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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete behandlar analys och dimensionering av ett kilspårsförband mellan en 

generatoraxel och en rotorstomme/nav med hjälp av FEM-programmet ANSYS Workbench 

13.0. Generatoraxeln är en del i ett vattenkraftverk som drivs med hjälp av en reaktionsturbin av 

typen Kaplan. Den nuvarande lösningen består av en kil med tvärsnittsytan 90 mm bred och 45 

mm hög. En effekthöjning på 32 % är planerad och för att vara säker på att inte kilspårsförbandet 

havererar gjordes denna utredning. På grund av att axeldiametern är större än vad som täcks av 

standarder skulle kilspårsförbandet dimensioneras om.  Under ett tidigare uppdrag som 

konsultföretaget Sweco Energuide fått av Skellefteå Kraft AB skulle ett kilspårsförband 

dimensioneras, men ingen slutgiltig lösning godkändes.  

 

Under examensarbetet utfördes ett antal analyser. Efter det att kilspårsförbandet analyserats i 

ANSYS Workbench kunde det konstateras att det gamla kilspårförbandet innan effekthöjningen 

hade en säkerhetsfaktor på 1. Testerna visade att det var navet som var mest kritiskt då navets 

material både har för låg sträck- och brottgräns. Försök gjordes med två likväl som tre stycken 

kilar med största bredden enligt standard. Trots försök med tre stycken kilar gick det inte att 

åstadkomma ett förband med en säkerhetsfaktor över ett för den ökade effekten. 

 

Med de materialen som fanns i navet och axeln gick det inte att erhålla en säkerhetsfaktor på 3 

oavsett dimension på kilarna i förbandet. Lösningen blev att byta ut axel och rotorstomme helt 

med nya mer höghållfasta stål. Genom att använda ett typiskt turbinaxelstål med sträckgränsen 

700 MPa och ett stål med sträckgränsen 455 MPa i rotorstommen kunde säkerhetsfaktorn 2,8 

uppnås. Förbandet består av två stycken kilar med 180 grader förskjutning av standardstorleken 

100 mm bredd och 50 mm höjd samt en presspassning mellan axel och nav. Två stycken kilar 

valdes för göra förbandet mera robust. 

 

Med den nya lösningen minskades den maximala effektivspänningen med 55 % i axeln och 82 % 

i navet.   
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Abstract 

This master thesis comprises analysis and dimensioning of a keyed joint between a generator 

axis and a hub with aid from the FEM-software ANSYS Workbench 13.0. 

The generator axis is a part of a hydroelectric power station that generates electricity with a 

reactions turbine, a Kaplan turbine. The existing keyway consists of one parallel key with the 

width 90 mm and height 45 mm. Due to a planned increase of the power of the generated power 

with 32 % a design study was needed to see if the keyed joint would be suitable for the extra 

force. Because of the fact that the axis diameter is bigger than the standards covers/recommends 

a the keyway had to be re-dimensioned.  In an earlier assignment from Skellefteå Kraft AB to 

Sweco Energuide the keyway was planned to be properly dimensioned, but no final solution was 

approved. 

During this master thesis a number of different numerical tests were made. The analyses in 

ANSYS Workbench showed that the old keyed joint only had a safety factor of one. The tests 

showed that it was the hub that was the weak link and the decider of dimensions and design 

when the materials yield strength and tensile strength was too low and therefore essential. A 

number of attempts were made to increase the safety factor by adding both two and three keys to 

the keyed joint, but without success.  

With the existing material in the hub and axis it was not possible to reach the requested safety 

factor of three in the joint, no matter what dimensions the keyways had. The solution was to 

change the material in the axis and the hub to a more high quality steel with a larger yield and 

tensile strength. By using a typical steel for turbine axis, with a yield strength of 700 MPa for the 

axis and 455 MPa for the hub, a safety factor of 2,8 was achieved. The new keyed joint consists 

of two keyways spread 180 degrees apart with a standardized size of 100 mm width and 50 mm 

height together with a shrink-fitting between the axis and the hub. The main reason why two 

keyways were used instead of three was to get a more robust solution. 

As a conclusion the maximum effective stress was lowered with 55 % in the axis and 82 % in the 

hub.   
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Beteckningar 

 
Symbol Beskrivning Enhet 

Kt Spänningskoncentrationsfaktor  

     Nominell skjuvning [N/mm
2
] 

     Skjuvsträckgräns [N/mm
2
] 

   Vridmoment [Nm] 

   Vridmotstånd [m
3
] 

  Vridskjuvspänning [N/mm
2
] 

  Axiell spänning [N/mm
2
] 

     Effektivspänning(von Mises) [N/mm
2
] 

F Kraft(tryck) [N] 

      Radiell kraft [N] 

      Axeldiameter [mm] 

       Radiell kraft [N] 

       Rotorinnerdiameter [mm] 

N Kilantal st 

L Kilspårslängd [m] 

leq_str Rekommenderad Kilspårslängd [mm] 

p Kontaktyttryck [N/mm] 

P Effekt [W] 

Mv_ökning Ökat vridmoment [Nm] 

[K] Styvhetsmatris  

[x] Förskjutningsmatris [mm] 

[F] Kraftmatris [N] 

µ Friktionskoefficient  

Ftangentiell Kraft i tangentiell riktning [N] 
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Fnormal Kraft i normal riktning [N] 

xpenetration Mått på hur mycket noder från element 

tillhörande olika kroppar går i varandra. 

 

Knormal Styvhetsmatris  

umesh Antal noder st 

Rp0.2 Sträckgräns [MPa] 

ry Yttre diameter tillhörande hålaxel  [mm] 

ϰaxel Ri/Ry  

Ri Innerdiameter till den stora hålaxeln [mm] 

Ry Ytterdiameter till den stora hålaxeln [mm] 

uaxel Grepp i axeln [mm] 

unav Grepp i nav [mm] 

∆T Temperaturdifferens  [
o
C] 

∆r Greppassning [mm] 

Anom Nominell kontaktyta [mm
2
] 

Ppz Plastisk zon [mm
2
] 

S50 Yta med spänning över 50 % av max 

effektivspänning.   

[mm
2
] 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Examensarbetet på Civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning, P, genomfördes 

på Sweco Industry AB. I ett tidigare uppdrag hos Sweco Energuide AB utfört av konsult Jonas 

Karlsson[2] gjordes beräkningar av påkänningarna i kilspår samt kilar i ett kilarrangemang med 

tre standardkilar mellan generatoraxel och rotorstomme. Man valde då att använda ett kilförband 

med tre kilar för att det ansågs ha en isotrop böjstyvhet. Med hjälp av programmet Autodesk 

Inventor 2010 utfördes en FE-analys som visade en viss plasticering i kilspårens toppar och käl.  

Normalt sett dimensioneras ett förband likt ovan enligt en befintlig standard, men 

generatoraxelns dimensioner låg utanför befintlig standard, därför den FE-analys som utfördes 

med hjälp av Inventor, samt en extrapolering av standarden. En viss osäkerhet infann sig dock då 

man ansåg att den simulering och FE-analys som utförts borde vara mer detaljerad för att med 

säkerhet fastställa att alla säkerhetsfaktorer och krav uppfylls och för att förhindra att 

kilspårsförbandet behöver bytas ut i förtid. Något som inte behandlades vid FE-analysen var hur 

påkänningar och livslängd beror av den spridning som finns i dimensioner (toleransvidder), 

materialegenskaper (elasticitetsmodul, sträckgräns etc.) samt spridningen i de laster som 

förbandet utsätts för. 

 

1.2 Problemformulering 
 

En litteraturstudie och informationsökning skall göras för att utreda ”state-of-the-art” för 

axelförband i allmänhet och kilförband i synnerhet. 

 

För att utreda påkänningarna i kilspårsförbandet ska en mer ingående hållfasthetsanalys 

genomföras för att hitta var de största påkänningarna i materialet uppstår samt hur dessa beror av 

geometriska dimensioner och toleransvidder samt spridningarna i materialegenskaper och laster.  

Mer ingående innebär detta att utreda kilspårets effektiva längd. Därför studera de linjära samt 

icke-linjära fallet av spänningsfördelning och elastisk-plastisk deformation av kilspåren. Även att 

ta fram en beräkningsteknik för att analysera utfallet av flera ingående variabler samtidigt.  

 

1.2.1 Målbeskrivning 
Målet med examensarbetet är att föreslå en metod för att välja en mera optimal och robust 

axelförbandslösning med avseende på ställda säkerhetskrav.  

 

1.3 Syfte 
 

Examensarbetet syftar till att utreda kilspårförband med tyngdpunkt på just kilspåren. Genom en 

grundlig bakgrundsstudie öka kunskap och förståelse för kilspårsförband. För att göra en mer 

ingående hållfasthetsanalys av kilspåret kommer analyser med hjälp av simuleringsprogrammet 

ANSYS [3] utföras och en större förståelse för programmet kommer att erhållas. Genom att 

efterlikna verkligheten i så hög grad som möjligt med hjälp av simuleringar ska svar på frågor 

som: hur lång är den effektiva längden av kilspåret vid belastning och när kilspåret satts i bruk 

och elastiskt-plastiskt deformerats, hur stora blir påkänningarna?  

 

Slutligen ska en metod/beräkningsteknik tas fram för att välja en mera optimal och robust 

axelförbandslösning med avseende på ställda säkerhetskrav.  
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1.4 Avgränsning 
 

I utredningen av kilspårförband kommer kilarrangemang med två samt tre stycken kilar 

behandlas, då detta specifikt efterfrågan av uppdragsgivaren Sweco AB. Någon 

hållfasthetsanalys som innefattar cykliska laster och utmattning av materialet kommer inte heller 

analyseras då målet inte är att ta reda på hur länge turbinaxeln kan vara i bruk utan om 

kilspårsförbandet klarar de säkerhetskrav som ställs enligt standard SMS 2305 [5], med avseende 

på statiska och dynamiska laster.  

 

Studien görs med utgångspunkt från de tre kilspår som finns placerade på en turbinaxel av 

bestämda mått. Längden på rotorn är bestämd och inga utredningar gällande olika längd på 

kilspåret kommer att göras. Den metod/beräkningssätt som ska tas fram innefattar enbart axlar av 

en specifik diameter. En allmän standard tas ej fram.  

 

Fallet kommer bara att innefatta rent vridmoment och inte axiella krafter. Den CAD-modell som 

kommer att tas fram och användas kommer inte vara över hela axeln och rotorn utan enbart den 

del av axel och rotor som påverkas av kilförbandet. I huvudsak kommer ANSYS Workbench 

version 12.1 och 13 att användas. 

 

En fullständigt optimerad lösning, med andra ord en unik bästa lösning, kommer inte att 

presenteras, dock förslag på förbättringar.  

 

Någon budget för vad en framtagen lösning får kosta har ej specificerats. 

 

1.5 Metodbeskrivning kortfattat 
 

Den struktur och tidsplanering som används för detta examensarbete utgår från rekommenderad 

arbetsgång enligt Maskinkonstruktions PM-exjobb 2011 [1]. Enligt detta PM börjar arbetet med 

en bakgrundsstudie där en förståelse för problemet och ämnet införskaffas till en referensram. 

Referensramen ligger till grund för det resterande arbetet.  Informationen till referensramen 

hämtas från ett flertal källor, från handledare och personal på Sweco Industry, KTH-bibliotek, 

handledare på KTH, biblioteket på Hållfasthetsinstitutionen på KTH, samt från internet.  

 

När förstudien var avklarad följde en fas då axel, kilar och rotor modellerades med Solid Edge 

ST3.  Sedan analysera kilspåret och hur det uppför sig under belastning med hjälp av 

simuleringsprogrammet ANSYS. Därefter utvecklas en metod för att komma fram till hur 

kilspårsförbandet kan förbättras.  

 

Om krav på hållfasthet inte uppfylls skall ändringar göras av material, konstruktion och 

dimensioner för att försöka uppnå de säkerhetsfaktorer som ställs. 

 

När resultaten har sammanställts och en metod tagits fram i samarbete med Sweco Industry AB 

ska en slutrapport sammanställas och presenteras. Rapportskrivande sker löpande under hela 

examensarbetet. 
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2 Referensram 
 

2.1 Vattenkraften historia 
 

Vattenkraft har funnits väldigt länge, spår tyder på att det horisontella vattenhjulet började 

användas omkring 100 f.Kr., någonstans utanför medelhavsregionen i Asien. Man har inte med 

säkerhet kunnat bestämma när det första vattenhjulet kom till Sverige, men bevis har hittats från 

1200-talet i form av horisontella och vertikala vattenhjul. Vattenhjul har under historien haft en 

betydande roll inom textilindustrin, gruvindustrin då det effektiviserade arbetet avsevärt[16], se 

Figur 1. 

 
Figur 1. Illustration av ett vertikalt vattenhjul som användes inom gruvindustrin i England [19]. 

 

Under början av 1900-talet sågs den horisontella vattenkvarnen som en ”husbehovskvarn” i 

Sverige, då huvuduppgiften var att mala salt och mjöl, se Figur 2.  Vidareutvecklingen av just det 

horisontella vattenhjulet har senare blivit turbinen som används idag i de stora vattenkraftverken 

i syfte att producera elekttricitet [16].  
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Figur 2. Bild på hur en husbehovskvarn kunde se ut [19]. 

 

  

Man hade insett att den horisontella vattenkvarnen var mindre, hade högre varvtal och gav en 

jämnare gång. I Frankrike på 1800-talet gjordes storsatsningar och en tävling startade för att ta 

fram ett horisontellt vattenhjul som skulle uppfylla vissa krav vad det gällde verkningsgrad och 

att uppfylla de behov industrin hade på den tiden. Tävlingen resulterade i den första praktiskt 

användbara vattenturbinen [16].  

