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Sammanfattning 
Detta arbete har utförts på Scania CV AB:s tekniska kontor i Södertälje och har syftat till att 
studera och kartlägga vad som sker i planet mellan bakaxelbryggan ADA1100 och 
centralväxelhuslocket R780 på en lastbil under belastning. Utöver detta har det även föreslagits 
konstruktionsförändringar som skulle kunna avhjälpa glipningsproblemen i planet. Som 
hjälpmedel för att lösa problemet har finita element metoden (FEM) och modelleringsverktyg 
använts. 
  
FEM-simuleringar används idag inom industrin för att analysera och vidareutveckla 
konstruktioner. Simuleringarnas främsta uppgift har traditionellt varit är att fastslå var en 
konstruktion är bristfällig med avseende på för höga spänningar eller för stora deformationer. 
Den aktuella FEM-modellen är uppbyggd av ett antal submodeller och interfacemodeller. 
Submodellerna har olika materialegenskaper och kopplas samman med kontaktinterface. FEM-
modellen representerar bakaxelbryggan, upphängning, centralväxel, centralväxelhuslock, hjul 
samt tillhörande bultförband och svetsar.  
 
Randvillkoren definieras för bussningarna framför bakaxelbryggan och i luftbälgarna bakom 
bakaxelbryggan. De olika lastfallen åstadkommes genom att ansätta krafter antingen vid hjulen, 
centralväxeln eller på bakaxelbryggan. Modellen har verifierats genom att mäta förskjutningar 
för ett antal punkter på en bakaxelbrygga i en provrigg. Modellen har även verifierats med 
jämförande kvalitativa studier av observerade problem på lastbilar ute i fält. Dessa lastbilar har 
problem med oljeläckage precis där Fem-modellen visar på glipningsproblem. 
       
Dagens centralväxelhuslock, med förstärkningsfjädrar på sidorna, uppvisar vissa svagheter. Vid 
yttre och inre belastningar uppkommer glipor i planet mellan brygga och lock. Den typ av glipor 
som bedöms vara värst är koniska glipor som förmodligen genom mikroglidningar trycker ut och 
förstör packningen.  
 
Genom att ta bort de två förstärkningsfjädrarna längst ner på växelhuslocket och förstärka 
växelhusflänsen minskar storleken på de koniska gliporna med mellan 50 och 70 procent. Denna 
konstruktionsändring bedöms minimera problemen med oljeläckage. 
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Abstract 
This thesis has been performed at Scania CV AB Technical Centre in Södertälje and its aim has 
been to study the causes and effects of deformations in the interface between the rear axle 
housing ADA1100 and the central gear house R780 during operation. Design changes that would 
increase the sealing capability of the studied interface are also suggested. Finite element (FE) 
and CAD software have been the primary tools in this study. 
 
Finite element (FE) simulations are used in the industry to predict and develop engineering 
designs. The main motive for FE simulations has traditionally been to identify weak spots in the 
design, regarding high tensions and large deformations.   
 
The FE model is an aggregation of submodels and interface models that represents the rear axle 
housing, suspension, central gear, central gear housing, wheels, bolts and weldings, and their 
interactions. The submodels have different material properties and they are connected with 
contact interface models. 
 
Boundary conditions are defined on the bushings in front of the rear axle and on the air bellows 
behind the rear axle. The different load scenarios are represented by forces either on the wheels, 
the central gear or on the rear axle housing. The finite element model has been quantitatively 
verified with rig tests where displacements at points on a rear axle housing have been measured. 
The model has also been qualitatively verified by observing the interface behaviour of Scania 
field trucks. 
 
The central gear housing, with reinforcing springs on the sides, shows some weaknesses. When 
the rear axle housing is loaded with both interior and exterior forces it tends to locally open the 
interface between the rear axle housing and the central gear housing. Conical shaped openings 
are judged to destroy the interface gasket by extensive micro sliding. 
 
By removing the two lower reinforcing springs on the central gear housing and strengthening the 
central gear housings flange a 50 to 70 percents reduction of the conical openings can be 
achieved. This design change will most likely minimize the leakage problem observed on the 
field trucks.  
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1. Inledning 
 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete på civilingenjörsutbildningen inom 
maskinteknik med inriktning maskinelement vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Arbetet har utförts vid Scanias Tekniska Centrum [1] på NAA, gruppen för 
axelkonstruktion och RTCC, gruppen för chassiberäkningar. Handledare på NAA och 
RTCC var gruppchefen Rolf Fredriksson [2] samt beräkningsingenjören Jonas Hagsjö 
[3]. Under provning vid hållfasthetslaboratoriet handledde provningsingenjören Ola 
Henriksson [4]. Handledare vid KTH var Docent Ulf Sellgren [5] och examinator var 
Professor Sören Andersson [6].  
 
Förutom hållfasthet är också elastiska deformationer under drift avgörande för ingående 
komponenters livslängd och prestanda. Bakaxlar för tunga fordon utsätts för yttre laster 
från axeltryck, krängning, bromsning och framåtdrivning m.m. De deformationer som 
uppstår i bakaxelbryggan och centralväxel p.g.a. yttre och inre laster påverkar 
kuggingrepp och tätningsytor vilket kan medföra reducerad livslängd eller läckage som 
följd. Figur 1.1 visar drivlinan för en lastbil med tillhörande bakaxelbrygga och 
centralväxelhus. Dagens lastbilar på Scania har vissa problem med oljeläckage. Som 
tätningsmedel mellan brygga och lock används idag en silikonfilm som sprutas på före 
slutmontering. Man skall inom en snar framtid gå över till en papperspackning istället. 
 

 
Figur 1.1 Drivlinan för en lastbil med bakaxelbrygga och centralväxel 

 
Syftet med examensarbetet är att genomföra en studie för att kunna säkerställa att alla 
ingående komponenter i bakaxeln och centralväxeln arbetar under kontrollerade 
förutsättningar vid alla driftsförhållanden. Denna studie skall visa vilka förhållanden 
som skapas p.g.a. vekheter hos de ingående komponenterna i bakaxeln och 
centralväxeln samt utreda lämpliga åtgärder för att reducera effekten av dessa. 
 
Först genomfördes en litteraturstudie som inkluderar rapportsökning på Scanias 
bibliotek, sökningskanaler på Internet för att få mer förståelse för bakaxlar och 
centralväxlar. För att få mer inblick i hur olika lastfall uppträder och inverkar på 
bakaxelbryggan och centralväxeln gjordes en lastfallstudie. Möten med personer som 
har god inblick i bakaxlar och centralväxlar gjordes. Viss tid avsattes också för 
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inlärning av de program som skulle användas. De datorprogram som har använts är 
Catia V.4 [7] för 3-D modellering och Abaqus V.6.4 [8] för Fem-modellering och 
simulering. En kravspecifikation och en tidsplan sattes upp, dessa återfinns i bilaga 1 
och 2. Tidsplanen hölls bra om man bortser ifrån att ett praktiskt prov bokades in efter 
att tidsplanen var gjord, detta fördröjde examensarbetets slut med några veckor. För att 
kunna verifiera resultat ifrån modellen gjordes ett praktiskt prov på 
hållfasthetslaboratoriet. Till detta praktiska prov genomfördes en mätutredning för att se 
vilket mätinstrument som var lämpligt att använda för att uppnå målen för provet på 
bästa möjliga sätt.  
 

2. Beräkningsobjekt 
 
En bakaxelbrygga med tillhörande centralväxel består av många komponenter och utgör 
en del av drivlinan hos lastbilen. Nästan all yttre last som uppkommer fördelas mellan 
fram- och bakaxel. Därför ställs höga krav på hållfasthet för dessa komponenter. 
Bakaxeln, se figur 2.1, tillverkas genom att pressa plåt till en banjoform. De bägge 
halvorna svetsas ihop till ett helt paket. Därefter svetsas fästen och axeltappar på och 
därmed fås en komplett bakaxelbrygga.  
 

 
Figur 2.1 Bakaxelbryggan som banjoform 

 
Det finns olika typer av bakaxelbryggor. Antingen har bakaxlarna skivbromsar eller 
trumbromsar, navreduktion eller inte navreduktion. Hos bakaxelbryggorna skiljer det 
även på olika typer av fjädringar, luftfjädring och bladfjädring. Luftfjädring finns i 
tvåbälgs och fyrbälgs. Figur 2.2 visar hur det ser ut vid upphängning med 
tvåbälgsluftfjädring. Fyrbälgsluftfjädring innebär att det finns två till luftbälgar på andra 
sidan bakaxelbryggan, d.v.s fyra luftbälgar totalt.  
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Figur 2.2 Tvåbälgsluftfjädring med två luftbälgar 

 
Centralväxeln överför drivningsmomentet eller bromsmomentet från motorn till hjulen 
på lastbilen. De grundläggande komponenterna i en centralväxel är ett kronhjul (1), 
pinjong (2) och en differential axel (3) enligt figur 2.3 och rapporten Central gear 
Description [9]. Förutom dessa komponenter tillkommer diverse tätningar, lager, 
lagerhus, skruvar m.m. 
 

 
Figur 2.3 Schematisk bild på en centralväxel med kronhjul, pinjong och differential 

 
Dagens växelhuslock har formen av en kon, se figur 2.4. För att förstärka växelhuset 
och minimera vinkeländringar på pinjongen finns det förstärkningsfjädrar på sidan om 
huset. Det har tidigare inte gjorts beräkningar som anger att fjädrarna behöver sitta 
precis där de sitter. Jämför man konkurrenters växelhuslock med Scanias så ser man att 
konkurrenternas växelhuslock är mer slimmade runt kronhjul och pinjong och har inte 
den koniska form som Scanias växelhuslock har.  
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Figur 2.4 Dagens växelhuslock med förstärkningsfjädrar och formen som en kon 

 
För att växelhuslocket ska komma in rätt i position mot bryggan används styrklackar 
som styrs in mot styrringen inuti bakaxelbryggan, se figur 2.5. 
      

 
Figur 2.5 Styrklackarna på växelhuslocket och styrringen på bakaxelbryggan 

 
I denna studie studeras bakaxelbryggan ADA1100 med tillhörande centralväxelhus 
R780 som är den största växeln på Scania. Den aktuella bryggan har en godstjocklek på 
10 millimeter och är utrustad med en tvåbälgsluftfjädring. 
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3. Litteraturstudie 
 
Examensarbetet startades med en litteraturstudie som utfördes på Scaniabiblioteket där 
det söktes efter information om bakaxelbryggor. Men det visade sig ganska snart att 
detta angreppssätt var för begränsat. Istället utvidgades sökområdet och det resulterade i 
att både gamla och nya beräkningsrapporter och examensarbeten inom området hittades 
och kunde studeras. Rapporter från KTH - Maskinelement inhämtades och möten med 
anställda på Scania som har kännedom om väsentliga delar gjordes. Vilka 
sökningskanaler och nyckelord som använts vid sökning återfinns här nedan. 
 
Sökningskanaler  
Här nedan följer en lista av de sökningskanaler som utnyttjades. 
 
Databaser med böcker, Libris http://websok.libris.kb.se 
Forskningsartiklar, SAE Papers http://www.sae.com 
Programvarutillverkare  http://www.abaqus.com 

http://www.catia.com 
Mätföretag    http://www.camatsystem.com 

http://www.cacade.se  
http://www.tekscan.com 
http://www.gom.com/En/Products/aramis.html 

Manualer, internt på Scania Catia, http://surflearn  
Abaqus, http://falcone.scania.se/v6.4/  

 
Nyckelord 
*FEM,   Finite Element, finita element metoden, FE 
*Bakaxelbrygga  Rear axle housing, housing and rear axle 
*Centralväxel  Centralgear, Centralgear housing 
*Modellering Modelling, inversmodellering  
*Deformation Belastning, load, Utböjning,  
*Lastbil, truck Fordon, Vehicle 
 
Även kombinationer av de olika sökorden användes. 
 

3.1 Tätningsbakgrund 
 
För att undersöka hur tätningsproblemet har behandlats gjordes en studie för att se vad 
som har gjorts tidigare för att åtgärda detta. Mellan banjoplanet på bakaxelbryggan och 
växelhuslocket sitter det idag en tätning som har till uppgift att förhindra läckage mellan 
dessa två ytor. Denna tätning har bytt skepnad ett antal gånger då det har visat sig vara 
svårt att få detta område tätt.  
 
Från 1960-talet och framåt satt det en aluminiumpackning i detta plan och denna 
fungerade relativt bra, så länge den monterades på rätt sätt. Om den monterades snett 
veckades denna och gick sönder. På 1980-talet ersattes denna med en silikonpackning, 
varför aluminiumpackningen togs bort är ännu oklart. 
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Silikonpackningen sprutas manuellt på ytan och i och med detta är repeterbarheten hos 
denna väldigt låg. Utseendet på packningen vid isärtagning kan ses i figur 3.1. 
 

 
Figur 3.1  Bild på hur silikonpackningen ser ut vid isärtagning 

  
Vid montering av centralväxel och brygga trycks silikonet i princip helt bort från dom 
bearbetade ytorna på axelbryggan och centralväxeln. Det silikon som pressas in i 
centralväxeln flyter ut i gjutfasen i centralväxelhuset och bildar där en fas. Det är den 
fasen som i princip tätar planet. Den lilla mängd silikon som stannar mellan planet slits 
snabbt bort pga. mikrorörelser som uppstår. Efter att silikonet har försvunnit uppstår ett 
läckage mellan banjoplanet och locket. 
 
Denna typ av flytande tätning har funnits sedan 1981 och från denna tidpunkt fram tills 
idag så har flera olika typer och märken på silikonet använts. Detta därför att det har 
visat sig att det skiljer i egenskaper mellan de olika märkena och typerna.  
 
Nu i dagarna (December 2005) infördes ännu en ny packning, denna gång en 
papperspackning, enligt figur 3.2, med förhoppning om att denna skulle åtgärda och 
minimera de tidigare uppkomna läckagen.  
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Figur 3.2 Utseendet på den nya papperspackningen 

 
Under hösten 2004 utfördes en utredning av Lars Meijer på NAX gällande denna 
tätning. Hans förslag till åtgärder till detta problem var att dels införa en gummi O - ring 
som skulle fräsas in i planet mellan centralväxelhuslocket och bryggan, se figur 3.3. 
 

 
Figur 3.3 Utseendet på konstruktionsförslaget med O –rings tätning 
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Nästa förslag var att fasa av den kant som finns i nederkant på bryggan som ligger an 
mot centralväxelhuslocket, se figur 3.4. I och med denna fas skulle silikontätningen 
byggas upp koniskt och i och med detta kunna arbeta bättre. Det ska tilläggas att denna 
fas finns kring resten av locket, förutom i nederkant. Detta leder då till att 
silikonpackningen blir minimal i nederkant och kan misstänkas orsaka läckage. 
 

 
Figur 3.4 Bild på fasområde 

 
Skälet till att ingen av dessa ändringar genomfördes var att de blev för dyra att sätta i 
produktion. För mer information se Lars Meijers ”Utredning - olika tätningsalternativ 
centralväxel” [10]. 
 

3.2 Grunderna i Fem 
 
En bok vid namn Fem i Praktiken [11] användes för att gå igenom grunderna i Fem. 
Boken förklarar klart och tydligt grunderna för hur finita element metoden fungerar 
samt hur övergången mellan handberäkningsjobb och datajobb går tillväga.  
 
Ur ren matematisk synpunkt kan finita elementmetoden ses som en numerisk metod att 
formulera och lösa partiella differentialekvationer. Grunderna för hur och varför Fem 
används i praktiken kommer tas upp här nedan. För mer noggrann genomgång finns 
otaliga läroböcker i numeriska metoder. 
 
I en finit elementmodell styckas en solidmodell eller verklig struktur upp i ett stort antal 
små element för att sedan kunna analyseras. Till varje sådant element hör ett antal 
ekvationer som anger relationer mellan krafter och förskjutningar i nodpunkterna. Det 
finns exempelvis linjära element och paraboliska element. För linjära element finns en 
nod i varje hörn av elementet och för paraboliska element finns även mittnoder mellan 
hörnnoderna. Noggrannheten av analysen för en modell avgörs av vald elementtyp och 
storleken på elementet. 
 
Solidelement är 3-dimensionella element och används för att representera solida 
strukturer som t.ex. gjutgods. Det är viktigt att ett solidelement har en form som är så 
nära idealformen rätvinklig, liksidig kub som möjligt för att uppnå bra resultat. Noder 
tillhörande solidelement har tre frihetsgrader vilka är translationer i de tre 
koordinataxlarna. Några rotationsfrihetsgrader finns inte. Figur 3.5 visar ett 
tetraederelement som är en typ av solidelement.  
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Figur 3.5 Utseendet på ett tetaederelement 

 
Skalelement är yt-element. De kan ses som ett membran superponerat på en platta. 
Dessa element är bra för att representera tunna strukturer, t.ex. plåt. Geometriskt har 
dessa ingen tjocklek, däremot anges skaltjockleken i elementdefinitionen. Här har 
noderna sex frihetsgrader, förutom de tre translationsrikningarna också rotationer runt 
koordinataxlarna. 
 

