördes med en där tjocklek upptill ökats med 10 mm samt där inre hörnradien dubblerats. 

Resultatet visar att en ökad tjocklek upptill samt förändrad innerradie halverar uppkomna 

spänningarna enligt figur 93. Lyftöglorna kommer vid kombinerad last belastas med ett moment 

beroende av vridningen från lateralkraft. En bättre lösning för koppling till lyftarmar kan vara via 

någon form av länkled, om detta är möjligt eller lämpligt behöver dock utredas vid framtida 

arbete. 

 

 
 

Figur 93. Förstärkning av lyftögla, ursprunglig till vänster och förstärkt till höger. 
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3.7.7 Analys av styrande komponenter. 
 

Påfrestningarna på komponenterna som styr vertikalrörelsen är förhållande vis små och figur 94 

visar att de klarar påfrestningarna. Figuren 94 visar att sträckgränsen överskrids lokalt dock är 

detta på punkter där inre hörn ej ansatts någon radie. 

 

 
 

Figur 94. Spänningsfördelning på styrande komponenter. 
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3.7.8 Analys av ram 
 

Påfrestningarna på ramen visas till höger i figur 95. Vänster bild visar deformation av systemet 

vid anlagd kraft. Största spänningarna uppkommer som väntat nertill på ramsida där 

dimensionerna är små, dock finns möjlighet och utrymme till förstärkning av dessa områden. 

Enligt figuren överstigs sträckgränsen, dock ska detta bortses ifrån då dessa 

spänningskoncentrationer uppkommer vid kontakt med övriga komponenter där ingen radie 

ansatts vilket leder till punktspänninger. Nominella spänningarna uppgår till ca 200 MPa. 

Ramsidorna har överdimensionerats kraftigt för att erhålla en styv och rigid konstruktion. Detta 

då dessa komponenter ska styra de centrala komponenternas vertikala rörelser. 

 

 
 

Figur 95. Påfrestningar på ram. 

 

 

Ramens övre komponenter studeras enskilt då dessas dimensioner är väsentligt mindre än 

ramsidorna. Uppkomna spänningar på dessa tre övre komponenter visas i figur 96 nedan. 

Maximala spänningarna upp går till ca 226 MPa. 

 

 
 

Figur 96. Övre ramdelar 
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3.7.9 Analys av vagn  
 

Vagnen har endast varit föremål för enklare analyser då denna i princip endast kommer 

tryckbelastas. Figur 97 visar att denna väl klarar påfrestningarna. Kontroll samt förändring av 

kontaktytor har utförts då många ytor är i kontakt vagnen. Maximal nedböjning uppstod som 

väntat i mitten på vagnen under kontaktpunkten på hjulet. Maximala nedböjningen uppgår i 

denna punkt till 0.1 mm och vilket illustrera i höger bild figur 97. Motsvarande effektivspänning 

på samma punkt uppgår till 5.5 Mpa. 

 

 
 

Figur 97. Analys av vagn 

 

Nedböjningen i punkten är liten trots relativt stor last. Anledningen till detta är att kontakten 

mellan ramsidan och vagnen medvetet är utbredd över ett stort område vilket medför att lasten 

till största delen verkar centralt över respektive rullsko. Kontaktytan mellan vagn och ramsidor 

visas med hjälp av verktyget ”contact tool” i figur 98, där gul yta anger vart kontakt med 

ramsidor erhålls. Kontakten har medvetet felaktigt ändrats för att simulera hur tryckpåverkan 

påfrestar vagnen, dvs. kontakten mot halvbågarna på vagnen som styr vridningsrörelsen har 

bortsetts ifrån i detta fall. 

 

 
 

Figur 98. Vertikal kontakt mellan ramsidor och vagn 

 

 

Konstruktionen är utformad på detta sätt för att minska böjande momentet på rullskorna då 

vagnen deformeras. Detta då rullskornas och de linjära lagerbanornas momentupptagande 

förmåga är begränsad. Datablad för rullskor/linjära lagerbanorna finns bifogad som bilaga C. 
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3.5 Frekvens och egenmods analyser 
 

3.5.1  Syfte med frekvens och egenmodsanalys 

 
Frekvens och egenmodsanalyser har genomförts för att bestämma systemets grundläggande 

dynamiska egenskaper. I analysen har systemets egenfrekvenser tagits fram. Egenfrekvenserna 

ger information om vilka frekvenser systemet är bra eller mindre bra på att filtrera bort. 