 

Det stora genombrottet för vattenturbinen kom senare under 1800-talet. Ett antal vetenskapsmän 

och ingenjörer arbetade för att utveckla vattenturbinen. En man vid namn James B. Francis 

lyckades i ett utvecklingsarbete konstruera en turbin med betydligt högre prestanda än de 

föregående försöken. Turbinen fick namnet Francisturbin och är den typ av turbin man använder 

även idag och finns över hela världen. 

 

Några år efter det att Francisturbinen kom gjordes en vidareutveckling av en österrikisk 

professor vid namn Viktor Kaplan. Han utvecklade en turbintyp för lägre fallhöjd, upp till 70 m, 

som kom att kallas Kaplanturbinen [20], se Figur 3.    
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Figur 3. Illustration av en Kaplanturbin sett från sidan [38]. 
 

Typer av turbiner 

Det finns en uppsjö olika turbiner, men man brukar dela in turbiner i två funktionstyper, 

impulsturbiner och reaktionsturbiner.  

Impulsturbiner ändrar rörelseriktningen hos mediet och reducerar dess kinetiska energi. På så sätt 

sätts turbinen i rotation. Mediets tryck ändras inte, Newtons andra lag [17] beskriver denna 

energiöverföring. Vanligaste impulsturbinen är Peltonturbiner [20][21].  

Reaktionsturbiner däremot utvecklar vridmoment med hjälp av att mediets tryck ändras när det 

passerar genom turbinen. Newtons tredje lag beskriver denna energiöverföring, se Figur 4. 

Vanligaste reaktionsturbinen är Kaplanturbinen upp till 70 m fallhöjd och Francisturbinen för 

högre fallhöjder, 40-700 m [20]. 
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Figur 4. Bild på de två olika kategorierna av turbiners flöde ser ut, t.v. impuls turbin och t.h. 

reaktionsturbin [40]. 

 

 

2.2 Vattenkraftverk 
 

Enkelt sett kan man säga att ett vattenkraftverk består av kraftverksbyggnad och en damm. Dessa 

placeras vanligtvis vid en fors eller dylikt. Tack vare kraftverket kan forsens energi tas till vara 

på, när energin behövs faller vattnet och driver turbinen annars magasineras vattnet när man inte 

behöver energi.  

 

Som tidigare nämnt drivs turbinen av det förbipasserande vattnet. Turbinen roterar och driver en 

generator som alstrar elektricitet. Generatorn i sin tur består av en rotor och axel som är kopplad 

till turbinen samt en stator, som är ett fast omgivande runt hölje. Rotorns poler förser man med 

ström medans den roterar, på så sätt skapas ett elektromagnetiskt fält som sen alstrar elektricitet 

med hjälp av statorns lindningar, se Figur 5. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turbines_impulse_v_reaction.png
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Figur 5. Bild på ingående delar i vattenkraftverkats elektricitetsalstrande system med 

Kaplanturbin. 

 

Den elektricitet som alstras leds sedan till kraftverkets transformatorer, som omvandlar 

elektriciteten till högspänning som sen leds ut i elnätet. Via ett kontrollrum styrs sedan 

elektriciteten så den får frekvensen 50 Hz. Detta görs genom att kontrollera vattenflödet till 

turbinen eller vinkla skovlarna på turbinen [19].  

 

Det som sammankopplar rotornav och turbinaxeln är just kilspårsförband, länken som möjliggör 

att vattenkraften som sätter turbinen i rotation till att få generatorn att översätta kraften i vattnet 

till elektricitet. 

 

 

 

2.3 Turbinaxlar 
 

Roterande axlar/transmissioner liksom de som finns i turbiner utsätts i huvudsak för två typer av 

påfrestningar, vridning och böjning. Böjningen kommer från tvärgående krafter beroende på hur 

förband ser ut osv. Ofta förkommer de två lasterna i kombination. För att studera lasterna med 

avseende på tid förekommer de i antingen som statiska eller dynamiska. Ett problem som man 

måste brottas med när det kommer till rörliga/roterande delar är cykliska laster, speciellt om de 

är en kombination av böjning och vridning.  

 

Utmattningsbrott av materialet är vanligt förekommande. Designen måste därför anpassas så den 

på bästa sätt kan klara stå emot utmattningsbrott så länge som möjligt. Axlar i maskiner har som 

regel ett antal abrupta diameterändringar för lager, spårringar, förband, låsskruvar mm. Med 

tanke på dessa ingrepp på axeln bör alltid utmattningsrisken beaktas, och att designen utformas 
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för att minska spänningskoncentrationer i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs oftast med 

hjälp av att beräkna spänningskoncentrationsfaktorer,      Med hjälp av numeriska metoder som 

finita element metoden (FEM) och randvärdesmetoder (BEM) kan    noggrannt tas fram och 

spänningskoncentrationerna minskas. Det finns två enkla grundreglar vid design för att undvika 

spänningskoncentrationer:  

 

 Undvik abrupta storleksförändringar av tvärsnittsareor.  

 Undvik alla inre vassa hörn. Skarpa hörn ska ersättas med största möjliga 

övergångsradier.  

 

Man kan se krafter och spänningarna i axlar precis som vätskeflöde vid strömningsmekanik, vill 

man minska uppkomsten av turbulenta strömningar och motstånd på grund av kanter och hörn. 

Ytterligare angreppsätt för att få en axel att hålla bättre är att göra den kort i förhållande till 

diametern, att göra axeln ihålig innebär att axeln blir realtivt styvare, samt att axelns första 

egensvängningsfrekvens bör vara minst tre gånger så hög som högsta förväntade kraftfrekvensen 

i drift. 

 

Axiella laster är vanligt förekommande i axlar och går inte att räkna bort, speciellt när det 

kommer till utmattningsanalyser. Eftersom denna rapport avser att behandla enbart maximala 

krafter i kilspår och inte utmattning i kilspåret är detta en del av avgränsningen [12]. 

 

2.4 Kilspårsförband 

Inom maskiningenjörskonsten brukar man tala om maskinelement. Ett exempel på 

maskinelement är kilar. Dessa tillsammans med kilspår utgör ett system som kallas 

kilspårsförband som ingår i kategorin axelförband, även känt som rotationssymmetriska förband. 

Deras huvudfunktion är att förena delar och deras bifunktion är att överföra kraft. De används 

vanligtvis för att sammankoppla rotorer, så som kugghjul, remskivor osv. med roterande axlar. 

Tack vare förbandet kan kilen förhindra rotation mellan de två delarna och på så vis ta upp det 

överförda momentet. Rotorer eller navet sitter ofta med en lätt presspassning på axeln. 

Kilspårsförbandet tillåter en viss axiell rörelse mellan delarna, men i vissa fall förekommer en 

axiell fixering på axeln för att hindra för stora axiella rörelser, som anses mindre bra ur 

nötningssynpunkt [10][12]. 

Vanligaste användningsområdena för kilspårsförband är växlar, block/remskivor och 

kopplingsanordningar. De vanligaste kilspårsförbanden är plattkilspårsförband/parallell-

kilspårsförband, koniska kilspårsförband och Woodruff-kilspårsförband. Ett annat vanligt 

förekommande förband i samma kategori är bomförband eller splines [13]. 

2.5 Plattkilspårsförband 

Plattkilspårsförband är de mest frekvent använda och de har även bredast användningsområde. 

De består av en kil med ett kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt där kil och kilspår ligger i 

axiell riktning i förhållande till den roterande axeln, se Figur 6. Kilar av kvadratiskt tvärsnitt är 

rekommenderade för axlar upp till 25 mm i diameter. Kilar med ett rektangulärt tvärsnitt används 

då diametern är större än 25 mm eller då väldigt stora krafter och moment ska tas upp och 

överföras av kilen [11].   
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Figur 6. Exempel på ett plattkilspår [39]. 

 

Plattkilar tillverkas alltid med negativ tolerans, vilket innebär att de aldrig är större än den 

nominella dimensionen, enbart mindre. Kilspåren däremot görs med standardfräsverktyg av 

samma storlek som spåret, vilket kan innebära att ett visst spel kan uppstå. I vissa fall då 

kilspårsförbandet ska ta upp vridmoment med alternerande riktning, kan spelet skapa stora 

problem eftersom kilen då utsätts för stötar och höga spänningar. För dessa situationer görs 

kilspår med greppassning. En annan lösning för att eliminera spel är att förspänna förbandet, 

detta anses bra då man har vridmoment i båda riktningarna samt att för det förhindrar 

förskjutningar i axiell led. Greppassning av kilen och förspänning bör ej kombineras då detta kan 

ge upphov till att materialpåkänningar byggs upp i riktningar som inte utnyttjas för överföring av 

vridmoment. Man skapar på så vis onödigt höga spänningar i förbandet. Man ska alltså inte 

använda kraft- och formbetingade funktioner samtidigt [13]. 

 

Många gånger fräses plattkilspår i par med en inbördes vinkel på 90 eller 180 grader. Flera kilar 

än två kan i vissa fall göra att systemet blir mer robust, alltså får en minskad känsligheten för 

faktorer som kan variera vid tillverkning, användning osv. [13]. 

 

 

2.6 Koniska kilspårsförband 
 

I dessa förband är bredden på kilen konstant, medan höjden varierar i längsled, se Figur 7. En 

fördel med koniska förband är att de håller kilen på plats axiellt tack vare den friktion som 

uppstår mellan ytorna. Dock tenderar de att skapa ogynnsam viktfördelning på så vis att 

rotationsaxelns centrum förflyttas en aning [12].  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Passfedernut.jpg
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Figur 7. Exempel på ett koniskt förband. 

 

2.7 Woodruffkilspårsförband 
 

En så kallad Woodruffkil är en kil som har ett halvcirkelformat utseende, se Figur 8. Fördelen 

med dessa kilar är att man undviker att kilspåret ligger för nära axelkanter vid radieövergångar, 

dvs områden där det redan finns spänningskoncentrationer. De används ofta till mindre axlar i 

maskinverktyg som roterar med höga varvtal etc. Nackdelen med dessa förband är att de 

försvagar axeln något i jämförelse med plattkilar och koniska kilar på grund av att de går djupare 

in i axeln. Själva kontaktytan mellan spår och kil är också mindre och utsätts därmed för högre 

spänningar än för plattkilar [12]. 

 

 
Figur 8. Exempel på en Woodruffkil med spår. 

 

2.8 Dimensionering 

Dimensionering av kilspår och kilar som plattkilar och Woodruff-kilar sker ofta enligt ISO 

standarder eller ASME/ANSI (American National Standard Institute). Vid dimensionering enligt 

dessa standarder blir kilförbandet jämnstarkt med axeln [13]. Kilspåret ger då stora 
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spänningskoncentrationer i axeln. Kilen kan också dimensioneras mot avskjuvning och 

hålkantstryck. Beräkningsmodellerna för dessa fall uppvisar dock en osäkerhet. Hålkantstrycket 

är väldigt starkt kopplad till dess kantring och den perifera kraften överförd per längdenhet 

varierar med axelns förvridning. Det har visat sig att det inte lönar sig med långa kilförband, och 

det finns en viss analogi mellan kilspårsförband och skruvgängor. I skruvgängor är 

spänningskoncentrationerna störst i första lastbärande gängan [13], se Figur 9.  

 

Figur 9. Illustration av hur vridmoment och kraftfördelning varierar längs med kilen. 

Om man istället använder flera kilar fördelas krafterna bättre. Enligt standarden ANSI ska man 

aldrig göra kilspår längre än 1,5 gånger axeldiametern, främst för att undvika onödig vridning av 

kilen på grund av axelböjning. Rekommenderat är att kilspårslängden beräknas enligt ekvation 

(1) nedan [11]. 

         
  

    
 (1) 

Kilarnas bredd bör vara runt en fjärdedel av diametern på axeln[ 9]. 

Dessa dimensioneringsgrunder är anpassade för statiska belastningar, vid dynamiska 

belastningar rekommenderas experiment för att garantera hög tillförlitlighet [13]. 

2.9 Material 

Vanligaste materialen för kilar är låghaltiga kolstål och mässing. Man vill gärna göra kilarna av 

något mjukare material än axlar och nav för att akona de dyra maskinkomponenterna. Kilen 

fungerar lite som en mekanisk säkring i systemet [11]. Det ska inte kosta något att byta ut delar 

om de går sönder. 
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2.10 Spänningar 

Generellt sett är de vanligaste problemen som uppstår i kilar att de skjuvas av eller att 

kontaktytorna trycks ihop och deformeras på grund av tryckspänningar, se Figur 10. 

 

Figur 10. Skjuvning   
 

          
 t.h och kontaktkrafter   

 

      
 t.v [8] . 

Om momentet och därmed kraften är konstant kan säkerhetsfaktorn beräknas genom att jämföra 

skjuvspänningen med skjuvsträckgränsen för materialet. Om däremot momentet varierar uppstår 

genast risken för utmattningsbrott. Tillvägagångssättet blir då att beräkna 

medelvärdeskomponenter och varierande komponenter för skjuvspänningen och därefter 

använda sig av effektivspänningar, t.ex. enligt von Mises, och Goodman-diagram [13][14].  

Tryckspänningarna i kontaktytorna mellan kil och kilspår i radialled beräknas utifrån den 

maximala kraft som kilspårsförbandet blir utsatt för. Här behöver man inte ta hänsyn till 

utmattning som vid skjuvningsfallet. Säkerhetsfaktor tas fram genom att jämföra materialets 

sträckgräns med tryckspänningarna. 