3.2.1 Ekvationssystemets uppbyggnad 
 
Sambandet mellan krafter och förskjutningar ges av Fem-ekvation enligt ekvation (3.1) 
 

[ ] fdK =     (3.1) 
Där [K] är strukturstyvhetsmatrisen, d är vektorn med nodförskjutningar och f  är 
vektorn med de i noderna verkande krafter. Ekvationen är väldigt lik sambandet mellan 
kraft och förskjutning för en fjäder med fjäderkonstant K. Hur denna ekvation 
formuleras och löses kommer inte att gås igenom här mer än att arbetsgången kan delas 
upp i dessa steg: 
 

• Bilda lokala elementstyvhetsmatriser 
• Tranformera de lokala elementstyvhetsmatriserna till globalt koordinatsystem 
• Sammanställ elementstyvhetsmatriserna till den globala strukturstyvhetsmatrisen 

[K]. 
• Införandet av laster och tvång samt reduktion av strukturstyvhetsmatrisen 
• Lösning av Fem-ekvationen med avseende på okända nodförskjutningar 
• I de fall spänningar är den sökta storheten, återsubstitution av de framräknade 

nodförskjutningar, σε →→→ ud . Där u är förskjutningar, ε är töjningen och 
σ  är spänningen.  

 
De flesta av dess steg sker automatiskt i datorn av det Fem-program som används. För 
mer information om den manuella lösningen av Fem-ekvationen hänvisas som tidigare 
till läroböcker i numeriska metoder och hållfasthetslära. Lösningen av Fem-ekvationen 
är den mest beräkningstunga. Ju fler element, noder, frihetsgrader en modell har desto 
längre tid tar det att lösa problemet. För en dator är inte exekveringstiden linjär, figur 
3.6 visar total exekveringstid (CPU-sekunder) som funktion av antalet element.  
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Figur 3.6 Total exekveringstid (CPU-sekunder) som funktion av antalet element 

 

3.2.2 Randvillkor 
 
Vid en statisk Fem-analys måste den analyserade komponenten sättas fast, detta görs 
med såkallade randvillkor. Detta innebär att vissa frihetsgrader låses för ett antal noder. 
Dessa delar av strukturen förhindras då att röra sig. Randvillkoren skall väljas så att de 
återspeglar verkligheten på bästa möjliga sätt. En liten förändring i randvillkoren kan ge 
stora konsekvenser i resultatet som fås från analysen, därför är randvillkoren den 
vanligaste felkällan vid Fem-analyser. Även andra koordinatsystem än det kartestiska 
kan användas, t.ex. cylindriskt.  
 

3.2.3 Symmetri och antisymmetri 
 
Lösningstiden kan minskas om geometrin är symmetrisk kring ett snitt. En godtycklig 
last på en symmetrisk geometri kan delas upp i en symmetrisk lastkomponent och en 
antisymmetrisk. Figur 3.7 visar vad som menas med symmetri och antisymmetri. På 
noder i snittet används symmetriska eller antisymmetriska randvillkor. Därigenom 
behöver inte hela geometrin modelleras utan det räcker med den ena symmetrihalvan. 
 

 
Figur 3.7 Bilden visar exempel på symmetri och antisymmetri  
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Symmetriska randvillkor tillåter endast translation eller rotation i symmetriplanet. 
Antisymmetriska randvillkor tillåter däremot endast translation och rotation ur 
symmetriplanet.  
 

3.2.4 Laster 
 
Det är viktigt men också svårt att ta fram relevanta laster för en analys. Den valda lasten 
kan antingen appliceras som en punktlast eller utbredd last. Punktlaster leder ofta till att 
höga spänningar uppträder lokalt i modellen. Dessa höga spänningar finns inte där i 
verkligheten, därför bör man vara försiktig vid analys av resultat i närheten av pålagda 
krafter. Det finns många olika slagsdimensionerande laster, som exempelvis maxlaster 
som är en last detaljen ska klara av maximalt eller utmattningslaster som är laster en 
detalj ska klara av under ett visst antal cykler.  
 

3.2.5 Linjära och olinjära problem 
 
Problem kan karaktäriseras som linjära eller olinjära. Med olinjära problem menas att 
proportionalitet inte råder mellan kraft och respons. Då måste en iterativ Fem-metod 
användas för analysen. Det finns olika slags olinjära problem, dessa är olinjär geometri, 
olinjärt materialberoende och olinjära randvillkor.  
 
Olinjära geometrier innebär att deformationen inte ökar linjärt med pålagd last, t.ex. ett 
fäste där deformationerna är så stora att kraftens hävarm ändras. 
 
Olinjärt materialberoende fås vid användandet av icke linjära materialmodeller och då 
höga laster gör så att materialets sträckgräns nås och materialet plasticerar.  
 
Olinjära randvillkor betyder att strukturens beteende blir olika beroende på om kontakt 
sluts eller öppnas.  
 
Eftersom olinjära materialegenskaper inte kan användas vid linjära analyser så är det 
enbart elasticitetsmodulen och Poissonstal som är relevanta vid linjära analyser. Linjära 
analyser är därför mest användbara vid utmattningslaster utan kontakt och inte vid 
maxlaster. 
 

3.2.6 Modellering 
 
Det finns några saker som man bör tänka på vid Fem-modellering.  
 
Modellen skall definieras så enkelt som möjligt utan att bortse ifrån väsentliga verkliga 
fenomen och mekanismer som påverkar det problem som skall studeras. Material, 
detaljens samverkan med omgivningen och laster är några saker som ska definieras. 
Man bör tänka på vilka krav som ställs på modellen för att den ska beskriva problemet. 
En förenkling av geometrin bör göras på de ställen där man inte har fokus för analysen. 
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Förenklingar kan ske genom att fylla igen hål, ta bort avrundningar. Går det att använda 
sig av symmetri eller antisymmetri så bör det göras för att förenkla modellen.  
 
Tänk noga igenom vilka resultat man förväntas få vid analysen. Enkla 
överslagsberäkningar är alltid bra att göra. Det är även viktigt att i förväg bestämma de 
utdata man vill få av analysen. 
 
Förenklade laster och randvillkor ger ofta lokalt höga spänningar. Spänningar som 
normalt inte uppträder i verkligheten.  
 

3.2.7 Övriga begränsningar 
 
Förutom begränsningar med olinjär eller linjära analyser, elementstorlek m.m. finns det 
även begränsningar vad det gäller modellerandet av svetsar, skruv- och nitförband. 
 
Ofta är det väldigt svårt att modellera svetsar i en Fem-modell. Det går att modellera 
svetsens geometri men beräknade spänningar kan då vara svåra att tolka.  
 
Vid skruv- och nitförband förändras randvillkoren under belastning. Vid låga 
belastningar hålls förbandet samman av friktionen mellan de ingående komponenterna. 
Medan det vid höga belastningar glider och delarna och fästelementet pressas mot 
hålkanterna så att kontakt uppstår. Vid modellering av skruvförband och liknande 
interface krävs ofta stora olinjära modeller. 

3.3 Programinlärning 
 
Inlärning av programvarorna Catia V.4.0 och Abaqus V.6.4 genomfördes genom 
självinlärning och stor hjälp från Jonas Hagsjö [3]. Det har även inhämtats information 
ifrån en intern hemsida [12] på Scanias server där hela Abaqus dokumentation med 
användarmanual, beskrivningar och förklaringar ligger. Denna dokumentation har varit 
till stor hjälp vid modellering i Abaqus.  
 
För att lära sig grunderna i Catia användes en ”Surf and learn” hemsida på Internet [13]. 
På sidan kunde teorimanualer studeras och exempeluppgifter göras. Att modellera på fri 
hand och pröva sig fram gav mer än hemsidan. Catia har en egen Fem-processor, GPS. 
Vid inlärning av denna användes Fem-häftet ”Grundläggande kurs i Fem” [14] som har 
använts tidigare på en internkurs här på Scania. I denna finns det övningsexempel där 
det klart och tydligt framgår hur olika Fem-problem kan lösas.  
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4. Genomgång av modelluppbyggnad och Abaqus 
 
Fem-modellen består av en assembly som är uppbyggd av olika delmodeller och 
interfacemodeller. Dessa delmodeller har olika materialegenskaper och de integreras 
genom kontaktinterface. Vad för material och hur modellen är ihopsatt behandlas senare 
i det här kapitlet. I figur 4.1 visas hela modellen med dess olika delar. Delmodellerna är 
växelhus, svets, bakaxelbrygga, upphängning, lagerbanor, pinjong, och differential med 
tillhörande kronhjul. Centralväxeln med differential, kronhjul, pinjong och lagerbanor 
syns i figur 4.2.  
 

 
Figur 4.1 Modellen med dess delmodeller 

 

 
Figur 4.2 Centralväxelmodell uppbyggd av differential, kronhjul, pinjong och 

   lagerbanor 
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Växelhuset, svetsen och bakaxelbryggan hämtades som färdiga modeller från 
ritningsarkivet på Scania. Därefter har modellerna förenklats genom att t.ex fylla igen 
hål som inte har någon betydelse för analyserna eller så har delar som är ointressanta för 
analyserna tagits bort ifrån modellen. Detta för att modellen ska bli mindre och mer 
lätthanterlig. De övriga modellerna är modellerade som mesh-modeller och en 
beskrivning av hur alla modeller är uppbyggda återfinns senare i rapporten.  
 

4.1 Indatafilen till Abaqus 
 
Indatafilen till Abaqus är uppbyggd av kommandon som kallas card, i rapporten 
kommer det svenska ordet kort att användas. Varje kort har en huvudrad där kortets 
namn står först, namnen känns igen genom att de börjar med tecknet *. De flesta kort 
har obligatoriska och valfria parametrar som anges på efterföljande rader, figur 4.3 visar 
en schematisk bild på hur ett kort byggs upp. Numeriska värden som tilldelas variabler 
skall skrivas i SI-enheter. Rapporten innefattas bara av de kort som används till den här 
studien. För mer ingående information om varje kort eller andra kort kan det hittas i 
Abaqus manualen [12].  
 

 
 
 
 
 

 
Figur 4.3 Schematiskt hur ett kort byggs upp i Abaqus 

 

4.2 Elementindelning 
 
Elementindelning av modellen genomförs i en preprocessor. I det här fallet är det två 
preprocessorer, Catia och CAE. CAE är ett program i Abaqus där elementset, nodset 
och kontaktytor skapas. Noder, element och material skapas i Catia. 
  
Grunderna i indatafilen skapas genom export av data ifrån preprocessorerna till Abaqus. 
Ändringar, kontaktvillkor, randvillkor och lastfall görs därefter manuellt i indatafilen. I 
indatafilen läser man in delmodellerna som parter och placerar ut dem som instanser där 
de orienteras (roteras och translateras) spatialt, se figur 4.4.  
 
Första raden i kortet *instance anger vart i det globala koordinatsystemet som 
partmodellen skall placeras. Andra raden anger vilken linje modellen ska rotera kring 
med hjälp av två koordinater och slutligen med vilken vinkel modellen skall roteras.   
 

*kortets namn, parameter 1, parameter 2, …, parameter n 
rad 1 
rad 2 
. 
rad m 
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Figur 4.4 Hur en partmodell läses in och placeras ut rätt i modellen 

 

4.3 Elementtyper i Abaqus-modellen 
 
Valet av vilka elementtyper som används i modellen är avgörande för 
simuleringsresultatets kvalitet och beräkningstidens längd. Vilket element som ska 
väljas styrs av problemets storlek och vilka egenskaper som är viktiga. En modell kan 
vara uppbyggd av flera olika elementtyper. Här nedan ges en beskrivning på vilka 
elementtyper som har använts för varje delmodell och varför de använts. I bilaga 3 visas 
en tabell över alla delar i modellen och vilka element de är gjorde av och antalet noder 
och element som modellerna har. Antalet frihetsgrader redovisas också i bilagan. 
 
Bakaxelbryggan, se figur 4.5, består av två olika elementtyper. Dessa är balkelementen 
B31 och brickselement C3D8I. Balkelementen används dels för att beskriva styvheten 
för hjulaxeln samt styvheten på hjulen. Övriga delen av bakaxeln består av 
tetraederelement och beskiver bra bakaxelns strukturegenskaper, men något förenklad 
med alla fästen och utstickande delar borttagna för att förminska modellstorleken. 
 

 
Figur 4.5 Meshad bakaxelbrygga med hjul som balkelement 

 
Svetsen består av enbart tetraederelement av typen C3D10M, se figur 4.6. 
Svetsmodellen beskriver väldigt noggrant förstärkningsringens verkliga utseende, 
förstärkningsringen sitter mellan bakaxelbryggan och växelhuslocket. Dessutom 

*part,name=partnamn 
*include,input=sökvägen 
*end part 
*instance,part=partnamn,name=ipartnamn 
 X,    Y,   Z, 
 X1,  Y1,   Z3,    X2,   Y2,   Z3,   vinkel 
*end instance 
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beskriver den formen på svetsen på bryggan bra. Det som är väldigt förenklat 
modellerat är fästena för upphängningen.  
 

 
Figur 4.6 Partdelen svets meshad 

 
Växelhuslocket är också den uppbyggd av tetraderelementet C3D10M. Modellen har 
mindre elementstorlek där noggrannheten är extra viktig, d.v.s där kontakter med andra 
delar kommer att finnas. Figur 4.7 visar hur växelhuslocket ser ut meshat vid olika vyer. 
 

 
Figur 4.7 Meshat växelhuslock 

 
Upphängningen, som endast syns som två kryss i Abaqus-modellen enligt figur 4.8, är 
uppbyggd utav superelement U84 för att förenkla modellen men ändå få rätt styvhet och 
beteende på upphängningen. Figuren visar också Fem-modellen på upphängningen som 
substrukturen är skapad ifrån. Endast 11 noder beskriver upphängningen. 
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Figur 4.8 Upphängningen som 3d-modell (övre) och strukturen meshad i 

       Abaqus (undre) som två kryss 
 
Skruvarna har modellerats på två olika abstraktionsnivåer. Dels väldigt förenklade 
skruvar som består av balkelementen B31 för att kunna minimera modellstorleken. 
Dessutom har solidmodellerade skruvar meshmodellerats med kubiska element med 
beteckning C3D8. Figur 4.9 visar skruvarna gjorde med balkelement och de 
solidmodellerade skruvarna. De solidmodellerade skruvarna modellerades genom att 
göra en yta med överensstämmande kontaktyta som originalskruven.  På denna yta 
gjordes ett lagom fint meshnät. Därefter användes ett extrude kommando i Catia för att 
dra ut meshnätet till en volym som blev skruvkroppen. För att göra skruvskallen gjordes 
ett nytt meshnät fast med större diameter och denna extruderades likadant, däremot i 
omvänd riktning. Vid extruderingen anges ett bestämt antal lager som leder till att man 
får olika många elementknutpunkter i volymen, se figuren för förklaring. De förenklade 
skruvarna är uppbyggda av ett balkelement i mitten och en mängd balkelement ifrån 
balken till mitten dit skruven ska fästas.  
 

 
Figur 4.9 Skruv som balkelement och en solidmodellerad skruv 
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Centralväxelns lagerbanor är meshmodellerade med samma element som de ”riktiga” 
skruvarna med elementtypen C3D8, se figur 4.10. Lagerbanorna är gjorde på precis 
samma sätt som skruvarna fast är extruderade som en cirkelbåge. Difflagrena och 
pinjonglager har en konisk form för att kunna ta upp axiella krafter. Stödlagret däremot 
tar inte upp några axiella krafter.  
 

 
Figur 4.10 Centralväxelns lagerbanor 

 
Pinjongen, kronhjulet och differentialen är modellerade med balkelement B31, se figur 
4.11. För att får rätt kontakt mellan pinjongen och pinjongens lagerbanor samt 
differentialen och dess lagerbanor så används Gapuni-element. Gapuni kommer ifrån 
familjen Gap-element.  
 

 
Figur 4.11 Pinjongen, kronhjulet och differentialen modellerade som balkelement 

 
En beskrivning om hur varje element som används i modellen ser ut och fungerar finns i 
bilaga 4.              
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4.4 Materialmodell 
 
Ett material skapas med kortet *material genom att ge det ett namn och på nästföljande 
rader ge materialmodellen de egenskaper som den skall ha, se figur 4,12 för ett exempel 
på den materialmodell som har använts i den här studien. Kortet *elastic skapar ett 
elastiskt material med elasticitetsmodulen E och Poissions tal ν. 
 
 
 
 
 

Figur 4.12 Exempel på en materialmodell i Abaqus 
 
Växelhuslocket är av segjärn med elasticitetsmodul 167 GPa och poissonstal 0,3. Alla 
övriga delar i modellen är av stål med elasticitetsmodul 206 GPa och poissonstal 0,3. 