Maskiner med roterande komponenter ger upphov till periodiska störningar pga. vibrationerna 

som uppstår vid ingrepp mellan komponenterna. Störningarna är periodiska men inte alltid rent 

harmoniska. De består i stort sett alltid av en kombination av olika frekvenskomponenter. En 

fördel har då vid mätningar på befintliga provriggen varit att dela upp en inmätt signal i dess 

harmoniska komponenter för att kunna analysera den i frekvensplanet istället för tidsplanet enligt 

figur 99. 

 

 
 

Figur 99. Transformation av signal från tidsplan till frekvensplan, (Bodén, et al., 2001). 

 

Då hjulen roterar mot varandra bör den uppmätta signalen som eftersöks vara mer eller mindre 

periodisk. Deformationen av systemet då det utsätts för en störande periodisk kraft är egentligen 

en så kallad modsumma. Detta innebär att deformationen är uttryckt i form av en summa som 

alla svängningsmoder bidrar med. Desto närmare excitationsfrekvensen ligger en 

egensvängningsmod desto större blir denna mods bidrag till deformationen. Känsligheten för 

egensvängningarna beror alltså på om dimensionen för en viss komponent sammanfaller med 

hela multiplar av våglängden på excitationsfrekvensen (Bodén, et al., 2001). Vissa vitala 

komponenter vilkas egenfrekvenser kan tänkas exciteras analyseras därför mer utförligare. 

Erhållna resultat från utförda mätningar jämförs löpande med resultat erhållna då komplett rigg 

analyserades i Ansys. 
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3.5.2 Inversmodellering 
 

Ett försök till inversmodellering genomfördes genom montering av en accelerometer på tre 

punkter (A, B, C) i riggen enligt figur 100. Punkt A är placerad på maskingolvet, punkt B i närhet 

av rullens axel och punkt C i närhet av hjulaxelns infästning. Accelerometern som användes 

kunde utföra mätning i tre olika riktningar samtidigt.  

 

 
 

Figur 100. Punkter på vilka accelerometern monterades. 

 

Testet genomfördes för att kontrollera med vilken frekvens vibrationer genereras i riggen vid 

dynamisk kalibrering av hjulen. Förhoppningen med mätningarna var att kontrollera om det är 

några speciella egenfrekvenser som exciteras, exempelvis egenfrekvenser för enskilda 

komponenter såsom hjulaxeln eller egenfrekvenser för hela systemet. Med dessa data kan då ny 

utrustning modelleras med hänsyn till dessa mätningar och utformas så att dess egenfrekvenser ej 

sammanfaller med dessa. Genom att mätningar utfördes på tre olika punkter kunde det eventuellt 

åskådliggöras hur vibrationerna sprids vidare i konstruktionen och hur de dämpas ut. 

Accelerationen i de tre specificerade punkterna mättes i tre riktningar, vertikalt, lateralt samt 

longitudinellt. Mätningen utfördes i tidsplanet för att sedan transformeras till frekvensplanet med 

hjälp av Matlab. Exempel på utseende av uppmätt signal i tidsplanet visas i figur 101. Figuren 

visar skillnad på genererade rörelser i systemet vid kontakt samt utan kontakt mellan rulle och 

hjul. 

 

 
 

Figur 101. Exempel på uppmätt signal. 

 

Figur 102 visar resultat från mätpunkt A i vertikal riktning då signalen transformerats till 

frekvensplanet. 
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Figur 102. Amplitudspektrum i punkt A, vertikal riktning (Y=m/s
2
). 

 

Figur 103 nedan visar resultat från mätning i vertikal riktning vid punkt B. 

 

 
 

Figur 103. Amplitudspektrum i punkt B, vertikal riktning (Y=m/s
2
). 

 

  



81 

 

Resultat från mätpunkt C i vertikal riktning visas i figur 104 nedan. 

 

 
 

Figur 104. Amplitudspektrum i punkt C, vertikal riktning (Y=m/s
2
). 

 

Mätningarna i vertikal led gav vitt spridda resultat för alla tre punkter. Till en början förmodades 

att spridningen i amplitudspektrumet var en funktion av dåligt utförda mätningar då graferna i 

princip endast uppvisar brus. I och med att mätningarna utfördes vid tre separata tillfällen 

uteslöts antagandet då samma resultat erhölls varje gång, samtidigt som amplituden för hjulets 

rotationsfrekvens (0.8 Hz) samt nätfrekvensen (50 Hz) återkommer i alla mätningar på varje 

mätpunkt. Små amplitudtoppar återkommer runt frekvenser på 70 Hz i samtliga figurer. 