Kilspåren utsätts givetvis för liknande påkänningar som kilarna. Kilspåren är frästa och 

brotschade i axeln. Två former av kilspår är vanligast. Det är ”Sled-runner”-kilspåret som har 

rundade bottenkanter och ”End-milled”-kilspår som har nästan vinkelräta kanter, se Figur 11. 

  

Figur 11. Exempel på End-milled-kilspår högst upp och Sled-runner-kilspår längst ner [8]. 

Ett problem med End-milled-spåren är att stora spänningskoncentrationer uppstår i hörnen. 

Woodruff-kilspåren har liknande problem som End-milled-spåren, dvs höga 

spänningskoncentrationer i hörnen vid ändarna. Beräkningar har visat att Sled-runner-spåret är 

att föredra, då dessa klarar utmattning bättre [10][15]. 

En viss greppassning mellan nav och axel förekommer alltid i ett kilspårsförband. Vanligtvis 

uppgår dess momentupptagning till runt 3-5 % av det pålagda vridmomentet [24]. 
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De flesta tester och experiment som utförts på kilspår har gjorts för att utreda den maximala 

spänningskoncentration i axeln, som uppstår i hörnet nere i spåret, samt för att studera ändarna 

av axelkilspåren där det vanligtvis förekommer utmattningsbrott i form av cirkulära 

sprickutbredningar. Själva kilen utsätts för störst påkänningar vid kanten från navet, alltså på 

mitten av kilen från den sida kraften ligger an [24]. 

Genom åren har ett antal olika testmetoder använts. Exempel på dessa är galvanisering [23], 

gipsmodeller, metallmodeller, där fotoelastiska analyser var den den mest använda fram till 

1980-talet. I modern tid används dataanalyser, soch imulerings- och optimeringsprogram för att 

testa, utvärdera och förbättra konstruktionen [24]. 

2.11 Utveckling av kilspår 
 

Kilspår är den vanligaste och mest vedertagna kopplingen bland axel-nav-förband, men trots det 

har väldigt få analyser och litet forskning gjorts i modern tid. Designen för alla ovan nämnda 

kilspårsförband är reglerade och följs alla via standarder så som DIN 6885 [15]. Dessa 

standarder som finns och de beräkningar som styrker dessa är nästan ett halvt sekel gamla, samt 

de flesta resultaten är baserade på fotoelastisk analys
1
. Denna metod användes då de numeriska 

analyserna blev för komplicerade, men har ersätts av datorprogram som kan ge väldigt 

noggranna avbildningar av verkligheten både numeriskt och genom 3D-färgsimuleringar (likt 

fotoelastisk analys).  

 

De standarder som finns innefattar kilar och kilspårsutformning är baserade på en enda 

parameter, axeldiametern. Enda sättet att minska spänningskoncentrationer i kilspåret enligt 

befintliga standarder är att öka den cirkulära radien, r, mot botten av kilspåret. 

 

Det har visat sig att cirkulära rundningar inte är att föredra [25]. Ett par förslag har lags fram för 

att ändra tänkandet och designen på de gamla standarderna, men väldigt lite har gjorts för att 

förbättra designen med avseende på utmattning och spänningskoncentrationer. Enligt den 

Danske professorn Niels Pedersen finns det mycket att göra för att förbättra utformningen av 

kilspåren, speciellt med hjälp av alla beräkningsverktyg som baseras på finita element metoden 

och optimeringsteknik. En typisk indikator på att kilspårsutformningen och designen är optimal 

är att spänningen är konstant över större delen av ytan, dvs spänningskoncentrationerna har mer 

eller mindre försvunnit.  

 

Spänningskoncentrationen är oftast definierad som relationen mellan den maximala spänningen 

och den nominella spänningen enligt ekvationerna (2), (3) och (4) nedan. 
 

     
    
    

 (2) 

 

      
    
   

 (3) 

 

                                                
1
 Den fotoelastiska analysen utvecklades på 1930-talet och bygger på dubbel brytning av ljuset. Man 

skickar polariserat ljus på en transparant kropp av speciellt material, där kroppen utsätts för någon typ 

av påkänning. Tack vare fenomenet interferens ser kroppen mönstrad ut i regnbågens färger och där 
ränderna ligger tätt vittnar det om spänningskoncentrationer. 
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      (√         )
   

 (4) 

 

 

Enligt Pedersen beror kilspårsdesignen inte bara av en parameter,   som en standard uttrycker 

det, utan av fyra parametrar. Dessa är diametern d, djupet t, bredden b och rundningen r i 

kilspåret. Studien var dock utförd med moment i en dimension och med analyser endast i 

tvärsnittet, se Figur 12. 

 

 
Figur 12. De fyra variabler som kilspårsdesignen beror av [18]. 

 

Som tidigare nämnt så används den cirkulära eller semicirkulära formen mycket inom 

maskinelement. Troligtvis av anledningen att den cirkulära formen är enkel att tillverka och den 

är därmed kostnadseffektiv. Vid optimering är det viktigt att en analytisk beräkningsmodell av 

formen tas fram, för att på så vis enklare jämföra olika utformningar.  Fokus bör ligga på att göra 

det så enkelt som möjligt, men så nära den optimala formen som möjligt [15].    

 

Som förslag till formoptimering på just kilspårets botten föreslår Pederson att en 

superellipsform/Lamé-kurvform ska införas i hörnen samt att kilspåret ska gå lite djupare än 

rekommenderat, vilket har visat sig efter analyser vara en mycket mer optimal form. Resultatet 

blev en genomsnittlig reducering på spänningskoncentrationsfaktor,    , med ca 35 % för olika 

axeldiametrar mellan 6-500 mm, se Figur 13.  
 

 

Figur 13. Illustration av en snittvy av ett kilspår i en axel med spänningsfördelning. 

Superelliptiska hörn samt ett djupare spår [18]. 
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2.12 Vattenkraftverk Selsfors G1 
 

Konsultföretaget Sweco Energuide AB fick bland annat i uppdrag av Skellefteå Kraft AB att 

dimensionera kilspårsförbandet till en generatoraxel till en turbin av reaktionsturbintypen 

Kaplan. Kraftverket togs i bruk i Selsforsen år 1944, har en fallhöjd på ca 22 m och genererar 

normalt 265 GWh/år med en elektrisk effekt på 61 MW [27]. Totalt genererar Skellefteå Kraft 

AB runt 2635 GWh/år från vattenkraften. Generatoraxeln i G1 (generator 1) i turbinen som 

kilspårsförbandet ska sitta i är tillverkad på 40-talet. Det har en längd på 6667 mm och väger 

9950 kg, se bilaga 1 och 2.  

 

2.13 Krafter och Säkerhetsfaktorer 
 

Enligt vattenkraftens branschstandard används säkerhetsfaktorer på 3,0 för primära spänningar 

för roterande delar vid normal drift. För övriga delar används säkerhetsfaktorer på 1,5. För att 

spänningar i maskinelement ska klassas som primära ska stora deformationer eller kollaps 

inträffa om spänningarna överstiger sträckgränsen. Spänningarna i kilspåret i rapporten av Jonas 

Karlsson har ansetts vara primära inte på grund av deformationen utan på grund av 

lågcykelutmattning [2].  

 

2.14 Analys av antal kilar i ett kilförband 
 

I ett projekt utfört av Sweco AB gjordes beräkningar för kilspår till en axel av diametern 545 mm 

samt 550 mm som skulle användas i en turbin i ett vattenkraftverk. De säkerhetsfaktorer som 

användes gjorde att ett enkelt kilspår inte var tillräckligt för att uppnå säkerhetskraven, men 

analyser gav att tre stycken kilspår, eller fler, gav en godkänd säkerhetsmarginal. Därför gjordes 

en utredning och analys av hur de olika kilspårsalternativen påverkade axeln. 

 

Ett antal beräkningar utfördes för att användas vid simuleringar. Det vridmoment Mv som axeln 

påverkades av samt vridmotståndet Wv beräknades med ekvationerna (5) och (6) nedan. 

 

    
 

 
 (5) 

 

    
 (     )

  
 (6) 

 

 

För att sedan få fram vridskjuvspänningen,  , i axeln och effektivspänningen, enligt von Mises, 

     användes ekvationerna (7) och (8) som följer. 

   
  
  

 (7) 

 

      √       (8) 

 

Vid beräkningar av kilspårsförbandet är det av intresse att ställa upp uttryck för yttrycken i 

axelns och rotorns kilspår, samt för skjuvspänningen i kilen, enligt ekvationerna (9), (10) och 

(11).  
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 (       )
 (9) 

 

                       
      

 (        )
 (10) 

 

               
 

 (       )
 (11) 

 

Det visade sig att ett icke-symmetriskt kilspårsförband, med en kil, påverkar axeln på så vis att 

axeln böjs ut från sitt axiella centrum[2]. Detta kunde förhindras med ett kilspårsförband med två 

stycken kilar, men det ansågs vara ett anisotropt arrangemang med avseende på böjstyvheten. Ett 

arrangemang med tre stycken kilar var att fördra då detta ger av isotrop böjstyvhet. Även fyra 

stycken kilar analyserades, men det fallet ansågs vara överbestämt och bör därför undvikas [2]. 
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3 Metod och resultat 
 

I detta kapitel presenteras de metoder som användes samt de resultat de gav.  

 

3.1 Kravspecifikation 
 

En kravspecifikation måste ställas upp för att definiera vilka mål som bör uppfyllas och vad som 

måste uppfyllas.  

 

Skall uppfyllas: 

 

 Inga ingående delar får plastisk deformeras till den grad att någon komponent i 

förbandet måste bytas ut, då det är  ytterst kostsamt. 

 

 Inga sprickbildningar får förekomma. 

 

 Inga ingående delar skall korrodera eller åldras. 

 

Bör uppfyllas: 

 

 Alla roterande delar bör ha en säkerhetsfaktor på tre. Detta innefattar axlar och nav 

[12]. 

 

 För den nya konstruktionen bör hänsyn tas till kostnaderna. Om standardelement kan 

användas är detta att föredra.   

 

 Konstruktionen bör vara mer eller mindre underhållsfri.  

 

Önskemål: 

 

 En lösning med tre kilar ska presenteras. 

 

 Längden på kilspåret ska utredas, hur stor del som är aktiv. 

 

 En formel för beräkning av hur stor del av kilspåret som är aktivt.  

 

  

3.2 Preliminära beräkningar 
 

Detta avsnitt avser att ge en fingervisning om vilka krafter och yttryck det rör sig om, men en 

noggrannare analys kommer senare. 
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Enligt den tidigare nämnda rapporten av Sweco Energuide utfördes en analys av turbinaxeln just 

på grund av en planerad effektökning. Den dimensionerande effekten, P, höjdes med 32 % från 

18 kW till 25 kW. Det nya vridmomentet, Mv, beräknas enligt ekvation (12) nedan. 

 

    
 

 
 (12) 

 

Enligt Maskinelement handboken [14] kan kilspårets yttryck för plattkilar beräknas enligt 

ekvation (13). 

 

   
    
     

 (13) 

  

Skjuvspänningen i kilen beräknas på liknande sätt enligt ekvation (14) nedan.  

 

   
    
     

 (14) 

 

Där h är kilens höjd, l kilens längd och d axelns diameter, se Figur 14. 

 

 

   
 

Figur 14. Illustration av ett kilspårsförband av plattkilstyp. 

 

 

Resultaten återfinns i Tabell 1. Kil mått samt kilspårsdjup hämtades från SMS 2305 [5]. 

 

Variabel/Dimensioner Vridmoment Mv [Nm] Yttryck p [MPa] Skjuvspänning i 

kil τ [MPa]  

Kilspårsbredd 90 mm 1,76*10
6
 248,9 62,24 

Kilspårsbredd 100 mm 1,76*10
6
 224,1 56,02 

Kilspårsbredd 110 mm 1,76*10
6
 203,7 50,92 

 

Tabell 1.  Resultat för kilspårsförbandet enligt maskinelement handboken. 

 

Resultaten i Tabell 1 är för ett kilspårsförband med en kil och den ökade effekten. 
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För att utföra lite mer noggranna beräkningar, som även behandlar plastisk deformation, 

greppassning mm., behövs FEM-modeller. Här används ANSYS Workbench [3] för att beräkna 

hur förbandet beter sig vid olika belastningsfall.  

 

Vanligtvis används FEM inom olika industrier för att förutsäga beteenden hos olika strukturer så 

som mekaniska-, termiska-, elektriska- och vibrationsstrukturer m.fl. [5]. Själva designprocessen 

med hjälp av FEM beskrivs i Figur 15.  

 

 
Figur 15. Schema över hur designprocessen ser ut vid användande av FEM-metoder [5]. 

 

För att noggrannt kunna representera de förhållanden/randvillkor som råder i kilspårsförbandet 

måste alla ingående element modelleras. 

 

 

3.3 Modellering 
 

För att kunna göra en 3D-modell med exakt avbildning av konstruktionsritningen användes 

CAD-programmet Solid Edge ST3 [4]. Enbart den del av turbinaxeln och rotorstommen där 

kilspårsförbandet sitter var av intresse. Därför har enbart 2000 mm av axeln modellerats istället 

för dess fulla längd på 6667 mm.   

3.3.1 Förenklingar av CAD-modellen 
Att modellera hela axeln och rotorstommen skulle vara tidskrävande och kräva onödigt stora 

datafiler i Solid Edge och ANSYS Workbench. Beräknings- och resultatfilerna blir lätt väldigt 

stora och därför bör så många förenklingar som möjligt göras utan att resultaten signifikant 

påverkas. De förenklingar som gjordes initialt var att korta av turbinaxeln samt att utesluta 

armarna på rotorstommen som tidigare nämnts, se Figur 16 och Figur 17.   
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Figur 16. Markering på ritning som visar var på turbinaxeln CAD-modellen ritats upp[2]. 