4.5 Kontakttyper 
 
I Abaqus går det att modellera olika typer av kontakter med hjälp av ytor. Ytorna är 
uppbyggda av noder eller element, figur 4.13 visar kort för ytor. Minst en yta i varje 
kontaktpar måste vara en elementyta.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.13 Kort i Abaqus för att skapa en yta 
 
Beroende på vilket element det är så har den ett visst antal sidor. Ett vanligt rektangulärt 
element, figur 4.14, har sex sidor. Därför måste det anges vilken av ytorna som ingår i 
kontaktytan. I figur 4.13 är kontaktytan yta S1 på elementet. Om ingen yta anges väljer 
Abaqus själv en egen yta med en bestämd metod. 
 

 
Figur 4.14 Ett vanligt rektangulärt element med sex sidor 

 

*material, name=steel 
*elastic 
E, ν 

*surface,name=nodyta,type=node 
nodset, N 
*surface,name=elementyta,type=element 
elementset, S1 
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Två olika typer av glidande kontakt har modellerats och utvärderats, ”finite sliding” och 
”small sliding”. ”Finite sliding” bildar ett nytt glidningsplan för varje ny kontakt som 
uppstår mellan slavnod och master. ”Small sliding” däremot bildar ifrån början ett plan 
och följer det planet när det glider. Även fast ”finite sliding” är den som mest liknar 
verkligheten så har ”small sliding” använts i analyserna därför att det i kontakterna 
uppkommer relativt små glidningar och vid det mest intressanta området mellan 
förstärkningsring på bakaxeln och centralväxeln är det dessutom plana ytor. ”Small 
sliding” minskar även beräkningstiden. Vid en jämförelse mellan dessa två typer av 
kontakter så märktes ingen direkt skillnad i vår modell. För att sätta fast två ytor med 
varandra används kommandot tie.   
 

4.6 Kontaktpar 
 
För att definiera ett kontaktpar används kortet *contact pair, figur 4.15. På samma rad 
som contact pair anger man vilken friktion kontaktinterfacet ska ha, det anges ett 
avstånd d som är avståndet från masterytan till slavytan. De noder som finns inom 
avståndet d sätts i kontakt. Man anger även ett kontaktvillkor, om ytorna ska glida 
(”small sliding”) eller sitta ihop (tie). Under första raden kommer de två ytor som ska ha 
kontakt. Först anger man slavytan och sedan masterytan enligt figur 4.15. Det är 
slavytans noder som ändras och sätts fast mot masterytan. Vad som avgör om en yta bör 
vara slav eller master beror på elementstorlek, material och om ytan används vid fler än 
en kontakt. En yta som används fler än en gång måste alltid vara master. Om en viss yta 
har större element eller gjord av ett hårdare material än en annan yta så ska den helst 
vara master.  
 
 
 
 

Figur 4.15 Kort i Abaqus för kontaktvillkor 
 

4.6.1 Friktionsmodell 
 
Vid modelleringen i Abaqus måste man ta ställning till vilken friktionsmodell som skall 
användas. Det finns en uppsjö med olika friktionsmodeller, några av dessa är 
Coulombsk friktion, viskös friktion, statisk friktion samt kombinationer av dessa. Den 
friktionsmodell som används i modellen är en blandning mellan Coulombsk friktion och 
elastisk friktion och har ett utseende enligt figur 4.16 nedan.  
 
 

*contact pair, interaction=intprop-1, adjust=d, kontaktvillkor 
ipart1.slavyta,ipart2.masteryta 
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Figur 4.16 Friktionsmodellen som används i Abaqus modellen 

 
I det streckade området blir det en elastisk glidning, noderna dras tillbaka vid dessa 
laster. Annars stannar noden kvar i deformerat läge om den deformeras över det 
streckade området. Det som avgör formen på friktionsmodellen är inte enbart µ utan 
även medellängden l av alla kontaktelement i modellen. Längden på den streckade delen 
på y-axeln beror på 0,5*l.    
 
Denna friktionsmodell valdes därför att det är en relativt enkel fysikalisk formel och den 
konvergera bra vid Fem-analyser.  
 
Friktionstalet mellan de ytor som kan glida i modellen är satt till 0,17 eftersom det här 
är fråga om metallisk kontakt, [3].  
 

4.6.2 Kontaktpar i modell 
 
Glidande kontakter förekommer mellan växelhuslockflänsen och förstärkningringen på 
bryggan, se figur 4.17. Förstärkningsringen är i det här fallet masteryta eftersom 
elementen är mindre än elementen för ytan på växelhuslocksflänsen. 
Förstärkningsringen är dessutom gjord av ett styvare material än växelhuset. Båda 
ytorna är elementytor. 
 

 
Figur 4.17 Kontakt mellan växelhuslocksflänsen och förstärkningsringen på bryggan 
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Glidning förekommer också mellan styrklackarna på växelhuset och styrringen på 
bryggan, se figur 4.18. Här är styrklackarna masterytor för att deras ytor har större 
bredd än styrringen på bryggan.     
 

 
Figur 4.18  Kontakten mellan styrklackarna och styrringen 

 
Mellan de riktiga skruvarna och växelhuslocket är det också glidning, se figur 4.19. I 
det här fallet är växelhuslocket masteryta p.g.a. mindre storlek på elementen.   
Alla dessa kontaktpar gör modellen komplex och tidskrävande. 
 

 
Figur 4.19 Kontakten mellan växelhuslocket och skruvarna 

 
 
Alla övriga kontaktpar sitter stelt fast i varandra med kortet *tie. Detta betyder att de 
kontaktytor som sitter stelt fast i varandra inte kan röra sig i förhållande till varandra. 
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Den förenklingen är rimlig därför att det i verkligheten anses att ingen 
tangentiell/normal rörelse uppkommer i de kontakterna. Kontaktparen som är fastsatta 
med komandot *tie är bakaxelbryggan som sitter fast i fjäderpaketet, svetsen som sitter 
fast mot bakaxelbryggan, lagrerna som sitter fast i växelhuslocket samt skruvarna som 
sitter fast i svetsen vilket kan ses som att skruvarna är gängade i bakaxelbryggan. Figur 
4.20 visar vart fjäderpaket sätts fast i bryggan, det ser exakt lika ut på bägge sidor av 
bryggan. Hur resterande delar sitter fast syns i figur 4.1 (bilden på hela modellen i 
början av detta kapitel) som visar hela modellen.  
 

 
Figur 4.20 Kontaktytan där fjäderpaketet sätts fast mot bryggan 

 

4.7 Laststegen, randvillkor och förspänning av skruvar 
 
Alla laststeg skrivs i assemblyfilen med kortet *step. Varje laststeg avslutas med *end 
step. I varje laststeg anges med vilket stegintervall analysen skall genomföras i, vilken 
storlek och vart lasterna ska ansättas i modellen, randvillkor och vilka utdata som ska 
skrivas ut. Randvillkor och laster sätts ut på noder. All utdata utläses också den i noder. 
Figur 4.21 visar hur ett sådant steg ser ut schematiskt.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.21 Kortet för att bilda laststeg med randvillkor 
 
För att förspänna skruvarna som håller fast bryggan och växelhuslocket görs 
förspänningsnoder som hänvisar till ett plan som ligger i mitten av varje skruv. Därefter 
förspänns dessa noder och därmed dras skruvarna ihop med en bestämd 
förspänningskraft. Förspänningssteget görs i två steg. Först sker en nominell 
förskjutning på 1/100 del av förskjutningen som förspänningskraften ger. Därefter läggs 
förspänningskraften på och förbandet förspänns.  
 

*step 
*boundery 
instans.nod, låsning 
*cload 
instans.nod, riktning, kraft 
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4.8 Förenklingar och begränsningar med modellen 
 
Som ofta i analyser och modeller används förenklingar och begränsningar för att få ner 
beräkningstid och modellstorlek. Här nedan kommer de förenklingar som gjorts i 
modellen att tas upp och motiveras varför de är gjorda.  

4.8.1 Styvhetsmatrisen 
 
Om Nlgeom är på under en Abaqus-analys innebär det att styvhetsmatrisen uppdateras 
under tiden som objektet som ska studeras deformeras. Antingen är Nlgeom på eller av 
under hela analysen, det går alltså inte att ändra på det för varje steg.  
 
Analys med Nlgeom gick bara igenom för enbart förspänningsstegen och inte för något 
laststeg. Därför har analyserna gått utan Nlgeom, detta medför ett visst fel. Men felet är 
förmodligen försumbart eftersom det handlar om små deformationer och rotationer i 
analyserna.  

4.8.2 Dämpning för att stabilisera modell 
 
Modellen har detaljmodellerade kontaktytor vilket har gjort det svårt att få lösningen att 
konvergera. Därför har dämpning använts för att stabilisera modellen och få analysen att 
konvergera. För att se hur den numeriska dämpningen påverkar simuleringens resultat 
har yttre krafters arbete, d.v.s. den energi som förs in i modellen, jämförts med de 
energiförluster som dämpningen ger upphov till. Figur 4.22 visar tydligt att den totala 
energin som stoppas in är större än den dämpade energin vilket innebär att den 
numeriska dämpningen har en relativt liten inverkan på simuleringsresultaten.  
  

 
Figur 4.22 Totala energin och den dämpade energin i modellen vid en viss körning 
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4.9 Utdata 
 
Utdata ifrån Abaqus kan väljas att skrivas till textfiler, .msg eller .dat som kan öppnas 
med ett textredigeringsprogram för att läsa ut de resultat som skrivits till filerna. Man 
kan också välja att skriva ut dessa resultat till en binär fil så att de resultaten kan 
behandlas i postprocessorn Abaqus Viewer.  Alla dessa tre sätt att få utdata har använts 
i analysen.  
 
All utdata som ska skrivas ut ifrån modellen är skriven som en egen utdatafil, denna fil 
läses sedan in av indatafilen. De utdata som skrivs ut är spänning s i utvalda element för 
att få ner storleken på filerna som bildas, krafterna i Gap-elementen Nforc för att kunna 
få ut lagerkrafterna samt kontaktryck i alla kontaktpar med cpress, glipning och 
glidning mellan kontaktpar med copen, respektive cslip. Dessutom har all energi som 
införs i modellen allwk och all energi som stannar kvar i modellen allsd skrivits ut för 
att kunna uppskatta modellens trovärdighet och noggrannhet.  
 

5. Kraftfallstudie 
 
En lastbil utsätts för ett flertal olika typer av lastfall. Med lastfall menas olika typer av 
belastningar som uppkommer på lastbilen och som påverkar lastbilens livslängd och 
funktion. I detta fall är de lastfall som uppkommer på och omkring bakaxelbryggan på 
lastbilen mest intressanta. Det skall även tilläggas att dessa inte uppträder var för sig, 
utan oftast utsätts lastbilen för en rad olika lastfall samtidigt. De lastfall som antogs 
väsentliga för den aktuella studien beskrivs nedan. 
 

5.1 Randvillkor och yttre låsningar 
 
För att ange de olika randvillkoren i FEM programmet Abaqus anger man en eller flera 
siffror mellan ett till sex för att ange de olika koordinatriktningarna. De tre första 
siffrorna, 1, 2, 3, anger rörelse i x,y och z-led. Siffrorna 4, 5 och 6 anger rotation kring 
axlarna x,y och z. Nedan följer de randvillkor och yttre låsningar som har använts i 
Abaqusmodellen och GPS-modellen, se figur 5.1. 
 
Vid lastfallet krängning är modellen låst i framkant vid bussningarna, med 
randvillkoren 1-6, d.v.s. ingen rörelse i någon led, samt ingen tillåten rotation kring 
någon axel. I bakkant, vid luftbälgarna, är modellen helt fri. I figur X syns detta som 
siffran 1 och 2. 
 
I de övriga lastfallen är modellen i framkant fri att rotera kring y-axeln, men är sedan 
låst i 1, 2, 3, 4, 6 riktningarna. I bakkant är modellen låst i riktningen 3. Gemensamt för 
alla lastfall är att de inre differentialaxlarna och pinjongen, siffran 3 i figur 5.1, är låsta i 
rotationsriktningen genom deras egna axlar i alla analyser för att kunna ta upp 
momenten. I noderna där rotationsriktningen låses för differentialaxeln och pinjongen 
används ett lokalt koordinatsystem.  
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Figur 5.1 Visar de olika randvillkoren som givits för modellen 

 

5.2 Krängning  
 
Krängning uppkommer då lastbilen t.ex. svänger i en skarp kurva. Det som händer är att 
den sida av lastbilen som befinner sig i ytterkurvan trycks nedåt mot vägen medan den 
andra sidan trycks uppåt, som om den vill rulla runt. I extrema fall kan även det inre 
hjulet på fordonet lätta från marken.  
 
Metod som valts för att definiera lastfallet krängning är följande. Dels ansätts en 
vertikalkraft, z-led, i hjulets kontaktpunkt, i samma punkt ansätts en horisontellkraft 
som vill dra punkten i y-led. På andra sidan av bryggan uppträder samma horisontella 
kraft, men den vertikala kraften är riktad negativt istället. Denna kraftansättning leder 
till att bryggan får ett krängningsbeteende. Krafterna i modellen ansätts i den nodpunkt 
som skapats i hjulets ytterradie. Från denna punkt går det sedan ett balkelement upp till 
bryggan som åstadkommer det önskade moment som uppträder på bryggan, se figur 5.2. 

 



 32

 
Figur 5.2 Lastfallet krängning med randvillkor samt var och hur krafterna påverkar  

                   bryggan 
 

5.3 Bromsning  
 
Bromsningslastfallet uppkommer då lastbilen bromsas och genom friktionen mellan 
däcket och marken åstadkoms ett moment som verkar kring y-axeln, se figur 5.3, och 
gör så att bilen niger framåt.  
 
I modellen har detta moment fåtts genom att ansätta en kraft, i x-led och z-led, i 
kontaktpunkten vid däcket. Från denna punkt går det sedan ett balkelement till 
hjulcentrum som ger upphov till det vridande momentet, se figur 5.3. Vid bromsning 
kommer alltså bryggan att vilja vridas framåt. Vid denna vridning uppstår de största 
spänningarna i bryggpartiet mellan axeltapparna och fjäderinfästningen. Delar av dessa 
spänningar kommer att spridas till mittpartiet av bryggan. Då bryggan vrids uppkommer 
det spänningar i skruvförbandet mellan förstärkningsring och centralväxelhuslock, dels 
på grund av centralväxelpaketets styvhet samt på grund av  infästning av bryggan i 
fjäderpaketet. 
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Figur 5.3 Lastfallet bromsning med randvillkor samt var och hur krafterna påverkar 

                   bryggan 
 

5.4 Sidlast 
 
Sidlast åstadkoms då lastbilen svänger eller kör i en skarp kurva eller över en 
vägojämnhet. Sidlasten påfrestar axeltappen på bakaxelbryggan genom att anbringa ett 
horisontellt böjmoment på axeltappen. Vid överdriven deformation kommer bryggan att 
anta formen av ett S. Kraftens angreppspunkt sitter i centrum på axeltappen och dess 
hävarm fås av hjulets radie som är 0,55 meter. Figur 5.4 visar var krafterna angriper på 
bryggan. 
 

 
Figur 5.4 Lastfallet sidlast och hur krafterna ansätts på bryggan 
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5.5 Vertikalböjning 
 
Vertikalböjning fås på en lastbil då den lastas med last och även till viss del av 
lastbilens egenvikt och av accelerationer p.g.a. vägojämnheter. Detta lastfall 
åstadkommer ett vertikalt böjmoment, d.v.s. ett moment kring en longitudinellaxel, över 
mittpartiet på bakaxelbryggan. 
 
Uppkomsten av detta lastfall fås av att själva fjäderpaketen är inspända i bryggan. Då 
last appliceras på dessa kommer en kraft att anbringas ovan på fjäderpaketen. När lasten 
anbringas kommer en normalkraft från marken att verka i axeltappscentrum. Denna 
kombination ger upphov till det tidigare nämnda böjmomentet på bakaxelbryggan. Figur 
5.5 visar hur krafterna angriper bryggan i detta lastfall. 

 

 
Figur 5.5 Lastfallet vertikal böjning och hur krafterna ansätts 

 

5.6 Längslast  
 
Längslast uppkommer i verkligheten då lastbilen till exempel kör på en trottoarkant 
eller över ett stort gupp. När lastbilen träffar guppet eller kanten uppkommer dels en 
vertikalkraft men även en kraft i längsled på lastbilen. Det är den kraft man försöker 
simulera vid provningar, genom att lägga på en kraft i positiv x-led, se figur 5.6. Kraften 
ger upphov till ett horisontellt böjmoment över bryggan. Längslasten är även beroende 
av hur fort man kör över en kant eller ett gupp. Storleken på längslasten är 
hastighetsberoende. 

 



 35

 
Figur 5.6 Lastfallet längslast med dess krafter 

 

5.7 Drivande pinjongmoment 
 
Drivande pinjongmoment uppkommer då föraren lägger i växeln och kör iväg med 
lastbilen. Från motorn via kardanaxeln går det ingående momentet in till centralväxelns 
pinjong. Väl där överförs pinjongmomentet via kuggkontakt till kronhjulet och fördelas 
sedan upp i differentialen till en roterande rörelse på drivaxlarna.  
 