Egenmods analysen av riggen utförd i Ansys visar att en av riggens egenmoder återfinns vid 

denna frekvens. Egenmodens deformation visas i figur 105. Det ska dock påpekas att uppmätta 

amplituderna vid denna frekvens är mycket små. Denna egenmod kan dock möjligtvis exciteras 

om hjulen roteras med en vinkelhastighet kring denna frekvens. 

 

 
 

Figur 105. Egenmods deformation (68 Hz). 
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Resultat från mätningar i longitudinell led visas i figur 106 nedan. Resultaten var liknande på 

samtliga tre punkter så till vida att ingen entydighet kunde utläsas varför endast graf från en figur 

visas. Noterbart var dock att svängningarna i denna riktning till amplitud visas i en skala mindre 

till en tiondel av rörelserna i vertikal led. 

 

 
 

Figur 106. Amplitud spektrum i longitudinell riktning (Y=m/s
2
). 

 

 

Riggens egensvängningsform vid utsättning av exciterande kraft i denna riktning visas i figur 

107 nedan. 

 

 
 

Figur 107. Egensvängningsform (torsion 44.5 Hz) 

 

Resultaten från mätningar i lateral led i punkt A visas nedan i figur 108. Figuren visar stor 

spridning på frekvenser vilket kan tolkas som att bruset vid maskingolvet är stort. Troligtvis pga. 

att många komponenter samverkar och är kopplade dit varför detta egentligen är en dålig 

mätpunkt. 
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Figur 108. Resultat lateral led. 

 

Figur 109 visar amplitud spektrum från punkt B och C i lateral led. Resultaten i B liknar 

uppmätta resultat i longitudinell led. 

 

 
 

Figur 109. Resultat från lateral mätning i punkt B samt C 

 

Slutsatsen från frekvensmätningen är att inga speciella egenfrekvenser exciteras i riggen vid 

rotations frekvens på ca 55 rpm samt de vid tillfället rådande förhållanden (smörjning av 

kontakpunkt) vid mätningen då insamlad mätdata uppvisar stor spridning. Beroende på mätpunkt 

och riktning skiljde sig grafernas utseende stort. Rotationsfrekvensens amplitud förekommer på 

samtliga grafer men är även den relativt liten vilket tyder på ett väl balanserat system. Detta kan 

härledas till hjulen då dessa vid tillverkning tillverkas med höga krav på toleranser för att 

minimera slitage mellan hjul och räl. Anledningen till att inga speciella frekvenser i lateral samt 

longitudinell led uppmätts kan vara pga. att hjulen kontinuerligt smörjs med fett vid provning för 

att undvika gnissel pga. viss snedställning av rullen. Anledningen till denna snedställning är 

antingen toleransfel eller tillverkningsfel varför denna inte kan ställas in utan anloppsvinkel mot 

hjulet. Befintlig utrustning kan som nämnts inte vridas kring vertikal axel. Möjligtvis hade 

frekvenser genererade i kontaktpunkten kunnat mätas om smörjning ej förekommit. Möjlighet 

till detta fanns dock inte. Allt för stor vikt till uppmätta signaler ska därför inte läggas vid 

dimensionering, dock har mätningarna gett en fingervisning om hur systemet uppför sig vid 

dynamisk kalibrering. 
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3.5.3  Modalanalys av nykonstruerad utrustning. 
 
Utrustningens egenfrekvenser analyseras I FEM. Utrustningen kommer utsättas för en störande 

kraft främst via kontakt mellan hjul och rulle. Rullen fixeras i vertikal riktning genom 

upphängning i lyftarmarna varför dessas egenmoder analyseras. Lyftarmarnas deformation då de 

utsätts för exciterande kraft i denna riktning visas i figur 110. Egenfrekvensen vid denna 

egenmod är 77 Hz. 

 

 
 

Figur 110. Lyftarmarnas vertikala egenmod 

 

Lyftanordningen visar sig deformeras stort i lateralled om den exciteras med rätt frekvens i 

denna ledd enligt figur 111. Egenfrekvensen i lateralled då lyftanordningen deformeras stort är 

230 Hz. 

 

 
 

Figur 111. Lyftanordningens egenmod i lateralled. 