 

 

Figur 17. Markering på ritning som visar vilken del av rotorstommen som modellerats [2]. 

 

Den geometriska CAD-modell som skapades ses i Figur 18. 

 

 
Figur 18. Hela den förenklade CAD-modellen utan rundningar mellan diameterändringarna t.v. 

och enbart axeln t.h. 
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Efter att ha diskretiserat (delat in modellen i element och noder) CAD-modellen visade det sig att 

den naturliga rundningsradien, 0,2 mm, som uppstår när ett kilspår fräses ut krävde väldigt 

många noder vilket skulle resultera i överdrivet stora och minneskrävande filer för de 

efterföljande konvergensstudierna. Därför gjordes tidigt områdesindelningar för att kunna 

fokusera diskretiseringen till de områden som krävde noggranna resultat , se Figur 19.  

 

 
 

Figur 19. Hela den meshade geometrin t.v. och med områdesindelning t.h. 

 

Eftersom modellen skulle analyseras så ingående som möjligt skapades även en reducerad 

variant, där enbart en rotationssymmetrisk tredjedel av axel, kilar och nav modellerades, se Figur 

20. Detta var möjligt på grund av konstruktionens symmetri och att förbandet innehöll tre kilar 

[2]. 

 

 
 

Figur 20. Ytterligare förenkling av modell för att minska resultatfilerna i ANSYS. 

 
Tack vare dessa förenklingar kunde de olika kilspåren studeras mer i detalj.   
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Efter det att CAD-modellen tagits fram bestämdes randvillkoren för att kunna sätta upp en 

modell i ANSYS Workbench för simulering. 

3.3.2 Elementtyp 
ANSYS bygger på FEM/FEA och bland det första som definierades var vilken typ av element 

som skulle användas och vad för olika villkor som ska gälla för de olika ytorna av modellen. 

Elementen som användes är andra ordningens tetraeder. Dessa har en parabolisk 

förskjutningsansats och kan även representera en parabolisk geometri, som t ex radieövergångar, 

se Figur 21. 

 

Figur 21. En illustration av andra ordningens tetraeder. 

 

Elementstorleken varierades kraftigt för att effektivisera arbetet så mycket som möjligt samt för 

att kunna titta så noggrant som möjligt på de intressanta områdena med 

spänningskoncentrationer.    

3.3.3 Materialdata 
Först gjordes linjära simuleringar, för att se spänningsbilden och för att identifiera områden med 

höga spänningar. Därefter gjordes simuleringar som även tog hänsyn till de plastiska 

deformationerna. Detta utfördes först med bilinjära materialkurvor/ idealt elastisk-plastiskt 

material. Sedan användes multilinjära plastceringskurvor för mera noggranna resultat, se Figur 

22 och Figur 23. 
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Figur 22. Plasticeringskurvor för generatoraxelns material ssm402. Den bilinjära 

materialkurvan. 

 

 

 

 

Figur 23. Plasticeringskurvor för generatoraxelns material ssm402. Den multilinjära 

materialkurvan. 
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3.3.4 Väsentliga randvillkor 
Det första randvillkoret som sattes upp var låsningen av rotorstommens yttersida (den blå 

mantelytan i Figur 24). Den ytan var fast inspänd (A). Sedan definierades snittytan av axeln som 

skulle representera fortsättningen av axeln (B) samt ena kortsidan av kilen (C) som glidlagrade 

ytor, se Figur 24. 

 
 

 

Figur 24. Väsentliga randvillkor för kilspårsförbandet. 

 

De två snittytor som delar in axeln i en rotationssymmetrisk tredjedel i Figur 24, definierades till 

att ha samma förvridning, dvs de kopplades samman med tvångsekvationer.   

 
 

3.3.5 Naturliga randvillkor 
Eftersom ANSYS, som tidigare nämnts, använder sig av förskjutningar som grund i 

beräkningarna stegades en vridning upp med tiden (normerad tid) i den tvärsnittsyta där 

momentet angriper, se Figur 25. 
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Figur 25. Naturliga randvillkor för kilspårsförbandet. 

 

 

 

3.3.6 Kontaktytor  
Mellan de ingående elementen upprättades ett kontaktvillkor för att få fram de sökta 

kontaktkrafterna och ytornas påverkan på varandra. Friktionskoefficienten sattes till 0,1 för 

kontakten  stål mot stål [14]. Något som skulle utredas var huruvida passningsbilden påverkade 

kilspårsförbandet, och både passningen mellan kil och axel, kil och nav samt axel och nav 

undersöktes. Olika grepp- och spelpassningar provades, se Figur 26, mer om detta kommer 

senare. 

 

 
 

Figur 26. Kontaktrandvillkoren för kilspårsförbandet. 

  

 

3.3.7 Använda ekvationer 
Vid beräkning med FEM använder man sig av matrisräkningen enligt ekvation 15 [28].  

  

 [ ]{ }  { } (15) 
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Där K är styvhetsmatrisen, x är förskjutningarna och F är de yttre krafterna under icke 

tidsvarierande förhållanden, dvs utan tröghet, massa eller dämpning [28]. 

 

ANSYS Workbench erbjuder ett antal olika beräkningsmetoder med olika för- och nackdelar. 

Vid beräkning av just friktionsytor som glider mot varandra valdes Coulombsk friktion, se 

ekvation (16). 

 

                        (16) 

 

Vidare valdes Augment Lagrange som anses vara den mest effektiva metoden för simuleringsfall 

med plastisk deformation. Ekvationerna och indata ändras allteftersom noder förflyttas och 

modellen deformeras. Det innebär att flera lösningar beräknas iterativt, och förändras under en 

och samma simulering. Man skulle kunna säga att ett antal modeller tas fram under 

deformationsfasen och förskjutningarna räknas på nytt i varje ny modelliteration, se ekvation 

(17). 

 

                                (17) 

 

Tack vare termen λ är ekvationen mindre känslig för storleken av värdet på styvhetsmatrisen 

knormal och blir därför något lättare att lösa för programmet. När kontaktytor ligger mot eller nära 

varandra används integrationsmetoden ”integration point detection”, vilket innebär att metoden 

använder fler punkter på närliggande kroppar i jämförelse med andra beräkningsmetoder. På så 

sätt hittas dessa punkter lättare på kroppar som ligger nära varandra [29]. 

  

3.4 Simuleringar 
 

Efter det att randvillkoren definierats utfördes ett antal simuleringar för att få resultat som kan 

tolkas och behandlas. Den första delen av simuleringarna gjordes med linjära materialmodeller, 

vilka naturligtvis inte gav några plastiska deformationer.  

 

3.4.1 Linjära simuleringar 
Något som måste verifieras för olika modeller och belastningsfall är att resultaten konvergerar 

mot ett unikt resultat, och att man därmed kan uppskatta noggrannheten i resultaten. 

Konvergenstoleransen valdes till 5 % [35]. Att modellera ett kilspårsförband med skarpa hörn 

och kanter och linjära material ger spänningskoncentrationer som går mot oändligheten när man 

ökar antalet  noder, se ekvation (18) och Figur 27, Figur 28 och Figur 29. 

 

 ∑     

 

   

          (18) 
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Figur 27. Maxspänning 582 MPa med finaste elementsindelning 10 mm och 68 682 stycken noder. 

 

 
 

Figur 28. Maxspänning 777 MPa med finaste elementsindelning 7 mm och 74 954 stycken noder. 
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Figur 29. Maxspänning 1626 MPa med finaste elementsindelning 2 mm och 190 493 stycke noder. 

 

Det noterades att alla finare diskretiseringar gav upphov till att maxspänning uppstod i hörnet vid 

kilspårsbotten. En klarare bild över hur divergensen ser ut ses i Figur 30 nedan.   

 

 
Figur 30. Graf som visar de divergerande värdena. 

 

 För att se effekterna av lokal plasticering utfördes simuleringar med icke-linjära 

materialmodeller. 
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3.4.2 Ickelinjära simuleringar 
Samma konvergenstest utfördes för de icke-linjära beräkningarna som för de linjära 

materialmodeller för att se om de konvergerade. Resultaten av utvecklingen av max spänning 

och plastisk töjning ses i Figur 31, Figur 32 och Figur 33.     

 

 
Figur 31. Graf över von Mises maxspänningen med ökande antal noder. 

 

 
Figur 32. Graf över max plastisk töjning med ökande antal noder. 
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Figur 33. Graf över huvudspänningen som vill vidga sprickor i kilspåret. 

 

Det visade sig att de minsta elementen inte behövde vara mindre är 2-3 mm i storlek för att få 

resultaten att konvergera. 

3.5 Parameterstudier 
 

Monte-Carlo-metoden
2
 [34] användes sedan för att hitta möjliga förbättringar.   

 

Eftersom det uppstår spänningskoncentrationer i hörn och kanter behöver en utredning göras av 

hur olika parametrar påverkar kilspårsförbandet. Detta gjordes enligt Monte-Carlo metoden, som 

fungerar på så vis att randvillkor och definitionsområde sätts upp tillsammans med indata för att 

sedan kombineras på ett slumpvis sätt, för att i detta fall hitta en bättre/mer optimerad lösning. 

Samtliga tester utfördes med en kilspårshöjd på 45 mm och kilspårsbredden 90 mm, utom vid  

dimensionstesterna eftersom denna bredd är för liten enligt den tidigare genomförda 

litteraturstudien. Vid de tester som var av mer ingående typ gjordes pålastningen i två steg.. 

Detta för att den andra pålastningen ger en lite större plastisk zon, se Figur 34. 

                                                
2 Monte-Carlo-metoden-används för att finna lösningar till matematiska problem vilka kan ha flera variabler och 

som inte kan lösas enkelt med andra metoder. Metoden kallas ickedeterministisk och förlitar sig på en 

slumptalsgenerator. 
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Figur 34. Graf över pålastning i 2 s steg samt avlastning på 25 % och sen återigen full pålastning 

efter 5 s. 
   

Storleksdifferensen i plastisk töjning mellan första och andra pålastningen var av 

storleksordningen 1*10
-3 

%, vilket är relativt obetydligt, men det gjordes för att se att skillnaden 

inte var betydande. 

 

3.5.1 Med gamla effekten. 
Det gjordes även ett test för att se hur stor belastningen var och hur spänningarna i axel och nav 

var med den gamla, lägre, effekten och med det gamla kilspårsförbandet med enbart en kil, se 

Figur 35. 

 

 
 

Figur 35. Det gamla kilspåret med en kil. 

 

Den tidigare använda effekten var 18 MW. Momentet beräknades enligt ekvation (12). 

Säkerhetsfaktor beräknas genom att dela maxspänningen med sträckgränsen, Rp0.2, enligt 

ekvation (19). 

 

                 
    
     

 (19) 
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 Efter det att momentet beräknats kunde resulktat somn spänningar, töjningar, säkerhetsfaktorer 

erhållas, se Tabell 2. 

 

Beteckning Moment 

[Nm] 

Effektiv-

spänning 

[MPa] 

Plastisk 

töjning 

[1] 

Huvudspänning 

[MPa] 

Säkerhetsfaktor 

Mv(Axel) 1,26*10
6 

295 0,0019 267 1,05 

Mv(Nav) 1,26*10
6 

253 0,021 269 0,92 

Mv_ökning 

(Axel) 

1,75*10
6 

379 0,012 395 0,8 

Mv_ökning 

(Nav) 

1,75*10
6 

296 0,07 256 0,7 

 

Tabell 2. Resultat för ursprungsaxeln med ett kilspår, kilbredd 90 mm. 

 

Det visade sig att vid effektökningen var det främst navet som påverkades, men även axeln 

klarar ej av denna effektökning. Notera att det föregående kilspårsförbandet innan 

effektökningen har en säkerhetsfaktor strax under 1. För att förbättra konstruktionen med 

målsättningen att klara uppsatta säkerhetskrav gjordes att antal tester av axeln.  

 

 

3.5.2 Kilspårs-typ 
De två olika kilspårstyperna som rekommenderas av standard SMS 2305 testades för att se vilket 

var mest effektivt för den aktuella konstruktionen. Samtliga tester utfördes med kilspårsförband 

innehållande tre stycken kilar, kilspårsbredd 90 mm med ett större vridmoment än krävda för att 

mera enkelt kunna identifiera möjliga problemområden.    

De två olika kilspårstyperna är typ A ”Sled-runner”, där kilarnas ändar kan vara runda eller tvära 

och typ B ”End-milled” för kilar med runda ändar och lika lång som spåret samt med tvära 

kiländar. Så totalt fyra stycken olika varianter testades, se Tabell 3. 
 

Kilspårs-

typ\Enheter 

Effektivspänning 

[MPa] 

Huvudspänning 

[MPa] 

Plastisk 

töjning [1] 

End- Milled (Tvär 

kil) 

375 456 0,044 

End-milled (Rundad 

kil full längd) 

375 433 0,067 

Sled-runner (Tvär kil) 373 446 0,042 

Sled-runner (Rund 

kil) 

357 450 0,030 

 

Tabell 3. Resultat av kilspårstypstesterna. 

 

Som resultaten visade påverkades inte kontaktkrafter och plastisk töjning nämnvärt. De stora 

skillnaderna utgjordes av nivån och placeringen av den högsta huvudspänningen, dvs den 
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normalspänning som vill öppna en eventuell spricka. Det visade sig att den kilspårstyp som 

lämpade sig bäst i detta fall var typ B- End-milled med raka ändar, se Figur 36. 

 

 
 

Figur 36. Första huvudspänningen i kilspåret efter analys av kilspårstypen End-milled(typ B) som 

visade sig vara bäst lämpad i detta fall. 
 