För att simulera detta förlopp har reaktionskrafterna som uppkommer vid 
kuggkontakten ansatts i två punkter dels på den förenklade pinjongmodellen och på den 
förenklade kronhjulsmodellen. Dessa reaktionskrafter syns i figur 5.7 som pilar.        
 

 
Figur 5.7 Visar hur reaktionskrafterna ansätts vid drivande pinjongmoment. 
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5.8 Bromsande pinjongmoment  
 
Bromsande pinjongmoment uppkommer då lastbilen motorbromsar, vilket innebär att 
motorn och en lågväxel på växellådan utnyttjas som broms vid till exempel körning i en 
nedförsbacke. Detta sätt att bromsa används oftast flitigt inom långtradartrafiken 
eftersom det annars finns risk för att överhetta bromsarna. 
 
Förloppet har simulerats i modellen på samma sätt som vid lastfallet drivande 
pinjongmoment. I de förenklade pinjong och kronhjulsmodellerna har de 
reaktionskrafterna som uppkommer vid kuggkontakten ansatts. Riktningsmässigt är 
dessa krafter omvända jämfört med lastfallet drivande pinjongmoment, se figur 5.8. 
 
 

 
Figur 5.8 Visar hur reaktionskrafterna ansätts vid bromsande pinjongmoment 

 

5.9 Genomgång av krafter i modellen 
 
Här nedan kommer de krafter som används i modellen gås igenom och förklaras. Alla 
krafter som inte räknats ut har antingen fåtts ifrån gamla beräkningsrapporter [15 och 
16] eller Jonas Hagsjö [3].  
 

5.9.1 Pinjongmoment 
 
Maxmomentet som kan fås på pinjongen räknas ut baklänges ifrån hjulen in på drivaxeln 
igenom växeln och ut i pinjongen. Den tyngst lastade lastbilen som körs på de 
jobbigaste vägarna ger maximalt moment. Maximal tågvikt m är satt till 17 ton, friktion 
µ till 0,8 och utväxling U ifrån växeln är 3,08. Värden har fåtts från Alf Johansson och 
datablad för växlar. Verkningsgraden kan här försummas. Med tågvikt menas fordonets 
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totalvikt. Det bildas en normalkraft N ifrån marken på hjulet som är mgN = . 
Friktionskraften är µNFf = . Momentet vid hjulet Mhjul fås ifrån ekvation (5.1). Där r 
är hjulradien som är 0,55 meter.  
 
   rFM fhjul =      (5.1) 
 
Därefter fås pinjongens moment Mpinjong genom att dividera hjulets moment med 
utväxlingen. Ekvation (5.2) används slutligen för att beräkna maxmomentet för 
pinjongen med hjälp av ekvationerna här ovanför, gravitationskonstanten g är satt till 
9,81 m/s2.  
 

U
rmg

U
rF

U
M

M fhjul
Pinjong

µ===     (5.2) 

 
Det maximala moment som fås är 24,3 kNm 
 
Det finns ett annat moment som kallas det ekvivalenta momentet, som är momentet för 
utmattning som en bil skall klara av i ett visst antal cykler. Detta moment räknas ut på 
ungefär samma sätt som det maximala momentet. Den formel som används för att räkna 
ut det ekvivalenta momentet visas i ekvation (5.3). Detta moment är det ekvivalenta 
drivande momentet för kronhjulet. Vill man ha det bromsande ekvivalenta momentet får 
man helt enkelt multiplicera formeln med rätt bromsfaktor. För att gå över till det 
ekvivalenta momentet för pinjongen divideras momentet för kronhjulet med utväxlingen 
U mellan kronhjul och pinjong.  
 

rckQM
drivke ⋅⋅⋅=    (5.3) 

 
I formeln står c för bromsandel och kQ ⋅  är en konstant vid namn körklasston som 
beskriver vilken sorts lastbil det är och på vilket underlag den körs. En tung lastbil som 
körs på en gropig väg med mycket backar får alltså ett högt körklasston. Bromsandelen 
fås utifrån datablad här på Scania. Radien r är precis som förut hjulradien. 
 

5.9.2 Lagerkrafter och kuggkrafter 
 
Kuggkrafterna som läggs på i modellen räknas ut med hjälp av pinjongmomenten enligt 
ett excelark. Excelarket som modifierats något för att anpassas till vår studie återfinns i 
tabell 5.1. De markerade rutorna i tabellen är värden som fåtts ifrån datablad eller annat, 
blanka rutor är det som räknas fram på ett eller annat sätt. Kuggkraftskoefficienterna 
multipliceras med momentet på pinjongen för att få kuggkrafterna. Lagerkrafterna 
räknas sen ut med hjälp av figur 5.9 och ett antal jämviktsekvationer. 
Kuggkraftskoefficienterna har fåtts från Alf Johannson [17]. Från excelarket fås även 
lagerkrafterna ut som kommer att användas för att verifiera Abaqus modellen.   
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Tabell 5.1 Excelarket som används för beräkning av kugg- och lagerkrafter 
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Figur 5.9 Ritningen som ligger till grund för beräkningar av lagerkrafter 

 
 

5.9.3 Lastfallsmatris 
 
För att underlätta vid körningen av analysen gjordes en matris där alla lastfallen ställdes 
upp. Lastfallsmatrisen visar de lastfall som har analyserats, se tabell 5.2. Det finns 
många olika sätt att kombinera det olika lastfallen på. Kryssen visar de kombinationer 
av lastfall som påverkar växelhuset och bakaxelbryggan mest. Det är de två 
kombinerade lastfallen som har analyserats i studien. 

 
Tabell 5.2 Lastfallsmatrisen där kryssen visar vilka lastfall som har kombinerats 
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Hur stora krafterna som lagts på i modellen kvalitativt är och varifrån de är tagna syns i 
tabell 5.3. I de två kombinerade lastfallen samkörs vertikalböjning och maximalt 
drivningsmoment samt krängning och 50% av maximalt drivningsmoment. Skälet till att 
endast använda hälften av det maximala drivmomentet är att få ett verkligare moment 
som kan uppträda samtidigt som krängning. 
 

Lastfall Krafter 
[kN] Lasttyper 

  X Y Z  
Krängning  - ± Utmattning 
Bromsning +  + Maxlast 
Längslast +   Utmattning 
Vertikalböjning   + Utmattning 
Sidlast  +  Utmattning 
Lagerkrafter drivning*    Maxlast 
Lagerkrafter bromsning*    Maxlast 
Lagerkrafter drivning**    Medellast 
Lagerkrafter bromsning**    Medellast 
Kombinerade lastfall     
Vertikalböjning + Max. Drivmoment*   + Utmattning + maxlast
Krängning + 50% Max. Drivmoment*  - ±  Utmattning + med.last
*Maxmomentet 23.8 kNm     
**Ekvivalenta momentet      

Tabell 5.3 Kvalitativ storlek på de laster som läggs på i modellen och varifrån de är 
tagna 
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6. Förstudie med GPS i Catia 
 
För att få en snabb inblick i problemet startades projektet med att göra en förstudie i 
Catias Fem-processor vid namn GPS, Generative Parts Analyses. GPS har vissa 
begränsningar, den kan endast analysera en enda solidmodell, vilket betyder att alla 
delar i modellen är en hel solid med samma material och utan kontakter. 

 

 
Figur 6.1 Bakaxelbrygga ADA1100 med dess fjäderpaket, utan centralväxelhuslock 

 
För att kunna göra GPS-studier med olika lastfall behövs vissa förenklingar. 
Fjäderpaket, se figur 6.1, förenklas genom att ta bort fästena som den sitter fast i 
bakaxelbryggan med och görs samtidigt om till en enda solid. Luftbälgarna tas bort helt 
p.g.a. att randvillkoren kommer att styra hur den sitter fast där. Bakaxelbryggans alla 
utstickande små detaljer som inte är nödvändiga i analysen tas bort. Den förenklade 
modellen med lock som används för analyserna kan ses i figur 6.2.  
 

 
Figur 6.2 Förenklad modell med bakaxelbrygga, fjäderpaket och lock ihopsatt till en 
                hel modell 
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Bakaxelbrygga och lock är tomt, d.v.s. de saknar centralväxelenhet och fästen.  
 
Denna modell duger bra i förstudier med GPS i Catia för att se vilka belastningar och 
rörelser som fås mellan lock och bakaxelbrygga. För att kunna se de förskjutningar som 
uppkommer mellan lock och bakaxelbrygga, har ett mellanrum på 0,5 mm gjorts mellan 
brygga och lock. Detta eftersom lock, brygga och fjäderpaket sitter ihop som en och 
samma modell. För att åstadkomma mellanrummet har det i skruvhålen på locket 
placerats cylindrar, se figur 6.3. Dessa cylindrar kan ses som bultar som sätts fast i 
bryggan för att få det önskade mellanrummet.  

 

 
Figur 6.3 Förenklat lock med dess cylindrar för att åstadkomma mellanrummet på 0,5 

                mm till bakaxelbryggan 
 
De erhållna resultaten från GPS körningen bör användas med en viss försiktighet, d.v.s. 
kvalitativt. Detta eftersom modellen är en grov förenkling av verkligheten, främst med 
avseende på styvhet, hopsättning och antalet detaljer. För att ge en första inblick på hur 
systemet reagerar och rör på sig vid kraftbelastning duger modellen bra. Resultatet från 
GPS analysen i form av grafer på öppningsglipans utseende finns i bilaga 5. 
 
Den sökta glipning har fåtts genom att ta reda på hur mycket ytan på 
förstärkningsringen och ytan på växelhusflänsen rört sig i förhållande till startpunkten. 
Därefter subtraheras dessa värden för att ta reda på glipningen. Detta är det tillväga 
gångsätt som måste användas för att ta reda på glipningar, öppningar eftersom det inte 
finns någon färdig funktion för detta i GPS. Denna differens har tagits fram i x, y och z 
riktningar, där x riktningen är intressant för det sökta ändamålet. 
 
De data som fås ur simuleringen visar att de värsta lastfallen vid denna simulering 
glipningsmässigt är bromsning och längslast då man studerar glipan i x-led, d.v.s. i 
lastbilens körriktning, enligt tabell 6.1. Punkten där dessa värden har tagits ut ifrån är i 
nederkant av locket. 
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Tabell 6.1 Normerat resultat av GPS-analys 
 
Vid en jämförelse mellan GPS-analysens värden och de värden som fåtts ifrån 
Abaqusmodellen visar denna på en stor skillnad rent storleksmässigt. Och med de kända 
förenklingar som utförts på GPS-modellen talar detta för att resultaten från denna inte är 
100 procent överensstämmande. Slutsatsen av detta är att som tidigare nämnts lämpar 
sig GPS-modellen för att ta reda på rörelsen hos kropparna, inte mer. 
 

7. Resultat och analyser med dagens konstruktion 
 
Det gjordes ett första antagande om att det var enbart nedre delen av kontakten mellan 
växelhuslocket och förstärkningsringen som var intressant att titta på. Därför gjordes en 
första analys med två solidmodellerade skruvar längst ner, se figur 6.4, och de 
resterande skruvarna som balkelement. 
 

 
Figur 6.4 Modell med två solidmodellerade skruvar 

 
För att det ska gå lättare att förstå resultaten har växelhuslocket delats in olika 
klockslag, enligt figur 6.5. Alla klockslag senare i rapporten refererar till denna bild. 
Hur ytterranden och innerranden är definierade syns också i figurerna. 
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Figur 6.5 Växelhuslocket indelat i klockslag 

 
Definitionen på konisk och genomgående glipning visas med hjälp av figur 6.6. 

 

 
Figur 6.6 Definitionen på koniska och genomgående glipor 

 

7.1 Modell med två solidmodellerade skruvar 
 
De värsta lastfallen för dagens konstruktion med två solidmodellerade skruvar är 
krängning, drivning och motorbromsning när de har analyserats varje lastfall var för sig. 
Vertikalböjning med maximal drivning och krängning med drivning blir det värsta 
kombinerade lastfallet. Figur 7.1 visar glipor och tryck som uppkommer vid enbart 
förspänning av skruvarna. Redan vid förspänningen sker en viss öppning mellan 
skruvarna. 
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Figur 7.1 Glipor och tryck vid förspänning av skruvarna 

 
Glip- och tryckbild för det kombinerade lastfallet vertikalböjning med drivning och 
visas figur 7.2. Glipan vid klockan sex är en genomgående glipa, resterande är koniska 
glipor. I tabell 7.1 finns värden på gliporna för alla lastfall för modellen med två riktiga 
skruvar.   
 

 
Figur 7.2 Glipor (vänster) och tryck (höger) vid vertikalböjning med drivning 
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Tabell 7.1 Normerade glipningsvärden för alla lastfall för modellen med två 

solidmodellerade skruvar 
 
Vid krängning fås en maximal glipa vid klockan fyra eller åtta beroende på i vilken 
riktning krafterna ligger. Glipningarna har formen av en kon från innerrand till 
ytterrand. 
 
Drivning ger en maximal genomgående glipning vid klockan sex men ger dessutom 
också stora koniska glipningar vid klockslagen fyra och åtta.  
 
Motorbromsning ger två rätt så snarlika koniska glipor vid klockan tio och två.  
 
Efter analyserna märktes det att de största gliporna inte endast uppträder i nederkant av 
växelhuslocket. Tryckbilderna var dessutom inte helt perfekta runt skruvarna som var 
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gjorde av balkelement. Därför bestämdes det att göra en mer noggrann modell med att 
modellera skruvarna som solidmodellerade skruvar för att se om det blir någon skillnad 
i värden för gliporna och trycken. 
 
För fler tryck- och glipningsbilder för modellen med två solidmodellerade skruvar se 
bilaga 6.   
 

7.2 Modell med alla skruvar solidmodellerade 
 
Precis som modellen med två solidmodellerade skruvar gjordes en modell med alla 
skruvar solidmodellerade. Modellen blev därmed större men med förhoppningar om att 
få en mer noggrann modell att bygga vidare på.  
 
Precis som med den förra modellen så blev det störst deformationer vid lastfallen 
krängning, drivning, motorbromsning, vertikalböjning med drivning och krängning med 
drivning. Glip- och tryckbilden för lastfallet vertikalböjning med drivning syns i figur 
7.3. Värden på gliporna för alla lastfall redovisas i tabell 7.2. Fler glip- och tryckbilder 
för modellen med enbart solidmodellerade skruvar finns i bilaga 7. 
 

 
Figur 7.3 Glipor och tryck vid vertikalböjning med drivning och alla skruvar 

solidmodellerade 
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Tabell 7.2 Normerade glipningsvärden för alla lastfall med alla skruvar 

solidmodellerade 
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7.3 Jämförelse och analys av de två modellerna 
 
En jämförelse mellan tryckbilden vid förspänning av modellen med två 
solidmodellerade skruvar och den med alla skruvar solidmodellerade, se figur 7.4, tyder 
på att den med fler solidmodellerade skruvar borde användas för fortsatta analyser. 

 
Figur 7.4 Tryckbild för två skruvar (vänster) och alla skruvar (höger) 

 
Gliporna mellan växelhusflänsen och förstärkningsringen vid de två olika modellerna 
skiljer sig också åt. Tabell 7.3 jämför glipningsvärdena för de fem värsta lastfallen. Här 
ser man att värdena för krängning har minskat rejält men även värdena för de andra 
lastfallen har också minskat lite. Med tanke på hur tryckbilderna skiljer sig så bör 
värdena ifrån modellen med de riktiga skruvarna vara de som liknar verkligheten bäst. 
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Tabell 7.3 Jämförelse av glipningsvärden (normerade) för modell med två (vänster) 

respektive alla solidmodellerade skruvar (höger) 

7.4 Resultat och slutsatser med dagens konstruktion 
 
Vid dagens konstruktion av växelhus och bakaxelbrygga blir det störst deformation på 
vissa specifika punkter. Störst genomgående glipa uppkommer i nederkant av 
växelhuslocket, men stora koniska glipor uppkommer vid klockan två, fyra, åtta och tio. 
Det verkar som om förstärkningsfjädrarna som sitter på utsidan av locket drar i flänsen 
så att glipor uppstår eftersom de värsta koniska gliporna uppstår under fjädrarna.   
 
Växelhusflänsen och bryggans förstärkningsring deformeras åt samma håll, i negativ x-
riktning, enligt studie av rörelser i modellen. Rörelserna går bara att se i det globala 
ekvationssystemet vilket gör det svårt att tolka rörelserna. Men med tanke på att båda 
två deformeras åt samma håll och en glipa sker, deformeras alltså växelhusflänsen mer 
än förstärkningsringen.  
 