 



85 

 

Då lyftarmarna är stelt inkopplade mot ramen via lager och hydrauliskcylinder analyseras även 

ramens egenfrekvensmod i vertikal riktning. Ramen riskerar att börja svänga enligt figur 112 vid 

excitation med frekvens av 349 Hz. 

 

 
 

Figur 112. Egenmod för ram. 
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3.5.4 Riggens egenfrekvenser beroende på infästning mot underlag 
 

Kontroll av förändring av riggens egenfrekvenser genomfördes beroende på infästnings villkor. 

Egenmodsformer vilka tidigare visats i figur 105 och 107 gäller vid villkor att riggen vilar mot 

underlaget och ej är fast inspänd. Riggen är i verkligheten uppställd på sex I-balkar. Förändring 

av egenfrekvens i torsionsled om dessa balkar vore fastinspända mot underlaget visas i figur 113. 

 

 
 

Figur 113. Egenmodsform vid fast inspänning av rigg mot underlag (43.8 Hz) 

 

Egenmodsfrekvensen i torsionsled visar sig inte skilja mycket beroende på infästnings villkor. 

Frekvensen som tidigare i figur 107 var 44.5 Hz är med dessa inspänningsvillkor 43.8 Hz. 

Egensvängnings mod där axelns mittpunkt svänger vertikalt har dock förändrats stort då riggen 

är inspänd i balkar mot underlaget. Svängningen tidigare förekom vid 68 Hz har förskjutits ner 

till 37 Hz. Det visa att infästning mot I-balkarna har stor betydelse för riggens dynamiska 

egenskaper. 

 

 
 

Figur 114. Vertikal svängningsmod 
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3.5.5  Dämpning i konstruktionen 
 

Det är av intresse att inneha tillräcklig dämpning i konstruktionen så att responsen till de 

förväntade excititationerna är acceptabel. En ökning av dämpningen i systemet kommer reducera 

dess respons för störningar, dvs. öka förlusterna i strukturen. Inbyggda förlusterna i systemet är 

av två typer, materialförluster samt randförluster. Materialförlusterna uppstår då alla material 

förbrukar viss energi vid cyklisk deformation och kan beskrivas med förlustfaktorn  . Storleken 

på förlusterna varierar och är för stål väldigt liten, experiment har visat att stål har en 

förlustfaktor        . Gummi har en förlustfaktor kan inneha en förlustfaktor av      . 

Förlusterna kan härledas till mekanismer som dislokationer av atomplan inom materialet samt 

bindningar mellan atomer. Randförlusterna kopplas till komponenters randytor och kontakt 

mellan komponenter. I sammansatta strukturer av stål är randförlusterna betydligt större än 

materialförlusterna, (Bodén et al., 2001) Då provriggen totalt består av uppemot 700 

komponenter bör randförlusterna vara nämnvärda. Totala förlusterna i systemet kan uppskattas 

genom mätning av två på varandra efterföljande amplituder i tidsplanet enligt figur 115 vilket 

ger en indikation på storleken av dämpningen i konstruktionen. 

 

 
 

Figur 115. Mätning av amplitud skillnad, (Nyberg c, 2003). 

 

Med hjälp av amplitudskillnaden kan då logaritmiska dekrementet lösas ut enligt ekvation 98. 

 

  
  

    
          (98) 

 

Uppmätta förhållandet motsvarar teoretiska sambandet beskrivet i ekvation 99. 

 

          
     

     
        (99) 

 

Ur ovanstående samband kan då dämpningen i konstruktionen lösas ut i ekvation 100. 

 

  
 

         
         (100) 

 

Optimal arbetsgång vid sådan mätning är att excitera konstruktionen genom slag med 

gummiklubba eller liknande och mäta svängningens avklingning på någon punkt på riggen 

vilken ej är lokaliserad i närhet av excitationspunkten. Önskan till detta framkom dock i 

efterhand då mätningar avslutats och mätutrustningen monterats ner. Genom att studera utförda 

dynamiska mätningar i tidsplanet på riggen kan ändå vissa dämpnings egenskaper i 

konstruktionen uppskattas. Figur 116 visar svängningar genererade vid enbart rotering av hjul då 

kraftapplikation på rullen avslutats. Spiken i figur 116 visar frånslag av tryck i systemet genom 
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stängning av ventil, figuren visar att svängningen som frånslaget orsakat klingar av relativt 

snabbt, dvs. förlusterna är stora. Höger bild i figur 116 visar att sampling av mätdata avslutats 

innan svängningarna klingat av, dvs. hjulet roterades fortfarande av motorn. 