End-milled-typen minskade den första huvudspänningen i det rundade vertikala hörnet till 

obetydlig storlek i jämförelse med Sled-runner-typen som ger en farlig spänningskoncentration 

ytterst i hörnen, se ”max” i Figur 36 och Figur 37. 
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Figur 37. Första huvudspänningen för Sled-runner-typens(typ A). 

 

 

3.5.3 Kilspårsrundning/kilspårsfasning 
Enligt standard föreslås att hörn och kanter kan rundas alternativt fasas för att minska de 

dragspänningar som är farliga ur utmattningssynpunkt. För att utreda vilket av rundningar och 

fasningar som fungerar bäst testades rundningar och fasningar enligt standarden SMS 2305, men 

även lite utöver detta, se Figur 38.  

 

Figur 38. Spänningsbild över första huvudspänningen i en rundad modell. 
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I Figur 38 visas var de största dragspänningarna uppstår, men de har minskat med ca 90 MPa, 

detta utan att kontakttrycket har ökat märkvärt. Kontaktytan minskades förvisso, men den 

”förlorade” yta var inte särskilt ”effektiv”.  

Rundningarna testades även i kombination med de olika kilspårstyperna. Resultaten efter 

testning av rundning i kombination med olika kilspårstyper ses i Tabell 4.  

Kilspårstyp\Enhet Effektivspänning 

[MPa] 

Huvudspänning 

[MPa] 

Plastisk töjning  

[1] 

Rundning 2,5 mm 375 382 0,038 

Rundning 5 mm 371 366 0,042 

Fasning 2,5 mm 374 384 0,041 

End-milled (Rundning 2,5 mm 

lång kil) 

369 386 0,060 

End-milled (Rundning 2,5 mm 

kort kil) 

360 382 0,032 

Sled-runner (Rundning 2,5 

mm) 

362 386 0,031 

 

Tabell 4. Resultaten för rundningar och fasningar samt olika kilspårstyper med rundade hörn. 

 

Den mest fördelaktiga kombinationen av kilspårstyp och rundning var End-milled typen, se 

Figur 39. 

 

 
 

Figur 39. Första huvudspänningen för den bästa kombinationen av rundning och kilspårstyp. 

 

Genom att använda End-milled-typen som tidigare visat sig ha bästa kilspårändarna och 

kombinera den med rundade hörn i kilspårsbotten kunde de största dragpänningarna flyttas till 

hörnet på långsidan och minskas med 16 % från 456 till 386 MPa.   
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3.5.4 Toleranstest 
För att se hur passningsbilden påverkar förbandet gjordes ett antal tester genom att minska och 

öka greppassningen mellan kil och kilspår, kil och nav, samt mellan axel och nav. Enligt 

förstudien är det direkt dåligt att använda sig av en spelpassning när man använder flera kilar. Ett 

kilförband med spelpassning nöter också onödigt mycket på kontaktytorna [32]. Därför utreds 

bara fallet för snäva kilar i SMS 2305.  Figur 40 visar passningsbilden för snäva kilar med de 

olika toleransvarianterna. 

 

Figur 40. Passningsbild för normala samt snäva kilar enligt SMS2305. 

 

Enligt standarden har kilspåret i axeln och nav en tolerans på P9, medan toleransen för kilarna är 

h9 eller h7. Toleransen h7 valdes för att garantera en greppassning.   

En variant av passning som var av intresse att utreda är passningen mellan nav och axel. Genom 

att skapa en greppassning däremellan kan mycket av vridmomentet tas upp av pressförbandet 

och på så sätt avlasta kilarna och kilspåren. Det grtepp som krävs för att ta upp hela 

vridmomentet fås ur ekvation (20) [14]. 

            
      (20) 

Genom att beräkna trycket p och skillnaden mellan inre och yttre diameter för axeln ϰaxel, se 

ekvation (21),  kan detta sedan användas för beräkning av förskjutningarna av axelns kontaktyta 

enligt ekvation (22). 
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(21) 

        [
       

 

       
   ]  

    
 

 (22) 

 

 
Samma beräkningar som gjordes för axeln görs även för navet, se ekvation (23).  

      [
      

 

       
  ]  

    
 

 (23) 

 

När förskjutningarna för axel och nav erhållits kan den erforderliga greppassningen beräknas 

enligt ekvation (24). 

              (24) 

 

 

För att kunna bedöma rimligheten hos nivån på den erforderliga presspassningen mellan axel och 

nav beräknades hur mycket delarna behöver värmas upp inför monteringen enlig ekvation (25). 

    
  

    
 (25) 

 

Resultatet kan ses i Tabell 5. 

 

Beteckning Värde Enhet 

p 32,72 MPa 

uaxel -0,062 mm 

unav 0,16 mm 

∆r -0,22 mm 

∆T 69 
o 
(Celsius) 

 

Tabell 5. Erforderlig greppassning och uppvärmning. 

 

Dock bör effekten av greppassningen analyseras med ANSYS. Genom att variera 

greppassningen mellan axel och nav kunde resulterande spänningsresultat erhållas, se Tabell 6. I 

detta fall har en modell med kilar av storleken 90 mm breda och 45 mm höga använts. 
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Greppassning[mm] Effektivspänning[MPa] 

0 371 

0,01 362 

0,1 270 

0,2 196 

0,3 219 

 

Tabell 6. Resultat av greppassningens inverkan mellan axel och rotor. 

 

Det sker alltså en avlastning. Tillsammans med att kilarna lastas av blir även konstruktionen 

vridstyvare. Något annat som noterades var att platsen för spänningskoncentrationerna 

förflyttades. Från det att maxspänning återfinns där kilen tar slut till det att vi har maxspänning i 

hörnet längst fram i kilspåret. Figur 41 till Figur 44, visar positionerna för maxspänningarna (se 

max-etiketten i figurerna). 

 

 
 

Figur 41.  Greppassningen 0,002 mm, t.v. effektivspänning och t.h. plastisk töjning. 

 

 
 

Figur 42. Greppassningen 0,1 mm, t.v. effektivspänning och t.h. plastisk töjning. 
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Figur 43. Greppassningen 0,2 mm, t.v. effektivspänning och t.h. plastisk töjning. 

 

 
 

Figur 44. Greppassningen 0,3 mm, t.v. effektivspänning och t.h. plastisk töjning. 

 

 

 

3.5.5 Robusthetstest 
En viktig utredning som måste göras är förbandets robusthet, alltså hur toleransvariationer i de 

olika kilspåren påverkar belastningsbilden. Detta gjordes på liknande sätt som ovan, men här 

varierades toleranserna för de olika kilspåren oberoende av varandra.  

Detta gjordes för att undersöka skillnaden mellan användning av två kilar jämfört med tre 

stycken kilar. Dels utfördes testet genom att öka och minska greppassningen mellan kil och 

kilspår, men även genom att förskjuta de olika kilspåren relativt varandra i radialled. För de två 

olika fallen kunde det identifieras ett antal olika fall som var mindre bra än andra. Se bästa och 

sämsta fallet för två stycken kilar i Tabell 7 och resultaten för samma test med tre stycken kilar i 

Tabell 8.     
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Robusthetstest/2 kilar Effektivspänning[MPa] 

Bästa fall 316 

Sämsta fall 320 

 

Tabell 7. Resultat över hur olika toleranser påverkar kraftfördelningen mellan kilarna för två 

kilar. 

 

Robusthetstest/3 kilar Effektivspänning[MPa] 

Bästa fall 305 

Sämsta fall 344 

 

 

Tabell 8. Resultat över hur olika toleranser påverkar kraftfördelningen mellan kilarna för tre 

kilar. 

 
Modellerna som användes hade en kil som var 110 mm bred och 55 mm hög med ett 

vridmoment strax över det ursprungliga. Fullständiga resultat presenteras i bilaga 7.  

 

3.5.6 Friktionskänslighet 
Friktion är ett relativt komplicerat fenomen, därför testades hur högre och lägre friktionsvärde 

mellan kontaktytorna påverkar resultaten. Denna test är mer för att visa hur känsligt förbandet är 

för variationer i friktionen. Det kommer inte att göras några förbättringar utan mera konstatera 

att så här ser det ut som en del av robusthetstesterna, se Tabell 9. 

 

 

Friktionskoefficient Effektivspänning[MPa] Plastisk töjning  

[1] 

0,1 375 0,032 

0,2 361 0,027 

0,3 351 0,025 

 

Tabell 9. Resultat för känsligheten av olika friktionskonstanter. 

 

Som resultaten visar gynnas konstruktionen av en ökad friktion i kontaktytorna mellan de olika 

maskinelementen. Detta går ju i linje med de föregående presspassningstesterna som visade att 

en viss presspassning mellan axel och nav är att föredra.  

 

 

3.5.7 Kildimensionstest 
Slutligen ska dimensionerna testas för de olika förbanden. Genom att prova tre olika snittytor, en 

med måtten 90x45 mm, en med 100x50 mm och en med 110x55 mm. De första två 

dimensionerna är enligt standard medan den sista är den extrapolerade varianten enligt Sweco 

Energuides tidigare rapport och ett fall där enbart djupet ökats. Det är samma längd för alla 

tvärsnittsytorna i enlighet med den avgränsning som gjordes på grund av rotornavet. Generellt 

brukar det rekommenderas att kilspårets längd skall vara 1,5 gånger diametern på axeln [32]. I 
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detta fall är längden given till 1240 mm för axelspåret, men eftersom navets kontaktyta mot 

axeln går inte att ändra gör navet till den begränsande faktorn.   

Testerna visade att ju mer kilspårsbredden ökas desto mindre blir maximal spänning, dock är den 

mest avgörande dimensionen djupet hos kilspåret, vilket framförallt skapar en större kontaktyta. 

Testresultaten kan ses i Tabell 10.   

Kilspårsbredd för tre kila 

r[mm] 

Effektivspänning 

[MPa] 

Plastisk töjning 

[1] 

Säkerhetsfaktor 

90-Axel (Sweco enl. 

tidigare rapport) 

395 - 0,78 

90-Axel (SMS2305) 348 0,0067 0,89 

90-Nav (SMS2305) 252 0,013 0,81 

100-Axel (SMS2305) 317 0,0029 0,98 

100-Nav (SMS2305) 245 0,016 0,94 

110-Axel (Sweco enl. 

tidigare rapport) 

108 - 2,90 

110-Axel (Sweco) 316 0,0023 0,98 

110-Nav (Sweco) 240 0,0045 0,96 

 

Tabell 10. Resultat av de olika dimensionerna på kilspår och kil. En jämförelse mellan den 

föregående rapportens resultat och examensarbetet. 

 

Notera att nivån på den plastiska töjningen i navet för den 90 mm breda axeln är lägre är för den 

100 mm breda kilen. Detta kan verka märkligt, men den plastiska zonen är större för den 90 mm 

breda kilen. Notera även att spänningstillstånd och plastisk töjning i axeln är numeriskt väldigt 

nära varandra för de 100 mm  och 110 mm breda kilarna, medan naven skiljer sig åt. De har 

samma kilspårsdjup i axeln, men olika kilspårsdjup i navet. 

 

 

3.6 Tester utanför standarden 
 

Eftersom testerna visade att det inte är möjligt att dimensionera kilspårsförbandet med en 

säkerhetsfaktor på 3, vilket rekommenderas enligt standarden, så måste något göras. Efter en 

”brainstormg” och övergripande analys av situationen kunde några koncept arbetas fram. 

Svängarna togs inte ut alltför mycket då kostnaden för tillverkning av ny axel, nav och kilar blir 

betydande. 

 

3.6.1 Dimensionsökning 
 

För att fortsätta på samma linje som Sweco Energuide tidigare anvisat, dvs att öka 

dimensionerna, gjordes ett försök att behålla axel och rotor med de dimensioner och material 

som de ursprungligen hade. Ett önskemål från Skellefteå Krafts sida vara att enbart behöva fräsa 



44 

 

nya spår och att använda standardkilar. Genom att använda en kil med höjden 65 mm och 

därmed öka kilspårsdjupet i axeln till 37 mm och i navet till 28 mm kan en större kontaktyta 

skapas och på så vis kan effektivspänningen i kilspåren minskas, se Tabell 11. 

 

 

Kilspårsbredd/Enheter Von Mises 

effektivspänning [MPa] 

Plastisk töjning  

[1] 

Säkerhetsfaktor 

110(Ökat djup Axel) 299 0,0020 1,04 

110(Ökat djup Nav) 235 0,0066 0,98 
 

Tabell 11. Resultat av ökat kilspårsdjup. 

 

Genom ökning av kilspårsdjupet kunde ursprungsmodellens säkerhetsgräns matchas, men att 

uppnå en säkerhetsfaktor på 3 får anses vara mycket svårt och det uppnåddes inte med de 

metoder som använts i detta examensarbete.  

 

3.6.2 Nya material 
 

Ett koncept som dök upp ganska naturligt var att byta ut de material som användes. Med tanke 

på det stora vridmoment så blir krafter och spänningar stora. Genom att använda ett seghärdat 

stål med en sträckgrän Rp0.2 runt 700 MPa i axeln och en sträckgräns på 455 MPa i navet kan ett 

förbättrat förband med enbart två kilar användas, se bilaga 6. För resultat, se Tabell 12.  

 

Antal kilar Von Mises [MPa] Plastisk töjning[1] Säkerhetsfaktor 

2 (Axel) 380 4,9*10
-5 

1,85 

2 (Nav) 311 3,5*10
-4 

1,47 

3 (Axel) 351 5,9*10
-5 

2,00 

3 (Nav) 299 7,8*10
-5 

1,52 

     

Tabell 12. Resultat av materialbyte, men detta är inte de mest konservativa fallen. 