Oljenivån i växelhuset ligger 106 mm från axelcentrum, [17], se figur 7.5. Oljan 
pumpas runt inuti locket när man kör, men det borde ändå vara störst risk för 
oljeläckage vid nedre halvan av växelhuslocket. Därför kommer konstruktionsförslag 
presenteras för att komma till rätta med problemen på den nedre halvan. Den övre 
halvan lämnas lite åt sidan. 
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Figur 7.5 Visar vart oljenivån i växelhuset ligger 

 
Vid ett möte med NAX, växelgruppen, angående läckageproblem med införandet av 
den nya papperspackningen fick vi reda på att det var störst problem vid klockan fyra på 
locket. Figur 7.6 visar hur packningen tryckts ut och gått sönder vid den punkten då 
testkörningar utförts på Scanias testbana. Figuren är tagen ifrån FQ-ärende FQ3258, 
[18], där läckageproblemet på marknaden tas upp, för mer information se FQ-rapporten.  
Packningen klarar av att jobba som den ska om den har en genomgående glipa som är 
ungefär mellan 0-0,13 mm, [19]. Varför den tryckts ut och gått sönder på sidorna beror 
förmodligen på den koniska öppningen som sker i dessa punkter. Vid lastpåkänning gör 
mikrorörelser att packningen gnuggas ut och förmodligen dras sönder.  
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Figur 7.6 Papperspackning och hur den tryckts ut och gått sönder 

 
Eftersom papperspackning skall införas och eftersom problemen med den uppstår på 
sidorna så är slutsatsen att konstruktionsändringarna skall försöka få ner gliporna men 
också försöka plana ut dem. Små genomgående glipor gör alltså ingenting, det är de 
koniska gliporna som förmodligen åstadkommer mest problem. Därför kommer vidare 
studier fokuseras mer på sidorna än i nederkant för att i nederkant är det ingen konisk 
form på glipan. 
 

8. Fysiskt prov 
 
För att kunna verifiera vår abaqusmodell beslutades det cirka två månader efter 
examensarbetets start att det skulle utföras ett riggprov på en del av de lastfall som 
simulerades i Abaqus.  
 

8.1 Provning i Loket med yttre laster 
 
Riggen som passar för denna typ av provning kallas Loket och ger möjlighet att 
simulera de önskade lastfallen på en verklig brygga med eller utan växelenhet. 
 
Loket är en axelrigg där det är möjligt att simulera de vanligaste lastfallen som 
framaxeln respektive bakaxeln utsätts för i verkligheten. I riggen finns det möjlighet att 
utföra både statiska prov samt dynamiska prov, se figur 8.1. 
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Figur 8.1 Testriggen Loket sett framifrån  

 
Riggen består av sex stycken hydraulcylindrar. Två av dem ger möjlighet att utsätta 
bryggan för vertikala krafter de andra två cylindrarna ger upphov till horisontella 
krafter. Det går att köra de fyra cylindrarna samtidigt för att kunna kombinera de 
vertikala och horisontella krafterna. Riggen är dimensionerad för att klara horisontella 
och vertikala krafter på 100 kN. 
Med så höga laster finns det dock risker med att utföra prov, eftersom upphängningen 
med tillhörande luftbälgar finns med vid provning. Dessa luftbälgar kan vid högt tryck 
explodera och orsaka skada. 
 
Vilka lastfall som är aktuella att prova för studien och hur krafterna appliceras i riggen 
redovisas här nedanför.   
 
Krängning anbringas på bryggan genom att två stycken horisontella hydraulcylindrar 
verkar ute vid axeltapparna samt två vertikala hydraulcylindrar som kopplas in på två 
horisontella stänger ut vid axeltapparna. 
  
Längslast appliceras på bryggan genom att fästa de horisontella hydraulcylindrarna i 
axeltapparna.  
 
Vid sidlast är de två horisontella hydraulcylindrarna kopplade till två stänger som sitter 
fast i axeltappen. 
 
Vertikalböjning anbringas genom att de två vertikala hydraulcylindrarna trycker på 
axeltapparna. 
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I samtliga provningslastfall sitter bakaxelbryggan fastmonterad på en avkapad ram med 
samma randvillkor som i Abaqusmodellen. 
 
För att kunna genomföra provningen beställdes följande artiklar ifrån reservdelslagret.: 

• En ADA1100 generations två bakaxelbrygga, med trumbromsfästen och 
upphängningsartiklar till bakaxelbryggan såsom luftbälgar, fästen och 
bultförband. 

• Samt en begagnad centralväxelenhet, R780, som redan fanns på avdelningen 
NAX. 

 

8.2 Vridprovning för att simulera inre växellaster.  
 
Provningen i Loket skulle resultera i att vi skulle kunna verifiera de lastfall där de 
yttrelasterna verkar på bryggan. Men för att kunna verifiera och upptäcka de glipor och 
deformationer som uppkommer då de inre krafterna, drivande respektive bromsande 
pinjongmoment, läggs på krävs det en annan typ av rigg.  
 
Avdelningen NAX har en provningsavdelning där växeldetaljer provas. En av deras 
vridriggar lämpar sig för den tänkta provningen då det skulle ge möjligt att lägga på det 
ingående pinjongmoment som behövs för att simulera kuggkraftslastfallet, se figur 8.2. 
Genom att spänna upp bryggan i riggen och montera ditt en kardanaxel som i sin tur är 
fastmonterad i vridningsriggen samt låsa fast båda axeländarna, skulle det tidigare 
nämnda lastfallet uppnås.   
 

 
Figur 8.2 Vridrigg för provning av drivning eller motorbromsning 

 
Riggen är dimensionerad för att klara ett maximalt vridmoment på cirka 50 kNm. Det 
aktuella vridmomentet som skall användas i provningen för verifiering är maximalt 24 
kNm. 
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De artiklar som krävdes till denna provning fanns redan från tidigare nämnda prov, det 
enda som fattades var två drivaxlar och en kardanstång vilket kunde lånas av Lars-Åke 
Freiholdtz på NAX. 
  

8.3 Mätning  
 
Ett problem vid första anblicken av provningen var hur själva mätningen skulle gå till, 
samt vilka mätvärden man skulle eftersträva att finna för att ha en möjlighet att verifiera 
abaqus modellen. 
 
Då den eftersöka parametern som genomsyrar hela examensarbetet är glipning, 
påbörjades en efterforskning om olika mätmetoder för ändamålet. Detta visade sig vara 
svårt att finna eftersom glipningen verkar över en stor yta, samt att en globalrörelse 
uppkommer i hela bryggan vilket ger svårighet att använda klassiska mätverktyg så som 
töjningsgivare samt mätklockor. Därför genomfördes en mätutredning för att finna 
metoder som skulle kunna användas vid en eventuell provning.  
 

8.3.1 Mätutredning 
 
De mätmetoder som utreddes var trådtöjningsgivare, tanken var att placera 
trådtöjningsgivare antingen på den undre skarven på bryggan eller i bultförbandet.  
 
Det tittades även på två andra produkter. En av dessa var produkten Aramis, se figur 8.3 
från företaget Cascade Computing AB [20]. Aramis är en optisk 
spännings/töjningsgivare som används för att mäta 3-dimensionella deformationer och 
töjningar. 
 

  
Figur 8.3 Mätutrustning Aramis 

 
Den andra av dessa två produkter heter I-Scan och tillverkas av Tekscan som är en 
amerikansk tillverkare av system för tryckmätning, av både statiska och dynamiska 
förlopp. Återförsäljare för produkten i Sverige är företaget CA Mätsystem AB i Täby 
[21]. Mätutrustningen består av 0,1 mm tunna plastgivare som finns i olika 
standardutföranden och tillverkas för tryckområden mellan 0,5kPa – 175MPa, Se Figur 
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8.4. Eftersom det inte finns möjlighet att mäta glipning med denna typ av givare kan 
man istället använda dessa till att mäta kontakttrycket i skruvförbandet och på så sätt 
verifiera modellen genom att se hur kontakttrycket varierar vid belastning med olika 
lastfall i verkligheten kontra modellens kontaktryck. 
 

 
Figur 8.4 Mätutrustning I-Scan 

 
 
Hela mätutredningen återfinns i bilaga 8. 
 

8.4 Val av mätutrustning 
 
Vid valet av vilken av de bägge mätutrustningarna som skulle köpas in visade det sig att 
Scania redan år 1998 köpt Tekscan-mätutrustningen. Efter denna upptäckt beslutades 
det att Tekscan systemet skulle användas vid provningen, dels för att det redan fanns på 
företaget samt för att Aramissystemet var för dyrt för examensarbetets budget. 
 
Dock blev det problem p.g.a. gammal programvara som inte var kompatibel med dagens 
Windows2000 baserade system vilket ledde till att en uppgradering av Tekscan 
systemet samt nya givare inhandlades. 
 

8.4.1 Kalibrering av sensorer 
 
Innan användning av givarna måste dessa kalibreras. Kalibreringen görs mot det 
förväntade tryck som beräknas uppkomma vid mätningen.  Kalibreringen kan göras på 
två olika sätt, dels en enpunkts kalibrering eller en tvåpunkts kalibrering. 
 
Enpunkts kalibreringen går till så att man lastar på givaren med en given kraft och 
därefter spar denna punkt. Programmet gör sedan en linjär interpolation mellan noll och 
den pålagda kalibreringskraften. Den linjära kalibreringen är den enklaste och passar 
bäst för mätningar där lastområdet är begränsat. 
   
När man utför en tvåpunkts kalibrering lastar man först på cirka 20% av den kända 
lasten därefter cirka 80% av lasten. Därefter utför programvaran en andragrads 
polynomanpassning baserad på nollvärdet samt de två kända kalibreringslasterna. 
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Tvåpunktskalibreringen är lämplig att använda då man har ett varierande last tryck att 
mäta.   
 
Vid kalibreringen av en sensor beräknar programvaran ett medeltryck på sensorn 
baserat på den aktiva arean samt den angivna kalibreringskraften. Därför är det viktigt 
att arean hålls konstant under kalibrering av alla givare. 
 
För att kunna kalibrera de givare som köptes in var det tvunget att finna en rigg som 
kunde trycka med dels stor kraft men samtidigt göra detta kontrollerat. Därför användes 
en tryckmaskin av märket Riehler som köptes in år 1914 av Scania. Med denna har man 
möjlighet att ändra utväxlingen så att hastigheten kan varieras från 296 mm/min ända 
ned till 3,42 mm/min. Den maximala kraften som är möjligt att uppbringa i 
Riehlermaskinen är 50 ton. 
 
I Riehlern byggdes det sedan i ordningen en rigg bestående av en led och en kraftgivare, 
se figur 8.5. Från kraftgivaren togs det en signal som sedan hanterades i mätprogrammet 
DasyLab [22], från vilken man sedan fick reda på den kraft som Riehlermaskinen 
tryckte med. 
 

 
Figur 8.5 Riggen bestående av led och kraftgivare 

 
Det tryck som eftersträvas att kalibrera givarna till är taget ur Abaqusmodellens 
tryckbilder och ligger värde mässigt mellan 0-150 MPa.  
 
Rigguppställningen ändras med tiden från att som tidigare nämnts vara ledad på 
ovansidan till att vara ledad under givaren, se figur 8.6. För att åstadkomma den nedre 
leden byggdes ett lutande plan bestående av en kula och 2 plattor med ett urfräst hål i 
centrum av plattorna. Med förhoppningen om att det skulle förenkla kalibreringen. 
Skälet till att riggen ändrades var att det från början var svårt att få ett jämn tryckbild på 
sensorn. Detta visade sig vara ett fortsatt fenomen som var svårt att bli av med.  
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Figur 8.6 Rigguppställning för kalibrering av givare 

 
Som tidigare nämnts behövs en konstant area användas vid kalibreringen. Därför 
tillverkades två stycken kalibreringsdetaljer i den mekaniska verkstaden. Den ena med 
formen som en fyrkant enligt och den andra som en halvmåne enligt figur 8.7. Skälet till 
att den första detaljen har den formen som den har beror på att man vid kalibrering inte 
kan trycka med en yta som är större än givarens yta eftersom det skulle leda till att fel 
tryck registreras. 
 

 
Figur 8.7 De två olika kalibreringsdetaljerna för att få rätt area vid kalibrering 

 
Vid tryckning med kalibreringsdetaljerna användes ett mellanlägg mellan givare och 
stålytan gjord av fiberarmerad teflonduk. Detta skulle enligt försäljaren hjälpa till att ge 
en tydligare tryckbild på bild.  
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Det prövades både med enpunkts kalibrering samt tvåpunkts kalibrering, men med utan 
större framgångar. Problemet vid bägge typerna av kalibreringar var dels att när man 
lastade på givaren till den önskade lasten för att kunna kalibrera till de tryck som 
behövdes uppkom det en glidningsrörelse i givaren vilket gör att givaren dras sönder. 
Samt att den kraft som givaren kände av inte alls stämde med den pålagda kraften, 
vilket troligtvis hade att göra med noggrannheten på mätsystemet. 
 
För att försöka råda bot på det första problemet planslipades alla tryckande riggdetaljer 
som användes vid kalibrering. Genom detta förbättrades tryckbilden något men inte 
tillräckligt. 
 
Då kalibreringen inte gick som den skulle rådfrågades CA mätsystem om hjälp. Efter 
denna rådfrågning visade det sig att vi hade blivit vilseledda när det gällde mätsystemets 
tryckkapacitet. De givare som vi införskaffade skulle enligt Roger Nilsson [23] tåla ett 
maximalt tryck på ca 206 MPa. Men det visade sig att givarna endast kunde kalibreras 
vid ett maximalt tryck på 50MPa, över detta tryck deformerades de permanent. Det vill 
säga att man endast har en chans att mäta med givarna sedan visar de osäkra värden, 
mer osäkra än från början. 
 
Då detta uppdagades hade givarna redan tryckts med högre tryck än 50MPa, och var på 
sätt och vis förbrukade. För att kompensera detta erbjöd sig CA mätsystem att sponsra 
med en ny uppsättning givare. Tyvärr så hjälpte detta inte för fortsättningen på 
examensarbetet eftersom givarna inte klarar av de uppkommande trycken i vår modell. 
 
Detta resulterade i ett negativt resultat gällande mätningen då den planerade provningen 
inte kunde genomföras varken i Loket eller i vridriggen.  
 
Men för att ändå använda mätutrustningen monterades givarna på en lös bakaxelbrygga, 
se figur 8.8. För att täcka upp alla skruvhål monterades givarna i två omgångar, en 
omgång med givarna på övre halvan av bryggan samt nästa omgång med givarna på 
nedre halvan, se figur 8.9. Efter monteringen så förspändes skruvarna med momentet 
300Nm. Tanken med detta test var att få ett utseende på hur den verkliga tryckbilden av 
förspänningen ser ut jämfört med modellens förspänningsbild. Dock finns det inte 
tillgång till några siffervärden att jämföra med utan endast två bilder på modell och 
verklighet. Men samtidigt så skall det finnas i åtanke att givarna har nåt en bestående 
deformation vid detta prov och därför ter sig modellen mer trovärdig. 
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Figur 8.8 Bakaxelbrygga ADA1100 

 
 

 
Figur 8.9 Givarna monterade mellan förstärkningsringen och växelhuslocksflänsen 

 
Kvalitén på de tryckbilder som erhölls vid detta prov var mycket spridd, se figur 8.10. 
Skälet till detta kan dels ha varit att givarna inte var i bra kondition samt att vissa givare 
klämdes på insidan av locket mot differentiallageröverfallen. En annan faktor som 
spelar in är att de bägge ytorna på locket och bryggan inte är perfekt plana. Den bästa 
tryckbilden från detta prov ses i figur 8.11 och är tagen från hål nummer elva på locket, 



 61

med start ifrån det första vänstra nedre hålet, och i figur 8.12 ses samma hål fast ifrån 
modellen. 
 

 
Figur 8.10 Exempel på olika kvalitéer på tryckbilder vid mätning med tryckgivarna  

 

 
Figur 8.11 Tryckbild ifrån hål nr 11 vid provningen 

 

 
Figur 8.12 Tryckbild ifrån Abaqus-modellen vid samma hål 
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8.5 Mätning med mätklockor 
 
Ett slutgiltigt försök att kunna få igenom någon slags mätning för verifiering av modell 
beslutades att göras.  
 
Angreppssättet denna gång var att använda vanliga digitala mätklockor med 
magnetindikatorstativ, se figur 8.13. Dessa skulle placeras ut på väl valda punkter på 
den riggade bryggan i Loket. Tanken med att mäta med mätklockorna var att kunna ta 
reda på några förskjutningar som uppkommer på bryggan vid pålastning. Och sedan 
jämföra dessa med de förskjutningar som uppkommer i Abaqus analysen. 
 

 
Figur 8.13 Mätklocka med magnetindikatorstativ 

 
I modellen kan man vid animering av längslast förloppet se att hela bryggan tenderar att 
vrida sig uppåt kring de främre fjäderbussningarna. Denna rörelse skulle försvåra 
mätningen då det endast finns möjlighet att mäta en mätriktning åtgången på bryggan, 
vilken i så fall skulle röra på sig. 
 
För att förebygga denna rörelse sattes det nya randvillkor i axeländarna både på 
modellen och i Loket riggen. De nya randvillkoren låser bryggan i Z –led för att på så 
sätt minimera rotationsrörelsen. I Loket åstadkoms detta genom att låsa de bägge 
vertikala cylindrarna i körläget för bryggan. Och med körläge menas det avstånd mellan 
ovansida ram till axelcentrum på bryggan, vanligtvis styrs detta läge ute på fältet med 
de bakre trycksatta luftbälgarna.      
 