 

 
 

Figur 116. Uppmätta svängningar efter avslutad kraftapplikation. Höger bild visar förstoring av 

markerat område på vänster bild.  

 

3.5.6 Införsel av torsionsdämpning på axel mellan rullar 
 

Vid dämpning av en slip/stick process mellan rulle och hjul måste randförluster föras in mellan 

rulle och axel för att förhindra att svängningen sprids vidare. Det skulle effektivt kunna 

åstadkommas genom montering av en torsionsdämpande koppling på axeln. Vridmomentet 

vilken kopplingen behöver dimensioneras mot beräknas uppgå till 12.5 kNm enligt ekvation 101. 

                                    (101) 

Torsionsdämpande kopplingar finns i olika konstruktionsutföranden, de är alla dock mycket 

utrymmeskrävande och tunga vid så pass stora moment som uppkommer i detta fall. En ritning 

på en flexibel pinnbultskoppling visas i figur 117. En koppling av denna av denna typ 

dimensionerad för gällande lastfall kommer ha en längd på 405 mm, diameter på 385 mm samt 

en vikt på 161 kg enligt bilaga D. 

  

 
 

Figur 117. Flexibel pinnbultskoppling, PENCOflex, (ramström.se, 2010). 

 

Då risken för egensvängningar enligt tidigare konstruktionsresonemang anses vara minimal 

bedöms installation av sådan koppling som en överflödig säkherhetsåtgärd. 
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4 RESULTAT 

 
Konstruktionen som utvecklats visas i sin helhet i figur 118 nedan. Konceptlösningen uppfyller 

kravspecifikationen vilket visar att utrustning för applikation av kraft i tre riktningar på 

järnvägshjulet går att ta fram och implementeras i provriggen. 

 

 
 

Figur 118. Komplett system installerat på maskingolv 

 

Framtaget koncept är ingen färdig lösning utan ses som en grund vilken behöver vidareutvecklas. 

Genom små förändringar på lyftöglornas geometrier uppfyller dessa påfrestningar de utsätts för. 

Samtliga komponenter kan vid fortsatt arbete optimeras ytterligare. Komplett system  installerat i 

provriggen visas i figur 119. 

 

 
 

Figur 119. Utrustning installerad i riggen. 
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

5.1 Diskussion 
 

Många komponenter kan optimeras då de är överdimensionerade, det är dock en avvägningsfråga 

då konstruktionen önskvärt ska vara så styv som möjligt för att planet som givarna är monterade 

i ska vara parallellt mot maskin golvet samt vinkelrätt mot vertikal axeln då det rör sig längs 

denna. Genom viktoptimering förloras en del av denna styvhet i systemet. Vid FEM-analyser där 

flera komponenter analyserats som en sammansatt konstruktion har hela kontaktytorna mellan 

komponenterna antagits varit fast förbundna med varandra. I verkligheten kommer många av 

dessa vara förbundna med skruv förband vilket förändrar både egenfrekvenser för systemet och 

spänningsfördelningen. Rullens storlek har till stor del styrt utformningen av systemet vilket 

ställt till stora bekymmer vad gäller vridning av systemet kring kontaktpunkten. Vridningen kan i 

nuläget endast utföras då systemet är i vila, dvs. då kraft ej appliceras pga. glidförband mellan 

vagn och ram. För att ställa in anloppsvinkel på hjulet under applikation av kraft skulle stora 

ställkrafter på vantskruven erfordras. Detta har enligt personal på Interfleet inte ansetts vara ett 

problem, dock skulle möjlighet till inställning av denna under drift vara en fördel. Exakt hur 

stora fördelarna är vad gäller simulering av hjul räl kontakt är oklart. Dimensionsökningen från 

en diameter på 0.3 m till 0.5 m är relativt liten då rälsens fiktiva radie i denna ledd är oändligt 

stor i jämförelse. Även lösningen av lyftning med lyftarma kan diskuteras. Denna lösning har 

förespråkats då lyftning kan utföras med endast en hydraulcylinder. Dock ställer detta stora krav 

på lyftöglorna. Kopplingen mellan lyftarmarna och lyftöglorna anses vara bristfällig/ej 

färdigutvecklad och kan möjligtvis göras annorlunda.  Möjlighet till en alternativ konstruktion 

där lyftning av rullen med två separata cylindrar finns som alternativ. Lyftarmen kan i detta fall 

slopas. Denna lösning kräver mer hydraulisk utrustning och anses vara mer komplex. Detta 

behöver dock inte betyda att den är sämre. FEM analyser kan efter optimering av komponenter 

göras utförligare och mer noggranna genom att ansätta alla skarpa kanter och hörn med radier för 

att förhindra att orealistiska spänningskoncentrationer kommer med i FEM resultaten. Det bör 