 

Sträckgränsen kanske anses hög, men stål av dessa materialegenskaper är mycket vanliga inom 

den Norska Offshore-industrin. För axlar till vattenturbiner finns stålet S165M med en 

sträckgräns på 700 MPa, i vissa extrema fall används även ett stål under namnet ”Super Duplex” 

med en sträckgräns på 900 Mpa. Dock är ett material med en så hög sträckgräns dyr att bearbeta 

då det krävs betydligt mer tid och mycket hårda material i bearbetningsverktygen [36].   

 

 

3.7 Resultattolkning och samband 
 

Efter att ha genomfört alla tester för att hitta bästa lösningen med hjälp av standarder provades 

några av resultaten för att se hur stor del av kilspåret som tar upp mesta delen av lasten, några 

olika rundningar provades samt olika samband söktes för att se vad som påverkar 

kilspårsförbandet mest och vad som kan göras för att få  ett mera robust kilspår. 

 

Ett problem som dök upp i toleransanalyserna med tre stycken plattkilar jämnt fördelade och 

med samma dimensioner är att nästan all last riskerar att hamna på enbart en kil och risken för 

utmattning/brott eller betydande plasticering är därför stor. Risken kan minskas genom att 

använda två kilar istället för tre kilar. 

   

Efter att robusthetstesterna kan en viktig slutsats dras. Det relativt sett sämsta fallet uppnåddes 

med tre kilar, då förskjutningar av kilspåren gjorde att enbart en kil tog upp all last. Detta händer 
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inte i samma utsträckning då man använder sig av två kilar. Men, det säger sig lite självt att ju 

längre toleranskedjor desto större är risken för problem.  

 

Huvudspänningarna kan minskas men är svåra att tolka. Plasticering minskar risken för 

brott/sprickinitiering. Så att välja det hårdare materialet kan ha sina nackdelar. 

 

Genom att titta på genomsnittliga yttrycken och sedan jämföra med ytan som inte plastiskt 

deformerats kan effektiva ytan erhållas. Det är enbart en liten del av ytan som tar upp större 

delen av trycket. Frågan man bör ställa sig är: hur ska resultaten tolkas? Genom att titta lite 

närmare på detta kan ett samband erhållas.  

 

 

3.7.1 Effektiv kilspårsyta 
 

Vid plastisk deformation är det av stort intresse att jämföra hur kontaktytan beror av den ansatta 

kraften. Plastisk töjning är svår att undvika, man säger att kil och kilspår ”sätter sig” då systemet 

först börjar belastas. Detta är bra ur den aspekten att ojämnheter försvinner och kilen ”smetas ut” 

och fördelar kraften över kontaktytan. Om däremot den plastiska töjningen och den plastiska 

zonen är stor minskar kontaktytan mellan kil och kilspår, följaktligen ökar belastningen på 

resterande kontaktyta som inte deformeras plastiskt. Inom detta område finns inga direkta 

riktlinjer gällande storlek av ytan ellöer nivån på plasticeringen. 

 

Kontaktytorna delades upp i olika spänningsintervall för att se hur stor den aktiva ytan är. Hela 

den nominella ytan, med spänningsfördelning, kan ses i Figur 45. Exemplet är från navet med en 

kilspårsbredd på 110 och djup på 28 mm. 

 

 
 

Figur 45. Spänningsfördelningen över hela kontaktytan mellan kil och kilspår. Detta är 

spänningsbilden mellan kil och navets kilspår med säkerhetsfaktorn 0,98. 

 

Den plastiska zonen räknas bort helt som kontaktyta, även de ytor med spänningar under 

förspänningstrycket på grund av den greppassning som råder. Beräkning sker enligt ekvation 

(26).  Den aktiva ytan visas i Figur 46.  

 

           
          

    
 (26) 

Anom = Nominell kontaktarea 

P = Plastisk zon 

S50 = Den kontaktyta där tryckspänningen uppgår till mer än 50 % av maxspänningen. 
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Figur 46. Den aktiva kontaktytan, huvuddelen av den röda ytan räknas bort då denna yta utsatts 

för plastisk töjning. 

 

I Figur 46 kan man se att den yta som tar upp de största belastningarna, strax under 

sträckgränsen, är gulorangefärgad och utgör en väldigt liten del av hela kilspårets yta. Den gul-

orangea ytan uppskattas i detta fall till 4-5 % av den nominella kontaktytan. Största delen av den 

nominella kontaktytan kan anses inaktiv, alltså blir utsatt för en spänning som är mindre än 

förspänningstrycket eller mindre än en tredjedel av sträckgränsens värde, om vi inte har 

greppassning, se Figur 47.  

 

 

 
 

Figur 47. Den inaktiva ytan. 

 

Vid jämförelse av olika modeller är enbart storleken på kontaktytan av intresse. Utformningen av 

ändarna på kilspåret minskar enbart risken för sprickbildning där. De olika kilspårsdjupen 

jämfördes därför med samma moment, se Tabell 13 och Tabell 14. Samtliga tester är utförda 

med samma vridmoment och med det ursprungliga materialet. 

 

Kilspårsdjup axel Nominell area 

[mm
2
] 

Aktiv area [mm
2
] Effektiv yta [%] Säkerhetsfaktor 

28 (90 mm) 32200 6762 21 0,89 

31 (100 mm) 35650 5348 15 0,98 

34 (110 mm) 39100 3910 10 1,00 

37 (110 mm 

ökning) 

42550 2837 7 1,04 

Tabell 13. Den effektiva delen av kilspåret i axeln. 

 

Kilspårsdjup (bredd) 

nav 

Nominell area 

[mm
2
] 

Aktiv area [mm
2
] Effektiv yta [%] Säkerhetsfakto

r 

17 (90 mm) 19550 5278,5 27 0,81 

19 (100 mm) 21850 5098 23 0,94 

23 (110 mm) 26450 3527 14 0,95 

28 (110 mm ökning) 32200 2576 8 0,98 

Tabell 14. Den effektiva delen av kilspåret i navet. 

 

 

För att se detta lite tydligare gjordes en graf över de olika djupen för både axelspårets och 

navspårets spänningsfördelning längs med ytan se Figur 48 och Figur 49. 
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Figur 48. Spänningsfördelningen längs kilspårets längd i axeln. 

 

 

Figur 49. Spänningsfördelningen längs kilspårets längd i navet. 

 

De spänningsvärden som visas längs spåret är maxvärdet för just den längden. Skulle en linje 

längs mitten av kontaktytan följas skulle kurvorna ha en mer exponentiellt avtagande form.      
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3.8 Slutkoncept 
 

Efter det att alla olika tester hade genomförts kunde de mest fördelaktiga av egenskaperna från 

de olika testerna sammanställas i en modell. Några koncept testades för att uppnå en bättre och 

effektivare lösning som är mer robust, med mindre spänningskoncentrationer, och även enkel att 

tillverka. 

 

Slutkonceptet består av ewtt kilförband med två kilar i ett hållfastare stål, med en sträckgräns på 

700 MPa i axeln och 455 MPa i navet. Genom att använda två stycken standardkilar med 

bredden 100 mm och höjden 50 mm i kombination med presspassning mellan axel och nav på 

0,2 mm, kombinerat med typen End-milled i kilspårsändarna ger en lösning med en 

säkerhetsfaktor på 2,9 i axeln och 2,8 i navet. Kilspårstyptesterna i avsnitt 3.4.2 visade att End-

milled med rundade kilar kortare än kilspåret var att föredra, men det visade sig att kilar lika 

långa som kilspåret var bättre i kombination med presspassning. Rundningar av hörnen vid 

kilspårsbotten uteslöts i slutkonceptet dels av den anledningen att huvudspänningen var låg och 

dels för att kontaktytan skulle maximeras. Givet är att tre kilar minskar effektivspänningen i 

jämförelse med två kilar, men som tidigare nämnt är den lösningen mindre robust, se Tabell 15.    

 

Förband Effektivspänning 

[MPa] 

Plastisk töjning 

[1] 

Huvudspänning 

[MPa] 

Säkerhetsfaktor 

2 kilar (Axel) 244 0 204 2,9 

2 Kilar (Nav) 163 5,5*10
-5 

178 2,8 

3 kilar (Axel) 245 0 205 2,9 

3 Kilar (Nav) 221 5,9*10
-5 

210 2,1 

 

Tabell 15. Resultat för de slutgiltiga koncepten, de mest konservativa fallen. 

 

Det höghållfasta materialet gör att den plastiska töjningen avsevärt minskar, presspassningen 

mellan axel och nav tar upp en stor del av det överförda momentet, och kilspårstypen End-milled 

ser till att minska spänningskoncentrationerna i änderna av kilspåret, se Figur 50 till Figur 54.  

 

 
 

Figur 50. Spänningsfördelning i ett av End-milled-kilspåren. 
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Figur 51. Spänningsfördelning över kontaktytan i axelns kilspår på det slutgiltiga konceptet med 

två kilar. 

 

 
 

Figur 52. Spänningsfördelning över kontaktytan i rotorstommens kilspår på det slutgiltiga 

konceptet med två kilar. 

 

Pressförbandet med greppassningen 0,2 mm minskar belastningen av kilarna mest utan att lägga 

över för mycket på kilspårsänderna. 

 

Spänningsfördelningen över kontaktytorna förändrades mycket i jämförelse med de tidigare 

testerna, som saknade pressförband mellan axel och nav, se Figur 53 och Figur 54 nedan. 

 

 
 

Figur 53. Den effektiva ytan i axeln. 

 

 

 
 

Figur 54. Den effektiva ytan i navet. 

 

Som figurerna ovan visar är den effektiva ytan mycket liten, vilket beror på presspassningen 

mellan axel och nav. Den effektiva ytan för axeln och navets kontaktyta uppskattas i detta fall till 

2 %  av den nominella kontaktytan.  

 

Totalt sett har detta förband i jämförelse med det ursprungliga minskat effektivspänning med 55 

%, plastiska töjningen från 0,07 till 5,5*10
-5

, och första huvudspänningen minskades med 43 %.  
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3.9 Verifiering av resultaten 
 

För att verifiera simuleringsresultaten från FEM-simuleringarna gjordes förenklade analytiska 

beräkningar. Enligt simuleringarna var det mindre än 10 % av kontaktytan mellan kil och kilspår 

som tog upp huvuddelen av kraften. En studie av von Mises effektivspänning längs kilens 

kontaktyta visade att spänningen avtog nästan exponentiellt. För de analytiska beräkningarna 

antogs att allt överfört moment upptas av 7 % av kontaktytan, vilket ses i ekvation 27 till 29 

nedan. 

 
    

    

                 
 

(27) 

 

 

 

 
    

    

                 
 

(28) 

  

     √(           )    

 

(29) 

 

FEM-resultaten från ANSYS och de analytiska resultaten, ses Tabell 16. 

 

Mätdata/Metod ANSYS resultat von Mises 

[MPa] 

Analytisk beräkning av von 

Mises [MPa] 

Spänning 244 314 

Säkerhetsfaktor ~3 ~2,2 

 

Tabell 16. Jämförelse mellan analytiska resultat och FEM-simulerade resultat. 

 

Resultatet i tabell 16 visar att effektivspänningarna från FEM-simuleringarna var relativt nära de 

analytiska resultaten. Dock gav de analytiska beräkningarna något högre spänningsvärden än 

simuleringarna. Detta var väntat då den analytiska modellen inte tar hänsyn till plastisk 

deformation och deformationshårdnande, vilket FEM-simuleringarna gör.  
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4 Diskussion 
 
Hela examensarbetet är gjort på teoretisk nivå, med andra ord med modeller av verkligheten. Det 

finns en viss osäkerhet om hur det skulle se ut i verkligheten. Den största osäkerheten är 

randvillkoren som till exempel vridmomentet som är tagen från tidigare rapport, men som 

egentligen inte grundas på några verkliga mätningar eller noggrannare beräkningar.   

 

Fullständig materialdata erhölls aldrig, uppskattningar har gjorts för de multilinjära kurvorna. 

Eftersom materialdata saknades användes standardmaterial som antogs vara nära de givna 

materialen. Beteckningarna som gavs är troligtvis från gamla ASEA. Materialprov från den 

ursprungliga axeln och navet hade varit av intresse för att mikroskopera materialet och på så vis 

bestämma kolhalt mm och hitta plastiska töjningskurvor för de ingående maskinelementen. Dock 

hade den ursprungliga axeln och navet otillräckliga materialegenskaper, då både sträckgränsen 

och brottgränsen var alldeles för låga.  

 

Beräkning av den effektiva arean genomfördes inte med exakta mätmetoder. Plastiska zonen 

uppskattades ”för hand/med ögat” och en osäkerhet smyger sig in. Det som kunde konstateras 

var att ju mer belastningen ökade mellan två kontaktytor ju större area fördelade det högsta 

kontakttrycket.  

 

Gränserna för vilket spänningsspann som anses sgälla för den effektiva/aktiva ytan baseras inte 

på verkliga tester utan baseras på en kvalificerad gissning. Valet att inte titta på spänningar lägre 

än 50 % av maxspänning/sträckgränsen kan anses irrelevant då denna yta inte löper någon risk 

att förstöras där. Att det just är den yta som belastas med 50-100  % av spänningen eller om det 

är den yta som har spänningen 70-90 % är kanske inte det viktiga utan det är jämförelsen mellan 

de olika belastningarna som är det viktiga.  

 

Som det tolkats är att det är positivt att den effektiva ytan ökar med ökad belastning. En sådan 

tolkning leder även till frågan om det är det nödvändigt att ha en så hög säkerhetsfaktor som 3. 