Loket stod redan från början färdigriggad till lastfallet längslast. För att spara dyrbar tid 
beslutades det att mätningen skulle utföras endast på detta lastfall även fast de största 
förskjutningar inte uppkommer vid detta lastfall.  
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Vid en första provmätning med mätklockorna märktes det storskillnad på de valda 
mätpunkterna sinsemellan. Detta resulterade i att mätvärdena varierade mycket jämfört 
med modellensvärden. Anledningen till detta var att mätklockorna fortfarande hade 
problem att mäta på en punkt, på grund av den globala rörelsen som uppkommer. För att 
råda bot på detta undersöktes möjligheten att placera mätklockorna på själva bryggan 
och på så sätt få ut den relativa rörelsen på bryggan.   
 
Efter en del provmätningar för att hitta bra mätpunkter valdes det till slut att mäta på 5 
punkter. Punkt 1 mäter en relativ rörelse på den bakre delen av bryggan, se figur 8.14. 
Den relativa rörelsen mäts från den plana ytan längst bak av bakaxelbryggan till 
punkten i figuren. Punkt 2-4, se figur 8.15 och 8.16, mäter den globala förskjutningen. 
Den sista mätpunkten mäter hur mycket chassiet rör sig relativt marken, för att sedan 
dra bort resultatet från denna punkt ifrån de övriga punkterna för att kunna jämföra 
modellens värden med mätvärdena.  
 

 
Figur 8.14 Mätpunkt 1 vid mätning med mätklocka i Loket 
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Figur 8.15 Mätpunkt 2 vid mätning med mätklocka i Loket 

  

 
Figur 8.16 Mätpunkterna 3-4 vid mätning med mätklockor i Loket 

 
En annan upptäckt som gjordes vid den första mätningen var att mätvärden i den nedre 
regionen av lasten, från 10 kN till 40 kN, gav de bästa mätvärdena. Detta eftersom då 
högre last än 40 kN användes blev den tidigare nämnda rotationen påtaglig, trots 
låsningen i axeländerna. Därför bestämdes det att lastcykeln 0 kN, 40 kN, 0 kN, -40 kN, 
0 kN skulle användas i steg om 10 kN. Då det läggs på en positiv last i riggen trycks 
cylindrarna ut och då en negativ last läggs på dras cylindrarna in. Samma 
lastcykelsanalys med samma randvillkor genomfördes i Abaqus för att få samma 
förutsättningar.   
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Utöver de fem mätklockorna användes även de bägge lägesgivarna som sitter i de 
horisontella tryckcylindrarna. Dessa bägge loggar hur axeländarna rör under hela cykeln 
med avseende på läge och den pålagda kraften i både vertikal och horisontal riktning.  
 

9. Verifiering av modell 
 
Förutom att försöka verifiera modellen med hjälp av mätningen med mätklockor har 
även verifieringar gjorts genom att titta på dagens läckageproblem och jämfört 
lagerkrafterna ifrån modellen med de handräknade lagerkrafterna ifrån excelarket som 
är beskrivet sedan tidigare. Den analysen i Abaqus som kördes för det praktiska provet 
har även körts med Nlgeom för att se om den kunde gå igenom med Nlgeom. 
Lastcykeln som kördes då var 0-40-0 kN med ett steg på 10 kN. Jämförelsen mellan 
Nlgeom och utan Nlgeom syns i figur 9.1 här nedan för punkt 2 ifrån mätningen. Enligt 
den sker ingen skillnad mellan att ha Nlgeom eller inte Nlgeom vilket tyder på att vår 
modell borde stämma i detta avseende. 
 

Jämförelse Nlgeom i Punkt 2
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Figur 9.1 Jämförelse av körning med och utan Nlgeom 
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9.1 Resultat ifrån mätningen 
 
Mätningen visade sig ge bra resultat som gick att jämföras med modellen. Figur 9.2 
visar den relativa rörelsen för mätningen och modellen i punkt 1. Varför kurvorna ifrån 
mätningen skiljer sig lite vid samma pålagda krafter beror på hysteres i systemet.  
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Figur 9.2 Relativa förskjutningen för punkt 1 i modellen och mätningen 

 
Mätvärdena stämmer väldigt bra överens med modellen vid låga laster. Däremot är inte 
lutningen densamma för båda kurvorna. Man skulle kunna tolka detta som att modellen 
är vekare än bryggan i mätningen. Men det finns även många felkällor i detta avseende. 
Eftersom bryggan böjs framåt eller bakåt beroende på åt vilket håll man lägger på lasten 
skiljer sig mätvärdena åt om man bara flyttar mätpunkten lite åt vänster eller höger. Det 
är dessutom väldigt svårt att hitta samma punkt i modellen som i mätningen, detta i sin 
tur gör förmodligen också att förskjutningarna skiljer sig åt en aning.  
 
Figur 9.3, 9.4 och 9.5 visar förskjutningarna för punkterna 2,3 och 4. Varje figur visar 
resultat ifrån tre olika mätningar och ifrån modellen. Även här finns hysteres i systemet. 
Man ser även att viss spridning finns mellan mätningarna, men att medelvärdet mellan 
mätningarna stämmer väldigt bra överens med modellens värden. Lutningen ser ut att 
överensstämma mellan mätningarna och modellen vilket verifierar modellen bra.    
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Punkt 2
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Figur 9.3 Förskjutningarna i punkt 2 

 

Punkt 3
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Figur 9.4 Förskjutningarna i punkt 3 
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Punkt 4

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-60 -40 -20 0 20 40 60

Kraft [kN]

Fö
rs

kj
ut

ni
ng

ar
 [m

m
]

Modell
Mätning 1
Mätning 2
Mätning 3

 
Figur 9.5 Förskjutningarna i punkt 4 

 
Förskjutningar längst ut vid sidorna på bakaxelbryggan har också jämförts mellan 
modellen och bryggan i provet. Figur 9.6 visar förskjutningarna för vänster och höger 
sida av bakaxelbryggan. Där ser man lutningen inte överensstämmer exakt mellan 
modell och provningsbrygga, men väldigt bra ändå. Varför inte förskjutningarna blir 
den samma beror troligtvis på att bryggans yttre delar i modellen är förenklade med 
balkelement. Förutom förskjutningarna för sidorna har också reaktionskrafterna i z-led 
för vänster och höger sida plottats, se figur 9.7. Där ser man att de uppmätta 
reaktionskrafterna stämmer bra överens med de simulerade. 
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Figur 9.6 Förskjutningar längst ut på bryggan för vänster och höger sida 
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Reaktionskrafter i z-led
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Figur 9.7 Reaktionskrafterna längst ut på bryggan för vänster och höger sida 

 
Bara genom att titta på mätresultaten så anses modellen vara verifierad i de punkter som 
mätningarna har gjorts. 
 

9.2 Dagens läckageproblem och lagerkrafter 
 
Enligt dagens läckageproblem då man har silikon som tätningsmedel så läcker 
växelhuslocket olja i nederkant. Modellen visar på att den största genomgående glipan 
finns just där och eftersom silikonet inte klarar av att utvidgas lika mycket som en 
packning läcker det där. Detta borde vara en bra verifiering av modellen. Dessutom om 
man tittar på vart papperspackningen glidit ut och gått sönder så är det precis vid 
fjädrarna där vi i modellen har de största koniska gliporna, detta förstärker tron på att 
modellen överensstämmer med verkligheten på ett bra sätt. 
 
Förutom detta har också lagerkrafterna som fås ifrån modellen jämförts med de 
handräknade ifrån excelarket. Tabell 9.1 visar lagerkrafterna ifrån denna jämförelse vid 
drivning vid det ekvivalenta drivmomentet. För att kunna handräkna ut krafterna 
approximerar man krafterna på det yttre pinjonglagret till noll, vilket det inte är i 
verkligheten.  
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 Handräknade krafter [kN] Modellens krafter [kN] 

Lager FR1 FR2 FA FR1 FR2 FA 
Yttre pinjonglager       
Inre pinjonglager       

Stödlager       
Summa pinjong: 6,8 35,9 37 6,8 34,8 37 
Höger difflager       

Vänster difflager       
Summa difflager: 32,9 39,3 17,2 29,4 42 17,7 
        Tabell 9.1 Handräknade lagerkrafter och lagerkrafter ifrån modellen 
 
Man ser att summan av pinjongkrafterna i de olika kraftriktningarna stämmer nästan 
exakt. Summan för krafterna i difflagerna skiljer sig lite, men fördelningen ser ungefär 
lika ut. Denna tabell styrker teorin om att modellen överensstämmer bra med 
verkligheten. 
 

10. Konstruktionsförändringar 
 
Vid en brainstorming togs konstruktionsförslag fram som kanske skulle kunna åtgärda 
problemen. Lite kortfattad information om dem och hur man skulle kunna gå tillväga 
för att genomföra dessa finns här nedanför. Kombinationer av dessa förslag kan även 
vara aktuella.  
 
Konstruktionsförslag 1  
Då analysen på originalkonstruktionen har visat att fjädern klockan fyra visar störst 
tendens till att bidra till glipning, beslutades det att studera ändringar av denna fjäder. 
Första förslaget om denna fjäder var att fasa ned, gröpa ur fjädern på utvalt ställe. På så 
sätt minska den överdel av fjädern som förmodligen drar i skruvytan. Detta borde kunna 
avhjälpa problemet med glipan under fjädern till viss del. 
 
Konstruktionsförslag 2 
Andra förslaget om tidigare nämnda fjäder handlar om att vrida ned fjädern ca 30 mm, i 
jämnhöjd med den näst nedersta skruven. Och när fjädern är dragen mot hålet måste 
fästpunkten justeras om så att den går runt skruven, i form av ett U, eller Y. Skälet till 
denna ändring är att man vill ha dragkraften från fjädern verkande på skruvens 
fästpunkt, där det borde vara mindre troligt att fjädern kan dra upp en glipa. Risken med 
denna ändring kan vara att kraften från fjädern påverkar lockets skruvförband för 
mycket vilket kan resultera i försämrade egenskaper hos skruvförbandet. 
 
Konstruktionsförslag 3  
Tredje fjäderförslaget handlar om att kapa den nedre fästpunkten för fjädern, d.v.s. så att 
ett mellanrum fås mellan skruvringen och fjädern. Detta mellanrum skulle leda till att 
den glipande fjädern inte skulle nå ända fram till flänsytan. Tanken bakom denna 
ändring är att då fjädern inte går ända fram till flänsen minskas den uppkomna glipan i 
förbandet. Detta eftersom dragkraften från fjädern minskas på grund av kapningen. 
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Konstruktionsförslag 4 
Ta bort alla fjädrar och ersätt dessa med en stor fjäder som har formen av en fyrkant 
framifrån och eventuellt stadga upp denna med invändiga stag, mellan hörn. 
Omkonstruktionen borde kunna fungera, genom att denna då tar upp de 
huvudkraftskomposanter som uppkommer vid drivning/bromsning.  
 
Konstruktionsförslag 5 
Applicera flera fjädrar på locket. Men att placeringen på dessa blir annorlunda än idag, 
speciellt då infästningen mot ringen. Skälet till att öka upp antalet fjädrar skulle vara att 
man kanske skulle kunna få minskad spänning i varje fjäder och på det sättet förebygga 
deformation av locket. Utöver detta kan man kanske även erhålla en bättre styvhet och 
mer kontroll vid kuggingreppet i växeln.   
 
Konstruktionsförslag 6   
För att öka styvheten och stabiliteten i huset och lagerlägena monterar man på en 
cirkulär förstyvningsfjäder som går runt locket. Kompletteras tillsammans med de 
fjädrar som finns idag. Eventuellt sätts denna cirkel i mitten av locket och får agera som 
en ändpunkt för dagens fjädrar. Således blir detta förslag en kombination av förslag 3.  
 
Konstruktionsförslag 7 
Detta förslag handlar om att strukturera om fjädrarna på locket. Detta genom att först ta 
bort alla fjädrar på originalmodellen. Och därefter utföra en frekvensanalys på 
växellocket i Abaqus och sedan se hur växelhuslockets moder svänger. När detta 
mönster är fastställt ritas sedan fjädrar ut parallellt med modernas rörelse. Detta skulle 
kunna hjälpa för att motbygga lockets olika frekvensrörelser. De fjädrar som ritas ut 
sträcker sig över hela locket, d.v.s. från översta till understa läget. 
 
Konstruktionsförslag 8 
Ändra skruvförbandet på hus och brygga, genom att antingen strukturera om skruvarna 
eller att montera dit ytterligare skruvar där glipning visas i modell. 
 
Konstruktionsförslag 9 
Handlar om teorin att mindre yta skapar högre tryck. Genom att minska den kontaktyta 
som finns mellan brygga och växellocket, i storlek med den yta som finns klockan sex 
på locket. På detta sätt ökar kontakttrycket som finns i förbandet. Antagligen skulle inte 
detta förhindra glipor men däremot se till att det blir genomgående parallella glipor 
vilket papperspackningen kommer kunna hantera. 
  
Konstruktionsförslag 10  
Alternativt kan man minska eller öka tjockleken på växelhuslockets yttre fläns eller 
förstärkningsringen för att på så sätt få dessa två att följa varandra bättre eller 
deformeras mindre. 
 
De av ovanstående konstruktionsförslag som har analyserats vidare har valts utifrån 
kriterierna bäst resultat samt tidsåtgången för att modellera upp dessa 
konstruktionsförslag. 
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Nedan beskrivs även var de största gliporna uppträder. Då fokus på gliporna ligger på 
undre halvan av locket kommer dessa endast att omnämnas här. Vid jämförelse av 
analyser sinsemellan har lastfallet drivning max moment använts. För fler glip- och 
tryckbilder än de som visas i kapitel tio se bilaga 9 till 13.  
 

10.1 Avkapad, urgröpt och borttagen fjäder 
 
För att se om ändringar på förstärkningsfjädrarna har någon betydelse för 
konstruktionen vad det gäller glipor och tryck testades först tre olika analyser. De 
konstruktionsändringar som testades var avkapad, urgröpt och borttagen fjäder, se figur 
10.1. 

 

 
Figur 10.1 Konstruktionsändringarna avkapad, urgröpt, borttagen fjäder 

 
Dessa analysera genomfördes enbart på lastfallet krängning och endast med två 
solidmodellerade skruvar i skruvförbandet för att se om någon skillnad i resultatet 
kunde ses. Gliporna för de tre olika konstruktionerna är rätt lika i utseende. Figur 10.2 
visar glipningsbild för borttagen fjäder. Tabell 10.1 jämför glipningsvärdena med 
dagens konstruktion.  
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Figur 10.2 Glipningsbild för borttagen fjäder 

 

 
Tabell 10.1 Jämförelse av normerade glipningfsresultatmellan de tre 

konstruktionsändringarna och dagens konstruktion 
 
Vid studie av analysen ser man att de största påkänningarna fås vid klockslagen fyra och 
tio på locket. Som tabellen visar så syns en märkbar skillnad mellan dagens 
konstruktion och dessa tre konstruktionsändringarna. Om man enbart ser ur ren 
glipningssynpunkt så borde fjädrarna tas bort. 
 
Det finns dock en viss osäkerhet med att ta bort en fjäder eftersom vi inte vet hur pass 
mycket den påverkar växelhusets inre lägen såsom pinjong och kronhjulsläge.  
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10.2 Flyttade eller fler bultar 
 
Genom att flytta eller lägga till bultar skulle det kunna styras vart öppningar får ske och 
inte ske. En analys med två bultar extra i skruvförbandet, se figur 10.3, har utförts. 
Själva placeringen av dessa bestämdes genom att studera tidigare analyser för att där se 
var de största gliporna uppkom. Slutsatsen av detta blev att de extra bultarna sattes på 
locket vid klockan fyra och klockan fem enligt figuren. 
 

 
Figur 10.3 Konstruktionsförändring med två extra bultar 

 
Se figur 10.4 för glipningsbild för lastfallet vertikalböjning med drivning. Nackdelen 
med denna konstruktionsändring är att då man tillsätter fler bultar i konstruktionen ökar 
man kostnaden för artikeln vilket inte är önskvärt. 
 

 
Figur 10.4 Glipningsbild för lastfallet vertikalböjning med drivning 
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Vid studie av denna analys ser man att gliporna uppkommer vid klockslaget sex och 
åtta. Storleken på dessa är liknande de som uppkom vid originalkonstruktionen. 
Resultatet av att placera dit de extra bultarna har gett att glipan som uppkom vid 
klockan fyra helt har försvunnit.  
 

10.3 Minskad kontaktarea 
 
Eftersom minskad area ger större tryck så gjordes en analys med förminskad 
kontaktarea genom att ta bort material ifrån flänsens underkant, se figur 10.5. 2,5 mm 
togs bort ifrån flänsen. Materialet har endast tagits bort på ytan mellan hålen för att 
fortfarande ha en bra kontaktarea kring hålen.  
 

 
Figur 10.5 Konstruktionsförändringen med minskad kontaktarea 

 
Vid minskning av kontaktarean var första tanken att det skulle resultera i att det fanns 
risk för ännu mer läckage. Men vid studie av detta alternativ så visar det sig att denna 
risk verkar minska, eftersom den koniska glipa som setts tidigare tenderar att minska. I 
och med detta så minskar även den rörelse som kan misstänkas arbeta och driva ut 
packningen mellan bryggan och förstärkningsring.  
 