övervägas om en ny mätning av frekvenser då kontaktpunkten ej smörjs kan vara av värde för 

arbetet. Exakt utformning av rullarna har inte fastslagits. En rekommendation från författaren är 

att rullarna utformas lika till diameter för att kontrollera vilken adhesionskoefficient som kan 

erhållas genom endast hjulens konicitet och därefter eventuellt omsvarvas till önskad diameter 

baserat på insamlad data. Alternativt kan rullarna utformas med en rullradieskillnad på 5 mm för 

att se hur systemet reagerar på detta samt vilken adhesionskoefficient detta ger upphov till. 

Önskad rullradieskillnad i systemet är avvägningsfråga mellan slitage, effektbehov samt 

adhesionskoefficient. Största anledning till att slirningsgraden vill minimeras, om effektbehovet 

bortses ifrån, är att det vill undvikas att hjulen vid utsätts för destruktiv provning vid kalibrering. 

En snabbkontroll av lämpligt materialval till både teflonbelagda bussningen samt konstruktionen 

i övrigt har genomförts i Edupack.  
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5.2 Slutsatser 

Rapporten visar dock att kravspecifikationen går att uppfylla. Systemet möjliggör applikation av 

kraft i kontaktpunkten i alla tre riktningar. Både mätning och applikation av krafter kan utföras 

med högre noggrannhet än i tidigare system med föreslagen lösning. Både riggens och den 

designade utrustningens egenfrekvenser har klassificerats. Detta ger kännedom om vilka 

rotations hastigheter som bör undvikas för att inte excitera dessa. Den omfattande förstudien 

gällande interaktion mellan hjul och rulle har visat att hjul/räl kontakten bäst efterliknas med så 

stor rulle som möjligt. En stor rulle ger större kontaktyta och därmed även större förmåga att 

överföra tangentiell kraft. Relativt höga adhesionskoefficienter kan erhållas vid låga slip på 

endast ett par procent. Adhesionskurvans utseende för detta system kan inte bestämmas genom 

beräkning då parametrar som verkar vid interaktionen mellan rulle och hjul dvs. i 

kontaktpunkten är okända. Interaktionen i kontaktpunkten är beroende av och kan beskrivas med 

variabler som styvhet och dämpning i rulle, hjul dessas axlar samt styvhet och dämpning mellan 

dessa då dessa trycks mot varandra. Även om alla dessa variabler kunnat bestämmas påverkas 

även kontaktpunkten av hjulens/rullarnas yttopografi och deras orundhet. Systemets 

adhesionskurva måste därmed tas fram experimentellt. Förstudien har dock visat att risken för att 

adhesionstoppen passeras vid så pass låga slip som systemet är tänkt att arbeta vid är minimal. 

Huruvida rullarna från början ska utformas olika till storlek har inte bestämts. En 

rekommendation är att till en början utforma dem lika för att i efterhand då mer information om 

systemets egenskaper finns, eventuellt svarva ner en rulle med önskat antal mm för ökad 

slipgrad. Kritiska komponenter i systemet klassas som komponenter där utrymmet är som mest 

begränsat i riggen. Dessa har modellerats och dimensionerats utförligare då dessa avgör om 

lösningen är tillämpbar. Detta medför att många av de övriga komponenterna i systemet kan 

optimeras ytterligare. Framtagna konceptet behöver arbetas vidare med för att klassas som en 

färdig lösning. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

 