Jämför man vattenkraftindustrin med flygindustrin kan man konstatera att flygindustrin använder 

betydligt lägre säkerhetsfaktor, runt 1,5, i jämförelse med vattenkraftindustrin. Det visar ju också 

på hur osäker man är över sina antaganden och beräkningar. Med en säkerhetsfaktor på 1,5 

skulle man fortfarande inte kunna använda den ursprungliga axeln och navet, men normala 

toleranser skulle kunna användas då man har en mellanpassning (kan vara både spel och grepp). 

Detta skulle sänka tillverkningskostnaden av det nya kilspårsförbandet. Självklart ska inte 

säkerhetsfaktorn sänkas till en nivå där de ingående delar måste bytas ut i förtid, men den 

befintliga axeln var tillverkad runt 1940. Det innebär att axeln troligtvis varit i bruk i ca 70 år. 

Dock har inga fakta påträffats om hur länge axeln varit i bruk och hur länge den använts med en 

säkerhetsfaktor strax under 1. En gissning är att det inte är första gången en effektökning görs 

utan att det successivt gjorts små ökningar. 

 

Med tanke på att det ursprungliga förbandet hade en säkerhetsfaktor strax under 1, ger det ett 

kvitto på att det skulle vara möjligt att sänka säkerhetsfaktorn från 3 till 1,5 i alla fall. 

Belastningen av kilspårsförbandet är trots allt relativt ”snäll” då rotation bara sker år ett håll och 

driften är ganska jämn. Ett stort osäkerhetsmoment är uppskattningen av momentet som axeln 

blir utsatt för. Mer noggranna mätningar skulle kunna bidra till att eliminera den kanske största 

osäkerheten.  

 

Examensarbetaren anser att slutkonceptet är överdimensionerat så en säkerhetsfaktor mot 

kontakttrycket kan vara över 1 så länge man har kontroll på utmattningsrisken.  
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Genom att använda sig av tre kilar minskar givetvis spänningen, men som tidigare nämnt ställs 

det högre krav på toleranserna. Av tidigare dokumenterad erfarenhet har det noterats att i 

verkligheten har fallet då en kil upptar all last inträffat. De tester som gjordes i denna rapport 

visade att spänningsskillnaden är större för sämsta och bästa fall för tre kilar jämfört med två 

kilar. Vilket i slutändan gör förbandet mer robust med två kilar. 

 

Studien av effekterna av olika rundningar och kilspårstyper resulterade inte i några lösningar 

som minskar effektivspänningen, men de ledde fram till en minskad nivå för den största 

huvudspänningen och därmed en minskad risk för sprickbildning i hörnen och utmattning av 

materialet. Det som kunde iakttas från de följande utmattningsstudierna var att maxspänningarna 

nödvändigtvis inte sänktes speciellt mycket, men att spänningskoncentrationerna flyttades från 

utsatta områden till mer kontrollerade platser i kilspåret, som till för kilspår av End-milled-typen.    

 

Största huvudspänningen i hörnen på kilspåret är relativt stor. I de tester som gjordes med det 

ursprungliga materialet var största huvudspänningen högre än sträckgränsen, men antas inte 

propagera sprickor eftersom det sker en lokal plasticering. 

 

Under förundersökningen visade en studie gjord av den danska professorn Pedersen att 

superelliptiska kilspårsbottnar minskar spänningskoncentrationerna, dock är kostnaderna för att 

tillverka ett sådant spår markant högre. Därför har detta förslag till förbättring bortsetts ifrån trots 

att det med stor sannolikhet är det bästa alternativet. Det kan ju vara värt att kosta på lite extra 

om nu kilspårsförbandet ska sitta i 70 år som de föregående. Förhoppningsvis bidrar dessa typer 

av artiklar till förnyelse inom kilspårsstandarder, ty det behövs uppfräschning av det befintliga 

samt en utvidgning till större axlar. Turbinaxlar med en diameter över 500 mm är snarare regel 

än undantag. Generatoraxeln som utreds i detta examensarbete är relativt liten i jämförelse med 

större vattenkraftverk med högre fallhöjd och större turbiner.   

 

Som testerna visade kunde en säkerhetsfaktor på 1 uppnås med tre stycken kilar samt djupare 

spår i axel och nav. Djupare spår minskar axelns tvärsnittsarea och därmed dess böjstyvhet. Ett 

alternativ som dök under förbättringsfasen var att använda avsmalnande kilar. Alltså skapa en 

större kontaktyta där spänningarna är som störst och sedan låta kontaktarean avta. Detta skulle 

leda till att den längd av kilens yta som är mest aktiv skulle öka. Idén att göra en av kilarna till 

huvudkil och komplettera med två stycken styrkilar var också aktuell under konceptstadiet, men 

det var inget som drevs vidare då detta skulle vara praktiskt svårt att realisera samt för att det inte 

rymdes inom tidsramen.  

 

För att återkoppla till de analytiska beräkningar som utfördes i början av rapporten och redovisas 

i Tabell 1 så bedöms de stämma ganska bra. Den maximala spänning som uppstår är betydligt 

högre än de analytiska värdena, men de har tolkats som ett genomsnitt för den mer belastade ytan 

eftersom belastningen är så ojämnt fördelad over ytan. Sen finns ju den risken att FEM-resultaten 

inte helt stämmer då modellens randvillkor har stor betydelse. Vad som kunde noteras under 

simuleringar vid dimensionstesterna var att spänningstillståndet och den plastisk töjningen var 

ungefär de samma för axeln med 100 mm kilspårsbredd som den med 110 mm kilspårsbredd. 

Dock skiljer sig värdena för navet. Förklaringen till detta är att standardkilen med 100 mm bredd 

har samma djup i axeln som kilen med 110 mm bredd. De tester Sweco Energuide gjort med den 

extrapolerade modellen innebär enbart att de breddat kilen och kilspåret i axeln, men inte gjort 

det djupare. Med andra ord har bredden på kilspåret inte helt oväntat väldigt liten inverkan för 

kontaktkrafterna. I det här fallet innebär ett bredare spår dock ett djupare spår, men om man 

behåller kontaktytans höjd har man bara förlorat på det då axelns tvärsnittsyta minskat.  
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Genom att polera axeln fås en högre ytfinhet, vilket gör att risken för anvisningar och 

sprickinitiering minskar [37]. Dock kommer kostnaden för tillverkningen av en sådan axel att 

öka. 

 

Slutgiltiga lösningen/konceptet var att bland annat att byta till ett mera höghållfast material med 

högre sträckgräns. Om materialet är hårdare blir det ofta sprödare och på så vis sämre. Även om 

man ökar sträckgränsen betyder det inte att problemen försvinner. Det kan visa sig att man bara 

förflyttar problemet. När tester gjordes för ökad greppassning visade det sig att för stor 

greppassning gjorde att spänningskoncentrationerna dök upp på andra ställen i kilspåret, vilka då 

utgjorde en större risk än tidigare. Det stål som valts till slutkonceptet, S165M, är dock vanligt 

förekommande i Norges ingenjörsbransch och anses vara ett segt stål trots sin höga sträckgräns. 

Dessutom anses det vara mycket korrosionsbeständigt. 
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5 Slutsatser 
 

 Den ursprungliga konstruktionen hade en pålagd effekt på 18 MW, detta motsvarar ett 

vridmoment på 1,26*10
6
 Nm. Med det vridmomentet pålagt hade kilspårsförbandet en 

säkerhetsfaktor på ca 1. 

 

 Effektökningen på 32 % till 25 MW motsvarat ett vridmoment på 1,75*10
6
 Nm, detta 

resulterade i sänkt säkerhetsfaktor i axel till 0,8 och i navet till 0,7. 

 

 Efter analys av kilspårsförbandet kunde det konstateras att inga kilstorlekar enligt 

standard räcker till för att uppnå en säkerhetsfaktor på 3, trots försök med tre stycken 

kilar. 

 

 Efter genomförda simuleringar för olika kilspårstyper och rundningar enligt standard 

kunde det konstateras att ingen lösning bidrog nämnvärt till att minska kontakttrycket. 

Den kilspårstyp som visade sig vara att föredra i just detta fall var typen End-milled från 

SMS2305. End-milled-kilspåret minskade spänningskoncentrationerna framförallt i 

kilspårsändarna. 

 

 Efter att ha genomfört ett antal tester kunde det konstateras att det som sänkte 

kontaktkrafterna och effektivspänningen var ökat djup i kilspåret samt pressförband 

mellan axel och nav.   

 

 Robusthetstester visade att ett förband med tre kilar är mer toleranskänsligt än med två 

kilar. Därmed ställer ett kilspårsförband med tre kilar större krav på toleranserna.  

 

 Genom att studera den spänningsfördelning som råder mellan kontaktytorna kan det 

konstateras att den effektiva ytan ökar med ökad belastning. För ytor som hade en 

säkerhetsfaktor över 1 och under 3 utgjorde den effektiva ytan ungefär 6-10 % av den 

nominella ytan.   

 

 Genom att använda ett material som har en sträckgräns på 700 MPa i axeln och 455 MPa 

i navet tillsammans med en presspassning mellan nav och axel kunde en säkerhetsfaktor 

på 2,8 uppnås med ett förband med två kilar.  

 

 Den slutgiltiga lösningen består av två stycken kilar, snäv passning i spåren, 

presspassning mellan axel och nav på 0,2 mm med kilspårstypen End-milled. Det nya 

förbandet minskade effektivspänningen i axeln med 55 % och i navet 82 %.  
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6 Fortsatt arbete  
 

Detta examensarbete fokuserade på kontaktytan mellan kil och kilspår i axel och i nav. 

Maxspänning, plastisk töjning och olika fenomen runt detta har studerats. Dock har en 

utmattningsanalys inte utförts. Utmattningsanalysen är av stor vikt då utmattning ofta har visat 

sig vara problemet enligt den litteraturstudie som gjord i början av arbetet. Till 

utmattningsanalysen bör även en analys av axeln göras för att ta reda på om axeln är lämpad 

gällande böjning och utmattning i ett perspektiv som bara inte behandlar kilspåren.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
Ritning over hela turbinsystemet: 
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Bilaga 4 
 

MaterialKurvor: Bilinjära för axel, kil respektive rotorstomme. 
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Bilaga 5 
 

Multilinjära materialkurvor: 

 

Materialkurva för axeln(ssm402, motsvarar SS1650-01): 

 

 
 

Materialkurva för kilen(ssm30, motsvarar SS1550-00): 
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Materialkurva för rotorstommen(jgj2) 
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Bilaga 6 
 

Multilinjära kurvor för förbättrat material i axel och rotorstomme. 

 

Materialkurva för nya axeln(S165M):  

 

 
 

Materialkurva för nya kilen(SS 141650): 
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Materialkurva för nya rotorn(SS 142225-03): 
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Bilaga 7 
 

Toleranstest: Robusthetstest för två kilar.  

 

 

 

 
 

 

Bilaga 8 
 

Toleranstest: Robusthetstest för tre kilar. 
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Bilaga 9 
 

Matlab-kod 

 
clear all 
clc 
close all 

  
% Examensarbete: 
% Kilspårsberäkningar på turbinaxel G1 Selsfors. 
% Av: Jonas Severin, P06. 
%% 
% MaterialData  

  
% Axel (ssm402 = SS1650-01) 

  
Sigma_A = (590-310) ; % Pa 
Strain_A = 0.077; % mm 

  
Sig_A = [0 310 590] ; 
Str_A = [0 0.0002 0.11]' ; 

  
K_axl = Sigma_A/Strain_A; 

  
% Kil (jgj2) 
Sigma_K = (490-260) ; % Pa 
Strain_K = 0.077; % mm 

  
Sig_K = [0 260 490] ; 
Str_K = [0 0.0002 0.078]' ; 

  
K_kil = Sigma_K/Strain_K; 

  
% Rotor (ssm30 = SS1550-00) 
Sigma_R = (250-230) ; % Pa 
Strain_R = 0.077; % mm 

  
Sig_R = [0 230 250] ; 
Str_R = [0 0.0002 0.077]' ; 

  

K_rotor = Sigma_R/Strain_R; 

  
figure(1)  
plot(Str_A, Sig_A) 
title('Axle (ssm402)') 
xlabel('Plastisk Töjning [mm/mm]') 
ylabel('Spänning [MPa]') 

  

  
figure(2)  
plot(Str_K, Sig_K) 
title('Kil (jgj2)') 
xlabel('Plastisk Töjning [mm/mm]') 
ylabel('Spänning [MPa]') 

  

  



K 

 

figure(3)  
plot(Str_R, Sig_R) 
title('Rotor (ssm30)') 
xlabel('Plastisk Töjning [mm/mm]') 
ylabel('Spänning [MPa]') 

  

  

  
%% 
%Preliminära beräkningar 
% Enlig formelsamling: Maskinelement handbok 

  
P_ursprung = 18e6 ; % W, ursprunglig turbineffekt 
P = 25e6; % W, nya turbineffekten efter ökning 
n = 136; % rpm, varvtal 
d_a = 545 ; % mm, axeldimeter 
L = 1150 ; % mm, Killängd 
h1 = 45 ; % mm, Kilhöjd för 90 mm kilbredd 
h2 = 50 ; % mm, Kilhöjd för 100 mm kilbredd 
h3 = 55 ; % mm, Kilhöjd för 110 mm kilbredd 
b1 = 90 ; % mm, Kilbredd för 90 mm kilar 
b2 = 100 ; % mm, Kilbredd för 100 mm kilar 
b3 = 110 ; % mm, Kilbredd för 110 mm kilar 