Produktionsmässigt skulle denna ändring innebära att det krävs ännu en inspänning av 
detaljen för att sedan fräsa ned flänskanten. Detta får ses som en ökad kostnad för 
artikeln. 
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Resultatet utifrån analysen visar på att den parallella glipan som uppkommer klockan 
sex fortfarande finns kvar. Däremot har de bägge koniska gliporna vid klockan fyra och 
åtta minskat radikalt.   
 
Tryck- och glipningsbild för konstruktionsändringen minskad kontaktarea vid lastfallet 
vertikalböjning med drivning syns i figur 10.6.  
  

 
Figur 10.6 Tryck- och glipningsbild för konstruktionsändringen minskad kontaktarea 

                     vid vertikalböjning med drivning 
 

10.4 Förtjockad fläns utan nedre fjädrar 
 
Genom att förtjocka upp den yttre flänsen på växelhuslocket skulle det åstadkommas en 
styvare fläns vilket skulle resultera i att den koniska glipan som har uppkommit på 
originalkonstruktionen skulle kunna minskas. Flänsen förtjockas på utvalda ställen på 
locket enligt figur 10.7. Vid tidigare konstruktionsändringar har en viss förbättring setts 
då de nedre fjädrarna har modifierats så vid denna analys togs dessa bort helt, se 
figuren.  
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Figur 10.7 Konstruktionsförändring förtjockad fläns med borttagna fjädrar 

 
Risken med att plocka bort dessa kan vara att kuggingreppet mellan pinjong och 
kronhjul påverkas p.g.a. minskad stabilitet på växelhuslocket. För att undersöka detta 
har förskjutningen i utvalda punkter granskats samt även den vinkeländring som 
uppkommer mellan pinjong och kronhjul vid original respektive konstruktionsförändrat 
lock. Vad som är tillåtet och inte tillåtet i vinkelvärden har diskuterats med 
växelexperter på NAX.  
 
Resultatet av denna ändring är att gliporna klockan fyra och åtta som tidigare har haft en 
tydlig konisk form har minskat i storlek. Däremot kvarstår fortfarande den parallella 
glipan klockan sex läges och storleksmässigt. Glipningsbild tillhörande denna 
konstruktionsändring syns i figur 10.8.  
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Figur 10.8 Tryck- och glipningsbilder för konstruktionsförändringen förtjockad fläns 

                     med borttagna fjädrar 
 

10.5 Kombination förtjockad fläns och minskad kontaktarea 
 
Då tidigare analyser med konstruktionsändringen förtjockad fläns och utan fjädrar gav 
bra resultatet beslutades att pröva denna ändring tillsammans med en minskad 
kontaktarea på fläns. 
 
Tanken bakom denna hopslagning var att de bägge ändringarna ihop skulle minimera 
och förhoppningsvis ta bort glipningen helt. Detta eftersom vi tidigare sett att med den 
förtjockade flänsen går det att få ned den koniska glipan. Och om då trycket höjs i själva 
skruvförbandet borde denna kombination kunna ge ett positivt resultat gällande 
glipning. 
 
Riskerna med denna ändring är större än för tidigare ändringar. Dessa tillsammans kan 
eventuellt leda till att den minskade styvheten i locket bidrar till att oförutsedda läckage 
kan uppkomma p.g.a. den minskade kontaktaren.  
 
Denna analys visar på en något ökad konisk glipa klockan sex medan gliporna klockan 
fyra och åtta har minskat mycket gentemot originalkonstruktionen. 
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10.6 Flyttad fjäder med Y-fästpunkt 
 
Då analyserna med borttagna fjädrar gjorde stor skillnad glipningsmässigt, bestämdes 
det även att göra en analys då fjädrarna var flyttade. Tanken med analysen är att 
fjädrarna klockan fyra och åtta förflyttas ifrån sina nuvarande positioner till hålen vid 
samma klockslag. 
    
På grund av tidsbrist vid modellering modellerades endast en fjäder, den klockan fyra. 
Således analyserades endast klockan fyran fjäderns ändring då denna vreds ned till det 
närmsta hålet. Denna ändring görs eftersom det är intressant att se hur locket kommer 
att bete sig då en fjäder är fäst vid ett hål. Själva fästningen av fjädern löses genom att 
dela upp denna i ett Y precis innan hålet, se figur 10.9.  
 

 
Figur 10.9 Konstruktionsändring flyttad fjäder som y-fästpunkt 

 
Eftersom denna ändring av konstruktionen inte innefattar någon borttagning av material 
borde detta inte påverka växelhusets egenskaper. Då bägge fjädrarna sitter kvar på 
locket, om än aningen förflyttade, borde samma styvhet fås vilket skulle resultera i att 
ingreppet mellan pinjong och kronhjul inte skulle påverkas.  
 
Vid studie av analysen visar denna ändring av fästpunkten på att glipningsvärden nu är 
mindre än vad de var vid analys av originalkonstruktionen. Gliporna är dock större än 
när fjädern är helt borttagen. Figur 10.10 visar glipningsbild för konstruktionsändringen 
vid vertikalböjning med drivning.  
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Figur 10.10 Glipningsbild för konstruktionsändringen flyttad fjäder om y-fästpunkt 

 

10.7 Utvärdering av konstruktionsförändringar 
 
Tabell 10.2 visar glipningsvärdena för de fyra lastfall som påverkar modellen mest.  
 

 
Tabell 10.2 Normerade glipningsvärden för konstruktionsändringarna vid de fyra 

laster som påverkar modellen mest 
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Enligt tabellen här ovan är det förtjockad fläns utan fjädrar och förtjockad fläns med 
mindre kontaktyta som är de bästa alternativen. Självklart är förslaget med att flytta 
bultar eller lägga till bultar bättre, för att man då kan välja vart man vill ha gliporna. 
Men detta konstruktionsförslag avslogs snabbt då man inte kan sätta en bult klockan 
fyra på växelhuslocket p.g.a. växelenheten som är inuti locket. För att kunna jämföra de 
andra två konstruktionsförslagen lite mer tittades det även på vinkeln på de koniska 
gliporna, se figur 10.11.  
 

Figur 10.11 Lutning på de koniska gliporna 
 
Om man lägger till vinkeln på gliporna i utvärderingen, vinkeln antas ha betydelse för 
om papperspackningen trycks ut eller inte, så finns det en konstruktion som är klart 
bättre än den andra. Denna är förtjockad fläns med borttagna fjädrar. Därför har 
konstruktionsförändringsförslaget förtjockad fläns med borttagna fjädrar valts att 
analyseras mer. 
 
Det man behöver säkerställa är att konstruktionsändringen, mest beroende på borttagna 
fjädrar, inte ändrar spänningen i växelhuslocket eller ändrar märkbilden för kronhjul och 
pinjong nämnvärt.   
 

11. Dagens konstruktion mot vald konstruktionsändring 
 
För att försöka säkerställa att konstruktionsförändringen inte påverkar växelhuslocket 
eller märkbilden för kronhjul och pinjong nämnvärt så har spänningar, rörelser på 
styrklackar, ovalitet på difflagerbanorna och förskjutningar samt vinklar på pinjongen 
jämförts mellan konstruktionerna.  
 

11.1 Spänningar i växelhuslocket 
 
Här har det tittats på spänningar på utsidan av växelhuslocket mellan de båda 
konstruktionerna. De lastfallen som presenteras här nedanför är motorbromsning, 
drivning och vertikalböjning med drivning. Dessa lastfall är de som ger mest spänningar 
på växelhuslocket.  
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Spänningsbilderna för motorbromsning, drivning och vertikalböjning med drivning syns 
i figur 11.1, 11.2 och 11.3. 

 

 
Figur 11.1 Spänningsbild vid motorbromsning för dagens konstruktion (vänster) och 

                     konstruktionsändringen (höger) 
 

 
Figur 11.2 Spänningsbild vid drivning för dagens konstruktion (vänster) och 

      konstruktionsändringen (höger) 
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Figur 11.3 Spänningsbild vid vertikalböjning med drivning för dagens konstruktion 

                      (vänster) och konstruktionsändringen (höger) 
 
Här ser man att spänningarna inte ändras märkbart genom att ta bort fjädrarna. Inte 
heller blir det mer spänning i de fjädrar som finns kvar. Det man kan se är att 
spänningen på vissa ställen minskar. Detta tyder på att det inte borde vara någon fara för 
växelhuslocket att ta bort fjädrarna med avseende på spänningar. 
 

11.2 Rörelser på styrklackarna 
 
Då det idag inte finns mycket information kring hur styrklackarna rör sig vid belastning 
valdes att detta skulle studeras i detta examensarbete. Tillvägagångssättet för detta var 
att läsa av de värden som erhölls av COPEN-funktionen i Abaquas. Dessa värden togs 
ifrån två punkter i mitten på styrklacksytan, enligt figur 11.5. Utöver att få en förståelse 
på rörelsen gjordes även en jämförelse mellan originalkonstruktionen på locket och på 
ett lock med utan nedre fjädrar och förstärkt fläns för att se om det skiljer i rörelse 
mellan dessa två.  
 

 
Figur 11.5 Geometri och punkternas placering på styrklacken 
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Utseendet samt de olika namnen på styrklackar ses i figur 11.6. 
 

 
Figur 11.6 Utseende och namn på styrklackarna 

 
Nedan ses resultaten ifrån analyserna i form av grafer enligt figurerna 11.7 till 11.10. 
Siffervärdena till dessa grafer återfinns i [24]. Linjerna som är solida visar värdena som 
kommer ifrån originalkonstruktionen. De bägge streckade linjerna representerar värde 
från omkonstruktionen.  
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Figur 11.7 Grafen visar den nedre vänstra styrklacksrörelsen 
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Styrklacksrörelse - Vänster upp

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Krän
gn

ing

Brom
sn

ing

Lä
ng

sla
st

Vert
ika

lböjn
ing

Sidl
as

t

Driv
 -M

ax
 m

om

Moto
rbrom

s -
 M

ax
 

Vert
 dr

iv

Krän
g d

riv

Lastfall

[m
m

]

Punkt 1
Punkt 2
Punkt 1
Punkt 2

 
Figur 11.8 Grafen visar den övre vänstra styrklacksrörelsen 

 
 

Styrklacksrörelse - Höger ned
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Figur 11.9 Grafen visar den nedre högre styrklacksrörelse 
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Styrklacksrörelse - Höger upp
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Figur 11.10 Grafen visar den övre högre styrklacksrörelse 

 
Styrklackarnas rörelser vid originalkonstruktion på locket beskrivs nedan och går att se i 
tabell 11.1. Då det står ett positivvärde i en ruta menas att både punkt 1 och punkt 2 har 
ett positivt värde, alltså glipar från ringen. Då det står ett negativtvärde i rutan trycks 
klackarna mot ringen.. I de rutorna där en kombination mellan dessa eller med siffran 0 
finns, menas att punkt 1 respektive punkt 2 har dessa värden.  
 

 

  
Styrklackarnas rörelse 

  
 Originalkonstruktion         

  
Höger 
upp  

Höger 
ned 

Vänster 
upp 

Vänster 
ned 

Krängning Positiv Positiv 0 Positiv 
Bromsning Positiv Positiv Positiv Negativ 
Längslast Positiv Positiv Positiv Positiv 
Vertikalböjning Positiv Positiv Positiv Positiv 
Sidlast Positiv Positiv Positiv Negativ 
Drivn. - Max mom Positiv Negativ Positiv Negativ 
Motorbroms - Max Negativ Positiv Negativ Positiv 
Vert.böj. + Drivn - 
Max Positiv Negativ Positiv Negativ 
Krängning + Drivn. Positiv Negativ Positiv Negativ 

Tabell 11.1 Tabell över styrklackarnas rörelse vid originalkonstruktion 
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Vid lastfallet krängning har alla klackar ett positivt värde i både punkt ett och punkt två 
utom den vänstra övre klacken som har ett nollvärde i båda punkterna. Att dessa har ett 
positivt värde betyder att det blir en öppning mellan klacken och bryggans styrring, det 
vill säga att de ej har kontakt. Att den vänstra övre har ett nollvärde betyder att klacken 
har kontakt med styrringen men att den varken trycks eller dras ifrån ringen.  
 
Då bromsningslastfallet används sker en ändring i den vänstra övre klacken som får ett 
positivt värde i bägge punkterna. Likadant sker en ändring med den vänstra nedre 
klacken som får ett negativt värde. Att klacken får ett negativt värde betyder att den 
pressas mot styrringen i bryggan.  
 
I både längslast och vertikalböjningslastfallet har alla styrklackarna positiva 
öppningsvärden mot styrringen med andra ord så har inte klackar och styrring kontakt. 
 
Vid sidlast sker samma sak som vid bromsning, den vänstra nedre klacken trycks emot 
styrringen. 
 
Hos drivningslastfallet då det läggs på ett maximaltmoment fås ett positivt 
öppningsvärde på de bägge övre styrklackarna medan de bägge nedre trycks ut mot 
styrringen. Samma sak inträffar då det kombinerade lastfallet krängning - drivning 
används. 
 
Då modellen körs med lastfallet motorbromsning – maxmoment trycks de bägge övre 
styrklackarna emot styrringen medan de bägge nedre klackarna inte ligger emot 
styrringen.  
 
Och slutligen då bryggan utsätts för lastfallet vertikalböjning med maximalt drivande 
moment böjs de bägge övre klackarna inåt så att de inte har kontakt med styrringen. I 
nederkant pressas däremot styrklackarna ut och greppar styrringen.  
 
Vid jämförelse mellan originalkonstruktionen på locket och då locket är modifierat med 
borttagna fjädrar och förstärkt fläns ser man att det finns en viss skillnad i rörelsen 
mellan dessa. De lastfall som skiljer sig från originalkonstruktion är markerade med 
orange i tabell 11.2.  
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Öppningsvärde 

 Konstruktionsändring         
  Höger upp Höger ned Vänster upp Vänster ned 

Krängning Positiv 
Positiv-
Negativ 0 Positiv 

Bromsning 0 0 0 0 

Längslast Negativ 
Positiv-
Negativ Negativ 

Negativ-
Positiv 

Vertikalböjning -Negativ Positiv Negativ Positiv 

Sidlast 
Positiv-
Negativ Positiv Negativ Positiv 

Drivn. - Max mom Positiv Negativ Positiv Negativ 
Motorbroms - Max Negativ  Negativ Negativ Negativ 
Vertikalböj + Drivn 
Max Positiv Negativ Positiv  Negativ 
Krängning + Drivn. Positiv Negativ Positiv Negativ 

Tabell 11.2. Tabell över styrklackarnas rörelse vid konstruktionsändring 
 

Enligt tabellen ser man att det är lastfallen bromsning, längslast, vertikalbörjning, 
sidlast och motorbromsning som ger annorlunda rörelser gentemot 
originalkonstruktionen.  
 
Då bromsningslastfallet körs ser man att alla stryklackarna har ett värde kring noll, det 
vill säga klackarna ligger kontakt med styrringen. Detta skall jämföras med de tidigare 
värdena från originalkonstruktion som visade på att alla styrklackar utom en hade 
positiva värden, alltså inte hade kontakt med styrringen. 
 
Vid längslastlastfallet ser man i tabellen att man har två klackar som har en 
kombination med både ett positivt och ett negativt värde. Detta tyder på att klackytan 
måste vara böjd vilket ger att en del av den ligger och trycker på styrringen medan den 
andra delen inte är i kontakt med ringen, samma sak händer på andra sidan fast omvänt. 
Samma lastfall fast med originalkonstruktionen gav att alla klackarna inte ligger dikt an 
mot styrringen utan har ett positivt värde. 
 
Vertikalböjningslastfallet har endast skiftat tecken på två klackar nämligen de bägge 
övre vilka har fått ett negativt värde mot tidigare positivt.  
 
Sidlastlastfallet påminner om vertikalböjningslastfallets resultat men skiljer sig på den 
övre högra klacken då den böjs och ger både ett positivt och ett negativt värde. Även 
den nedre vänstra klacken får ett annat positivt värde jämfört med 
originalkonstruktionen. 
 
Det sista lastfallet som uppvisar en ändring i styrklacksrörelsen är motorbromslastfallet. 
Skillnaden här ligger hos de bägge nedre klackarna som här får ett tryck mot ringen 
jämfört mot tidigare öppning.  
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Sedan skall tilläggas att det finns en viss skillnad i meshstorlek mellan dessa bägge 
analyser. I originalkonstruktionen på locket har styrklackarna inte lika fint meshnät som 
på det konstruktionsförändrade locket. Denna skillnad kan ha en viss betydelse i 
resultatet mellan de bägge konstruktionerna. För exakta öppningsvärden för 
originalkonstruktion och omkonstruktionen se [24]. 