Samtliga komponenter bör ses över och förses med radier där skarpa kanter förekommer för att 

förbättra simulerings och hållfasthets egenskaper. Dimensionering av förband mellan 

komponenter behöver utföras. Koppling av lyftöglorna mot lyftarmarna kan ses över om en 

annan lösning eventuellt kan tillämpas. Toleranser behöver ansättas på komponenterna därefter 

kan ritningar framställas. Hydrauliska cylindrar, vantskruv samt lager till lyftarmar behöver 

väljas. Området kring dessa är inte begränsat, dvs. hål för infästning kan flyttas, och ändras till 

storlek utan att övriga systemet påverkas. Dessa kan därför väljas för att någorlunda passa in i 

systemet och därefter kan utrustningen anpassas till dess randvillkor. Rullarnas eventuella 

diameterskillnad vid tillverkning måste bestämmas. Konstruktionen är modellerad och 

dimensionerad i vanligt konstruktionsstål. Specifikt materialval för samtliga komponenter 

behöver fastställas. Möjligtvis kan några tillverkas i annat stål med andra egenskaper. Kontroll 

av lämpliga existerande material kan utföras i Materialdatabasen Edupack. 
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BILAGA A: TIDSPLAN 
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BILAGA B: KRAFTGIVARE 
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BILAGA C: DATABLAD LINJÄR LAGERBANA 

 

  



100 

 

BILAGA D: DATABLAD BULTKOPPLING 
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BILAGA E: MATLAB KOD 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 

Beräkning av kontakttemp 
%-------------------------------------------------------------------------- 
clc 
clear all 
close all 
my=0.5; 
F=150000;                 % Normal kraft [N] 
a=0.005;                  % radie på kontaktpunkt 
alfa2=0.35;               % alfa ranges from 0.85 at L=0.1 to 0.35 at L=5 
K=46.7;                   % Thermal konductivity [W/mK] 
p=7800;                   % densitet [kg/m^3] 
n= 60;                    % varvtal 
w=(n*2*pi)/60;            % omega (vinkelhastighet) 
r=0.5;                    % radie på järnvägshjul 
Ua=w*r                    % Hastighet vid hjulperiferi  
U=Ua; 
Ub=0.99*Ua;                % hastighet på lilla hjulet 
Sliding_vel=Ua-Ub;        % Glidhastighet 
sigma=460;                % Specific heat [J/kgK] 
xsi=K/(p*sigma);          % Thermal diffusivity 
L2=U*a/(2*xsi)             % peclets tal 
L=(Ua*a*p*sigma)/(2*K)    % peclets tal 
Tfa=0.308*(((my*F*Sliding_vel)/(K*a))*((xsi/(U*a))^0.5)) 
Tf_max=1.64*Tfa 
%N=(pi*q)/(p*sigma*U);     % variabel [grader celsius] 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%-------------------- Effektbehovsberäkningar--------------------- 
clear all  
close all 
clc 
%----------------------- konstanter --------------------------------- 
my=0.5;                     % friktions koefficient 
E=206*10^9;                 % Elasticitetsmodul 
poi=0.3;                    % Poissons tal 
G=E/(2*(1+poi));            % skjuvmodulen 
r_hjul=0.5;                 % hjulradie 
La=1.4;                     % axellängd 
ry=0.085;                   % yttre axelradie 
ri=0.035;                   % inre axelradie 
dy=2*ry;                    % yttre axeldiameter 
di=2*ri;                    % inre axeldiameter 
d=0.17;                     % axeldiameter 
m=590;                      % hjulmassa 
m_a=260;                    % axelmassa 
m_a2=300;                   % hjulaxelmassa med hål 
n=54;                       % motorvarvtal 
w_d=(n*2*pi)/60            % vinkelhastighet från motor 
Q=100000;                   % vertikal kraft 
Fx=my*Q;                    % longitudinell kraft 
Mv=r_hjul*Fx;               % moment kring axeln 

  
%---------------------- beräkningar ME. H ---------------------------- 

  
J=(m*(r_hjul^2))/2;            % masströghetsmoment för hjul 
Ja=(m_a/2)*(ry^2+ri^2);        % masströghetsmoment för axel 
K=(pi/32)*(dy^4-di^4);         % Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor 

  
k_a2=((G*K)/La)                % fjäderkonstant för hel axel 
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w_01_hel=sqrt(k_a2/J)                      % egenvinkelfrekvens för hel axel 

med hjul 
w_0_axel_inverkan=sqrt(k_a2/(J+(Ja/3)))    % egenfrekvens för hel axel med 

hjul samt inverkan av axelns masströghetsmoment        
%-------------------- Slip sfa. rullradieskillnad ---------------------- 
r2=0.495; 
r1_r2= (0.001:0.001:0.016)*1000; 
d_elta_v=r1_r2*w_d; 
Slip=(d_elta_v/(r2*w_d))*0.1*0.5; 

  
figure (1) 
plot(Slip,r1_r2), title('Slip som funktion av rullradieskillnad'), 

xlabel('Slip [%]'), ylabel('Rullradieskillnad [mm]') 