  
Omega = 2*pi*n/60; 
Mv_ursprung = P_ursprung/Omega ; % Nm, Ursprungliga upptagna momentet i 

generatoraxeln 
Mv = P/Omega ;  % Nm, Upptagna momentet i generatoraxeln 

  
% 90 mm 
P_yttryck90 = 4*Mv*1000/(h1*L*d_a) ;  % MPa, yttrycket mellan kil och kilspår  

  
tao90 = 2*Mv*1000/(d_a*b1*L);   % MPa, skjuvning 

  
% 100 mm  
P_yttryck100 = 4*Mv*1000/(h2*L*d_a) ;  % MPa, yttrycket mellan kil och 

kilspår  

  
tao100 = 2*Mv*1000/(d_a*b2*L);  % MPa, skjuvning 

  
% 110 mm 
P_yttryck110 = 4*Mv*1000/(h3*L*d_a) ;  % MPa, yttrycket mellan kil och 

kilspår  

  

tao110 = 2*Mv*1000/(d_a*b3*L);  % MPa, skjuvning 

  

  
disp(['Ursprungligt beräknat moment: Mv_ursprung = 

',num2str(Mv_ursprung),'Nm']) 
disp(['Beräknat moment: Mv = ',num2str(Mv),' Nm']) 
disp(' ') 
disp('Kilbredd 90 mm') 
disp(['Beräknat yttryck: Sigma_yta = ',num2str(P_yttryck90),' MPa']) 
disp(['Beräknad skjuvning i kilen: tao = ',num2str(tao90),' MPa']) 

  
disp(' ') 

  
disp('Kilbredd 100 mm') 
disp(['Beräknat yttryck: Sigma_yta = ',num2str(P_yttryck100),' MPa']) 
disp(['Beräknad skjuvning i kilen: tao = ',num2str(tao100),' MPa']) 

  



L 

 

disp(' ') 

  
disp('Kilbredd 110 mm') 
disp(['Beräknat yttryck: Sigma_yta = ',num2str(P_yttryck110),' MPa']) 
disp(['Beräknad skjuvning i kilen: tao = ',num2str(tao110),' MPa']) 

  
% Konvergenstest 
%% 

  
%Linjära konvergenstestet 
SigmaMax = [582 777 926 1626]'; % MPa, von Mises 
noder = [68682 74954 110860 190493]; % Noder 

  
figure(4) 
plot(noder,SigmaMax) 

  
title('Linjärt konvergenstest') 
legend('Linjär') 
xlabel('Antal noder') 
ylabel('von Mises[MPa]') 

  
%Icke-linjära konvergenstestet 

  
SigmaMaxNL2 = [326 329 327 327 328 333 339 330 360 352 358 364]'; % vonMises 

MPa 
PlasticStrain2 = [0.028 0.027 0.012 0.013 0.017 0.016 0.021 0.019 0.044 0.031 

0.033 0.040]' ; % Plastic strain 
noder3 = [25418 28958 29189 29094 29681 29960 35649 36999 38414 42590 70191 

158919]; % Noder 

  
MaxPrincipStess = [318 363 350 355 365 400 389 389 428 440 488 523]'; % Max 

Principal Stress MPa 

  
figure(5) 

  
plot(noder3,SigmaMaxNL2) 
title('Icke-linjärt konvergenstest(Spänningar)') 
Legend('Icke-linjär') 
xlabel('Antal noder') 
ylabel('von Mises[MPa]') 

  
figure(6) 

  
plot(noder3,PlasticStrain2) 
title('Icke-linjärt konvergenstest(Plastisk deformation)') 
Legend('Icke-linjär') 
xlabel('Antal noder') 
ylabel('Plastisk töjning[mm]') 

  
figure(7) 
plot(noder3,MaxPrincipStess) 
title('Icke-linjärt konvergenstest(Huvudspänningar)') 
Legend('Icke-linjär') 
xlabel('Antal noder') 
ylabel('Huvudspänningar[MPa]') 

  
% Toleransberäkningar 
%% 

  

% Normala kilar 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 



M 

 

  
% Kilspår N9 
Normal_k_Ovre = 0 ; % mm 
Normal_k_Undre = -0.087 ; % mm 

  
% Navets kilspår JS9 

  

Normal_n_Ovre = 0.043 ; % mm 
Normal_n_Undre = -0.043 ; % mm 

  
% Kil h9 

  
Kil_Ovre_h9 = 0 ; % mm 
Kil_Undre_h9 = -0.087 ; % mm 

  
% PASSNING axel 
p_normal__axl_Ovre = Kil_Ovre_h9 - Normal_k_Undre ; 
p_normal__axl_Undre = Kil_Undre_h9 - Normal_k_Ovre ; 

  
% PASSNING nav 
p_normal__nav_Ovre = Kil_Ovre_h9 - Normal_n_Undre ; 
p_normal__nav_Undre = Kil_Undre_h9 - Normal_n_Ovre ; 

  
% Snäva kilar 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Kilspår P9 
Snav_k_Ovre = -0.037 ;% mm 
Snav_k_Undre = -0.124 ; % mm 

  
% Navets kilspår P9 

  
Snav_n_Ovre = -0.037 ;% mm 
Snav_n_Undre = -0.124 ;% mm 

  
% Kil h7 

  
Kil_Ovre_h7 = 0 ;% mm 
Kil_Undre_h7 = -0.035 ;% mm 

  
% PASSNING axel och nav kil h9 
p_snav_ovre_h9 = Kil_Ovre_h9 - Snav_k_Undre ; 
p_snav_undre_h9 = Kil_Undre_h9 - Snav_k_Ovre ; 

  

% PASSNING axel och nav kil h7 
p_snav_ovre_h7 = Kil_Ovre_h7 - Snav_k_Undre ; 
p_snav_undre_h7 = Kil_Undre_h7 - Snav_k_Ovre ; 

  
disp(' ') 
disp('Passningsbild:') 

  

disp(['Passning normal(Kil): Övre = ',num2str(p_normal__axl_Ovre),' mm, undre 

',num2str(p_normal__axl_Undre),'mm' ]) 
disp(['Passning normal(Nav): Övre = ',num2str(p_normal__nav_Ovre),' mm, undre 

',num2str(p_normal__nav_Undre),'mm' ]) 
disp(' ') 
disp(['Passning snäv(Kil h9): ','Övre = ',num2str(p_snav_ovre_h9),' mm, undre 

',num2str(p_snav_undre_h9),'mm' ]) 
disp(['Passning snäv(Kil h7): ','Övre = ',num2str(p_snav_ovre_h7),' mm, undre 

',num2str(p_snav_undre_h7),'mm' ]) 
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% Press-/Krympförband 
%% 

  
dy = 0.545 ; % m, axeln yttre diameter 
di = 0.230 ; % m, axelns innerdiameter 
Di = 0.545 ; % m, navets(och axelns yttre) inre diameter 
Dy = 0.800 ; % m, Navets yttre diameter 
u = 0.2 ; % Friktinskoefficient 
E = 205e9 ; % Pa, E-modul för stål 
b = 1.150 ;  % m, Hur mkt varje koppling sticker in i varann 

  

  
% Överslagsräkning--------------------------------------------------------- 
% Tolerans Axel:  
% Tolerans Nav:  
P_axl_undre = 0e-3 ; % m 
P_axl_ovre = 0e-3 ; % m 
P_nav_undre = 0e-3 ; % m 
P_nav_ovre = 0e-3 ; % m 

  
P_axl_nav = 0.080e-3 ; % m, mest konservativa greppet 

  
% Överförbart vridmoment 
Mvp = (dy/2)*(P_axl_nav)*pi*u*(E*b/2)*(1-(dy/Dy)^2) ;% Nm 

  
disp(' ') 
disp('Överförbart vridmoment tack pga grepp mellan Nav och Axel') 
disp(['Grepp-passnings Axel-Nav: Grepp = ',num2str(P_axl_nav*1e3),' mm']) 
disp(['Överförbartmoment: Mv = ',num2str(Mvp),' Nm']) 
disp(['Minskat moment: ',num2str(Mvp/Mv*100),' %']) 

  
% Noggrannare analys------------------------------------------------------- 
% Beräkning för att dimensionera ett krympförband som tar upp att last 

  
v = 0.3 ; % Poisson´s tal axel 
v_nav = 0.27 ; % Poisson´s tal nav 
E_nav = 130e9 ; % Pa, E-modul 
r_i = di/2 ; % m, mått axel nav 
r_y = dy/2 ;  
Ri = Di/2 ;  
Ry = Dy/2 ;  

  
p = Mv/(pi*r_y^2*u*(b)) ; % Pa, tryck mellan axel o nav 

  

  
% Axeln  
kappa_axel = r_i/r_y ; 

  
Sigma_fi_axl = (1 + kappa_axel^2)/(1 - kappa_axel^2)*p ; % Pa, Spänning  

  

u_axel = -((1 + kappa_axel^2)/(1 - kappa_axel^2))*((p*r_y)/E);  % m 

  
% Navet 
kappa_nav = Ri/Ry ; 

  
Sigma_fi_nav = (1 + kappa_nav^2)/(1 - kappa_nav^2)*p; % Pa, Spänning  

  
u_nav = ((1-v_nav)*kappa_nav^2 + (1+v_nav)*p*Ri)/((1-kappa_nav^2)*E_nav); % 

mm 
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delta_r = u_axel - u_nav ; % mm, grepp-passningen 

  
% Värmeutvidgning för montering 

  
alfa = 12e-6 ; % 1/K, längdutvidgningskoefficient för stål 

  
delta_T = abs(delta_r)/(Ri*alfa) ; % grader celsius 

  

  
disp(' ') 
disp(['Tryck axel-nav: ',num2str(p/1e6),' MPa']) 
disp(['Spänning i axel: ',num2str(Sigma_fi_axl/1e6),' MPa']) 
disp(['Spänning i nav: ',num2str(Sigma_fi_nav/1e6),' MPa']) 
disp(['Tolerans axel: ',num2str(u_axel*1e3),' mm']) 
disp(['Tolerans nav: ',num2str(u_nav*1e3),' mm']) 
disp(['Grepp: ',num2str(delta_r*1e3),' mm']) 
disp(['Uppvärmning för montering: T = ',num2str(delta_T),' grader celsius']) 

  

  
%% 

  
% Effektivt Kilspår 

  
% Axeldjup   
Langd = [0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1150]; 

  
% Axeln 
EffektivSpanning_Axel_28 = [348 330 310 280 260 245 220 180 150 140 130 125 

120]' ; 
EffektivSpanning_Axel_31 = [316 300 280 260 230 215 195 170 140 130 120 115 

110]' ; 
EffektivSpanning_Axel_34 = [310 270 230 200 170 150 130 130 120 110 105 95 

95]' ; 
EffektivSpanning_Axel_37 = [298 260 215 180 150 130 120 110 105 105 95 90 

85]' ; 

  
% Navet 

  
EffektivSpanning_Nav_17 = [284 270 230 210 180 165 150 130 125 115 115 110 

110]' ; 
EffektivSpanning_Nav_19 = [245 230 210 190 175 140 140 125 120 110 110 95 

90]' ; 
EffektivSpanning_Nav_23 = [242 220 200 180 170 140 135 115 105 110 100 95 

85]' ; 
EffektivSpanning_Nav_28 = [235 210 190 175 165 145 130 100 95 90 85 75 70]' ; 

  

  
figure(8) 
plot(Langd,EffektivSpanning_Axel_28,Langd,EffektivSpanning_Axel_31,Langd,Effe

ktivSpanning_Axel_34,Langd,EffektivSpanning_Axel_37)  
title('Spänningsfördelning över kilspåret(Axelspåret)') 
xlabel('Kilspårslängd[mm]') 
ylabel('Effektivspänning[MPa]') 

  
figure(9) 
plot(Langd,EffektivSpanning_Nav_17,Langd,EffektivSpanning_Nav_19,Langd,Effekt

ivSpanning_Nav_23,Langd,EffektivSpanning_Nav_28)  
title('Spänningsfördelning över kilspåret(Navspåret)') 
xlabel('Kilspårslängd[mm]') 
ylabel('Effektivspänning[MPa]') 
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% VERIFIERING 

  
%Preliminära beräkningar 
% Enlig formelsamling: Maskinelement handbok 

  
P = 25e6; % W, turbin effekt 
n = 136; % rpm, varvtal 
d_a = 545 ; % mm, axeldimeter 
L = 1150 ; % mm, Killängd 
h = 50 ; % mm, Kilhöjd för 100 mm kilbredd 
b = 100 ; % mm, Kilbredd enligt SMS 2305 
Sigma_02 = 700 ; % MPa, sträckgräns Duplex 

  
Omega = 2*pi*n/60; 
Mv = P/Omega*1000 ;  % Nm, Upptagna momentet i axeln 

  
% 100 mm kilbredd, 50 mm kilhöjd 

  
P_yttryck = Mv*(d_a/2)/(0.07*h*L/2)/1e6 % MPa, yttrycket mellan kil och 

kilspår  

  
Tao = Mv*(d_a/2)/(0.07*b*L/2)/1e6 % MPa, skjuvning i kilen 

  
% von Mises 
%---------------- 

  
Sigma_vM = sqrt(P_yttryck^2 + 3*Tao^2); % MPa, von Mises 

  
S.F = Sigma_02/Sigma_vM ; % Säkerhetsfaktor 

  
disp('Kilbredd 100 mm, kilhöjd 50 mm') 
disp(' ') 
disp(['Moment, Mv = ' ,num2str(Mv/1e6),' kNm']) 
disp(['Beräknat yttryck: Sigma_yta = ',num2str(Sigma_vM),' MPa']) 
disp(['Säkerhetsfaktor: S.F = ',num2str(S.F)]) 
disp(' ') 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 