  
%----------------------- Effektbehov ------------------------------------ 
Fx_03=0.3*Q; 
Fx_04=0.4*Q; 
Fx_06=0.6*Q; 
P=(r1_r2*Fx*w_d)/1000; 
P3=(r1_r2*Fx_03*w_d)/1000; 
P4=(r1_r2*Fx_04*w_d)/1000; 
P6=(r1_r2*Fx_06*w_d)/1000; 
figure (2) 
plot(r1_r2,P,r1_r2,P3,r1_r2,P4,r1_r2,P6), title('Effektbehov vid olika 

friktionsförhållanden'), xlabel('Rullradieskillnad [mm]'), ylabel('Effekt 

[W]') 
function X_fft=wojtek_fft(X) 
L=length(X); 
NFFT=2^nextpow2(L); 
X_fft=fft(X,NFFT)/L; 
Fs=2400; 
f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 
figure,plot(f,2*abs(X_fft(1:NFFT/2+1))) , grid on 
title('Amplitud Spektrum ') 
xlabel('Frequency (Hz)') 
ylim([0 0.007]) 
ylabel('|Y(f)|') 
%--------------------------------------------------------------------------- 
%-------------- Beräkning av kontakttryck, och deformation--------------- 
%----------- Indata ------------- 
E1=206*10^9;                  % Elasticitetsmodul 
E2=206*10^9;                  % Elasticitetsmodul 
v1=0.3;                       % Poissons tal                        
v2=0.3;                       % Poissons tal 
R1x=0.25;                        % Rälsradie X 
R1y=3;                           % Rälsradie Y   
R2x=0.5;                         % Hjulradie X  
R2y=100;                         % Hjulradie Y  
teta=0 %2*pi;                       % Vinkel teta 
%alfa=0 %2*pi;                       % Vinkel alfa 
R_komp=(((1/R1x)-(1/R1y))/(((1/R2x)-(1/R2y))+cos(2*teta))); 
alfa=sin(2*teta)/R_komp 
X_vinkel=((cos(alfa)^2)/R1x)+((sin(alfa)^2)/R1y)+((cos(teta-

alfa)^2)/R2x)+((sin(teta-alfa)^2)/R2y) % Vinkelberoende (X) 
Y_vinkel=((sin(alfa)^2)/R1x)+((cos(alfa)^2)/R1y)+((sin(teta-

alfa)^2)/R2x)+((cos(teta-alfa)^2)/R2y) % Vinkel beroende (Y) 

  
Rx=1/X_vinkel                 % Equvivalent radius (X) direction 
Ry=1/Y_vinkel                 % Equvivalent radius (Y) direction 

  
R=(Rx*Ry)^(1/2)                 % Total  
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xsi=(Ry/Rx)^0.5                          % Function of R 
F1=0.91; 
F2=0.90; 
F3=0.39; 
%---------------------------------                
P=Q_force;                                      % Normal load 
Qx=50000                                        % Tangential load 
E_V=((1-(v1^2))/E1)+((1-(v2^2))/E2) 
E_prim=(1/E_V)*2        % Equvivalent modulus of elasticity 

  
C=(((3*P*R)/(4*E_prim))^(1/3))*F1;            % Contact size C=sqrt(A*B) 

  
p0=(((6*P*(E_prim^2))/((pi^3)*(R^2)))^(1/3))*(1/(F1^2))  % Maximum pressure 

  
delta_Z=(((9*(P^2))/(16*R*(E_prim^2)))^(1/3))*F2      % Deformations djup (Z) 

 
a=C*F3                    % Ellipsradie x_led 
b=C/F3                    % Ellipsradie y_led 

  
Stick_zone=a*((1-(Qx/(my*P)))^(1/3))            % Size of stick zone 
Stick_zoneY=b*((1-(Qx/(my*P)))^(1/3))            % Size of stick zone Y-

direction 
Area=(a^2)*pi                                   % Area på total kontaktyta 
Area_slip=Area-((Stick_zone^2)*pi)              % Area på slip yta 
Area_stick=Area-Area_slip                       % Area på stick yta 

 

 

 

 
 

 