11.3 Ovalitet på difflagerbanorna 
 
För att kunna se om det blir någon förändring med ovaliteten på difflagerbanorna har 
fyra sträcker tagits ut på både det vänstra och högra difflagret. Vilka dessa sträckor är 
visas i figur 11.11. Alla längder visas i tabell 11.3 och de är angivna i millimeter. Varför 
sträckorna är tagna ifrån andra linjen i den vy som visas i figuren beror på att lagren är 
koniska och denna linje representerar mitten av lagret på insidan. Här har det endast 
tittats på lastfallen motorbromsning och drivning för att de är dessa som påverkar lagren 
mest. Diametern för det vänstra lagret är utan pålastning 144 mm och för det högra 
114,952  mm i modellen.     
 

 
Figur 11.11 Sträckorna som har mätts i modellen för de båda konstruktionerna 
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Tabell 11.3 Normerade resultat vid mätning av sträckorna i modellen för de båda 

konstruktionerna 
 
Ur tabellen ovan kan det ses att de bägge konstruktionerna har liknande deformation 
med avseende på rörelse och storlek. 
 

11.4 Förskjutningar och vinklar på pinjongen 
 
Eftersom alla rörelser som fås ut i Abaqus-modellen sker globalt så är det svårt att få ut 
den relativa rörelsen. Ett försök för att kunna se om det sker någon märkbar förändring 
på förskjutningar samt vinklar mellan pinjong och kronhjul vid jämförelse mellan 
original konstruktion och konstruktionsförändringen borttagna fjädrar och förtjockad 
fläns har gjorts. För att kunna jämföra dessa konstruktioner så har globala förskjutningar 
tagits ut i olika punkter på kronhjul och pinjong, se figur 11.12. Med hjälp av dessa 
förskjutningar har sedan en vinkel räknats ut mellan pinjong och kronhjul. Den vinkel 
som pinjongen ställer sig i är avgörande för hur kuggingreppet och märkbilden blir.   
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Figur 11.12 Punkter på kronhjul och pinjong där förskjutningar tagits ut 

 
Scania-rapporten [24] visar resultatet av jämförelsen mellan pinjong och kronhjul. Det 
finns en minimal skillnad mellan förskjutningar eller vinklar hos de båda 
konstruktionerna. Därigenom borde inte konstruktionsförändringen bidra till någon 
skillnad i kuggingrepp mellan kronhjul och pinjong. Däremot är det svårt att veta hur 
stor skillnad som är acceptabel då det inte finns några tidigare liknande studier på detta 
område. Utan det som fått avgöra här är erfarenhet och kunskap ifrån avdelningen 
NAX, där Alf Johansson har fått göra ett uttalande. Och enligt honom föreligger det inte 
några problem med den uppkomna vinkel och förskjutningsdifferansen.   
  

12 Resultat och slutsatser av studien 
 
Genom konstruktionsförändringen med förtjockad fläns och borttagna fjädrar så blir de 
koniska gliporna både mindre i storlek vid ytterkant samt innerkant och gliporna får 
dessutom mindre lutning än dagens konstruktion. Däremot hålls den genomgående 
glipan i nederkant av locket konstant mellan de bägge konstruktionerna. Men eftersom 
papperspackningen, som har införts i december 2005, skall klara av glipor upp till 0,15 
mm ses inte detta som något problem. Det som drar sönder packningen är de koniska 
gliporna som med mikrorörelser låter packningen glida ut och förmodligen gör så att 
packningen går sönder. De koniska gliporna ses här som eliminerade.  
 
Därigenom anses problemen med läckage kunna lösas med konstruktionsförändringen. 
Förutom detta konkreta resultat så har Scania även fått en modell på hur det går att 
räkna ut glipor i banjoplanet mellan växelhuslock och förstärkningsring. Några sådana 
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beräkningar har tidigare inte genomförts. Men i och med denna studie skall sådana 
beräkningar genomföras på flera bakaxelbryggor. 
 
I övrigt har examensarbetet varit väldigt givande och lärdom har fåtts om hur ett 
verkligt projekt på ett företag kan se ut med möten och beslut o.s.v. Några tänkta 
fortsatta studier som skulle kunna göras på ämnet gås igenom här nedanför. 
 

12.1 Fortsatta studier 
 
En av slutsatserna av denna studie är att det finns många punkter som skulle vara 
intressanta att vidare undersöka för att få bättre förståelse för konstruktionens beteende. 
Förslag på några av dessa punkter följer nedan. 
 
För att få analysen ännu mera verklighetstrogen kan man tänka sig att man ska ta med 
reaktionskrafterna ifrån däcken vid drivning tillsammans med lastfallet drivande 
pinjongmomentet.  
 
För att öka förståelsen ännu mer av hur banjoplanet samt centralväxelhuslocket rör sig i 
förhållande till varandra borde en ny analys av detta ske när det i Abaqus finns 
möjlighet att utläsa mer exakta relativa rörelser. Då denna möjlighet finns skulle det 
även gå att utläsa hur pinjong och kronhjulets relativa rörelser påverkas av de yttre 
lasterna.  I Abaqus nya version kommer denna funktion att finnas tillgänglig. Scania 
planerar att uppgradera sin Abaquslicens till denna version. 
 
En annan intressant punkt är att studera vad som händer då förspänningskrafterna 
varieras. Vid förspänningen av ett skruvförband sker det en viss deformation av godset 
mellan två skruvar. Då detta sker blir det en initiell glipa mellan förstärkningsringen och 
locket. Storleken på denna öppning står i relation till hur stor förspänningskraft som 
anbringas. Genom att höja och sänka denna parameter i modellen kanske det skulle gå 
att sänka den initiella glipningen samt att se hur pass mycket förspänningen påverkar 
detta.   
 
Denna punkt är i sig ett helt examensarbete vilket i så fall skulle handla om att studera 
hur kuggingreppet mellan pinjong och kronhjul påverkas vid yttre belastningar.  
En utredning som påminner om denna, men är mer koncentrerad kring kuggingreppet 
gällande märkbild och dylikt, utförs på avdelningen NAX. 
 
För att vidare utöka kunskapen kring bakaxelbryggor och centralväxelhuslock vore det 
intressant att utföra Fem - analyser på konkurrenters konstruktioner liknande den som 
har utförts i detta examensarbete. Det vill säga utföra en benchmarking för att se och 
lära hur konkurrenterna hanterar de deformationer som uppkommer på konstruktionen. 
Exempel på konkurrenter som skulle kunna tas med i denna undersökning är Volvo, 
MAN, Mercedes-Benz och Renault. 
 
Ytterligare riggprov i Loket och vridningsriggen skulle kunna ge mer information om 
rörelser och beteenden på konstruktion. För att kunna läsa denna information borde det 
läggas kraft på att ta fram intressanta mätmetoder som skulle fungera för dessa 
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mätningar. Exempel på sådana mätmetoder är laser förskjutnings lägesgivare eller 
mätsystemet Aramis. 
 
Stoppa in en detaljmodellerad växelenhet i vår modell och sedan utföra en analys och 
jämföra resultaten för att se om det räcker med vår förenklade modell med gapelement 
som växelenhet. 
 
Modellmässigt skulle det gå att förenkla modellen ytterligare genom att exempelvis 
göra superelement av vissa delar som inte har så stor betydelse i analyser utan endast 
behöver rätt styvhet. Man skulle även kunna tänka sig att göra finare mesh där resultatet 
är väsentligt för att se om kvalitén på resultaten kan ökas. 
 

13. Tack 
 
Vi vill tacka alla som hjälpt oss under projektets gång. Speciellt stort tack till vår 
handledare Jonas Hagsjö för all hjälp under examensarbetets gång. Även Rolf 
Fredriksson, Lars Meijer, Ola Henriksson och Ulf Sellgren ska ha ett stort tack för hjälp 
och stöd under olika skeden av tiden. Förutom dessa vill vi även tacka all personal på 
avdelningarna NAA, NAX, NAQ, RTCC, RTRS och Scaniabibloteket som ställt upp, 
hjälpt oss och svarat på frågor då vi har haft problem.  
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Bilaga 1 Kravspecifikation 
 
Bakgrund 
Förutom hållfasthet är också elastiska deformationer under drift avgörande för ingående 
komponenters livslängd och prestanda. Bakaxlar för tunga fordon utsätts för yttre laster 
från axeltryck, krängning, bromsning och framåtdrivning. De deformationer som 
uppstår i bakaxelbryggan och centralväxel p.g.a. yttre och inre laster påverkar 
kuggingrepp och tätningsytor vilket kan medföra reducerad livslängd eller läckage som 
följd. För att säkerställa att i bakaxeln ingående komponenter arbetar med kontrollerade 
förutsättningar under alla driftsförhållanden skall en studie genomföras av vilka 
förhållanden som skapas p.g.a. vekheter hos de ingående komponenterna i bakaxeln 
samt utreda lämpliga åtgärder för att reducera effekten av dessa. 
 
Uppgift 
Se vid vilka lastfall, samt var och hur deformationerna i banjoplanet mellan 
bakaxelbrygga och centralväxelhus uppstår och försöka åtgärda dessa. Detta görs med 
hjälp av 3D-modeller och Fem-beräkningar. Till vår hjälp finns programvarorna Catia 
och Abaqus. 
 
Modellen som beräkningarna ska utföras på är: 
ADA 1100 R780 med luftfjädring generation 2 
 
Lastfallen som ska studeras är: 

o Vertikallast 
o Längslast 
o Sidlast 
o Krängning 
o Bromsning 
o Drivning 
o Last ifrån växeln 
 

Belastningsnivåer som skall analyseras är maxnivåer och utmattningsnivåer.   
 
Övrigt 

Om tiden räcker till ska det även tittas på eventuell inverkan på kuggingrepp i 
centralväxel. Fem-modellen ska dessutom kunna verifieras med hjälp av ett 
praktiskt prov om det hinns med.  
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Bilaga 2 Tidsplan för examensarbetet 
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Bilaga 3 Data för beräkningsmodell 
 

 
     

Delmodeller Antal Antalet noder Antalet element Elementtyp 

Växelhus 1 120835 71702 C3D10M och B31 

Svets 1 58190 30400 C3D10M och B31 

Bakaxelbrygga 1 12961 8764 C3D10M 

Skruv 14 2193 1632 C3D8 

Upphängning 2 19 3 U84 

Difflager 1 432 192 C3D8 

Pinjonglager 1 1255 552 C3D8 

Pinjonglagergap 1 37 36 B31 och Gapuni 

Difflagergap 1 30 29 B31 och Gapuni 

Skruvekrar 1 60 36 B31 

     

 Hela Modellen 
(med alla skruvar solidmodellerade)  

Antal delmodeller Antal noder Antal element Element i kontakt Antal frihetsgrader 

9 224465 134525 18846 1140795 
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Bilaga 4 Beskrivning av elementtyper 
 
Elementtyp C3D10M 
Elementet C3D10M är ett 10 nodigt tetraederelement. Slutbokstaven M betyder att 
elementet är modifieringsbart vilket att det har bättre kontaktegenskaper. Elementet 
används med fördel då det finns risk för konvergensproblem mellan kontaktytor. De 
modifierade triangel och tetraeder elementen är skapade för att underlätta modelleringen 
vid dessa ovanstående problem. Figur 1 visar hur ett element av typen C3D10M ser ut.  

 
Figur 1 Utseende på elementet C3D10M 

Elementtyp B31 
B31 är första ordningens 3-dimensionella balkelement och har här använts som ett 
cirkulärt ”stångelement”.  Visuellt ser balkelementen ut att ha en väldigt liten radie, men 
radien skrivs in koden för varje delmodell. Dessutom läggs ett material till 
balkelementen. Därför får skruvarna, avkapade delen av bakaxeln, hjulen, pinjongen, 
kronhjulet och differentialen i stort sett lika stor radie och styvhet som i verkligheten.   
 
Elementtyp C3D8 
C3D8 är ett åtta nodigt linjärt elementet som har formen av en rektangel, se figur 2. 
Dessa element modellerades direkt i Catia utan någon 3-D cadmodell. 
 

 
Figur 2 Utseende på elementet C3D8 

Elementtyp U84 
U84 är ett superelement eller en substruktur som det kallas i Abaqusmanualen. Detta 
innebär att man kondenserar en större geometris noder till ett fåtal noder. Dessa noder 
får då samma egenskaper som den större geometrin hade ifrån början. 
Fördelar med att modellera upp delar i substrukturer är dels att man spar beräkningstid 
tack vare att systemmatriserna för modellen blir mindre samt att antalet frihetsgrader på 
problemet kan sparas in.  
 
Elementtyp Gapuni 
Gapuni tillhör familjen GAP-element. Gapelement har egenskapen att kunna ta upp 
tryckkrafter, men öppnar sig själva vid dragkraft, d.v.s. att då elementet öppnar sig så 
överför det inga dragkrafter. I modellen används gapuni-element för att modellera 
överföringen av tryckkrafter från pinjong och differentialaxeln till lagerbanorna som 
sedan överför kraften vidare in i växelhuslocket.  
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Bilaga 5 Grafer ifrån GPS-analysen 
 
Nedan följer resultatet från den GPS-analysen som gjordes i början av examensarbetet. 
Graferna är baserade på de öppningsvärden som erhölls ifrån denna analys. 
 
Lastfall krängning 
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Lastfall bromsning 
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Lastfall sidlast 
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Lastfall vertikal böjning 
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Lastfall längslast 
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Bilaga 6 Tryck och Glipningsbilder originalkonstruktion 
med två solidmodellerade skruvar 
 

 
Figur 1 Glipningsbild för lastfallet krängning 

 

 
Figur 2 Glipningsbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 
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Figur 3 Glipningsbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 

 
 

 
Figur 4 Tryckbild för lastfallet krängning 
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Figur 5 Tryckbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 
 

 
Figur 6 Tryckbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 
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Bilaga 7 Tryck och Glipningsbilder originalkonstruktion 
med solidmodellerade skruvar 
 

 
Figur 1 Glipningsbild för lastfallet krängning 
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Figur 2 Glipningsbild för lastfallet maximalt drivmoment 
 
 

 
Figur 3 Glipningsbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 

 

 
Figur 4 Tryckbild för lastfallet krängning 
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Figur 5 Tryckbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 

 

 
 

Figur 6 Tryckbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 
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Bilaga 8 Mätutredning 
 
En första tanke var att placera trådtöjningsgivare längs hela den undre skarven på 
bryggan, som sitter på skarven mellan lock och brygga.  Men eftersom glipan i den 
begynnande analys delen var ganska stor så kanske det inte skulle gå att mäta denna 
med en trådtöjningsgivare. I värsta fall skulle det resultera i att dessa drogs sönder. 
 
Nästa förslag var är att placera någon form av trådtöjningsgivare i själva bultförbandet, 
genom att borra ut bulten och applicera givaren invändigt. Men denna typ av 
applikation skulle endast ge töjningen i skruven vid åtdragning av förbandet. Istället 
påbörjades det en sökning efter lämplig utrustning på Internet och det resulterade i två 
produkter som var intressanta för fortsatt utvärdering.  
 
En av dessa två var produkten Aramis från företaget Cascade Computing AB. Aramis är 
en optisk spännings/töjningsgivare för att mäta tredimensionella deformationer och 
töjningar av komponenter under såväl statiska som dynamiska laster, se figur 1. 
  

  
Figur 1 Mätutrustning Aramis 

 
Mätproceduren bygger på att mätobjektet under tryck eller drag blir avbildade av en 
eller fler digitalkameror. Mätobjektet har från början preparerats med ett slumpmässigt- 
eller likformigt mönster. Metoden bygger på att facetter kan identifieras på ämnets yta. 
Genom att använda fotogrammetri metoder kan kamerorna registrera hur 3D 
koordinaterna på ämnets yta förändras vid olika laster. Resultaten ifrån mätningarna 
presenteras grafiskt i Tiff eller Jpg-format, liknande resultaten ifrån Fem analyser, se 
figur 2. Detta system används idag ute i industrin till materialprovning, dimensionering 
av komponenter samt verifiering av FEM beräkningar. Aramis 3D mätsystem med 1.3 
Mpixelkameror kostar idag cirka 67.000 EUR. 
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Figur 2 Exempel på hur resultat presenteras med Aramis 

 
Genom att använda denna typ av mätmetod borde det finnas möjlighet att upptäcka 
eventuella glipningar i modellen. Utöver glipningen får man även ut hur resterande del 
av bryggan deformeras och kan på så sätt hitta flera variabler som kan användas till att 
verifiera Abaqusmodellen. 
 
Den andra av dessa två produkter heter I-Scan och tillverkas av Tekscan som är en 
amerikansk tillverkare av system för tryckmätning, av både statiska och dynamiska 
förlopp. Återförsäljare för produkten i Sverige är företaget CA Mätsystem AB i Täby. 
Mätutrustningen består av 0,1 mm tunna plastgivare som finns i olika 
standardutföranden och tillverkas för tryckområden mellan 0,5kPa – 175MPa. Se Figur 
3. Utöver detta kan företaget även skräddarsy givare för kunders olika önskemål. En 
givare kan innehålla upp till 2000 mätpunkter.  
 

 
Figur 3 Mätutrustning I-Scan 

 
Denna teknik gör det möjligt att kontrollera tryck mellan t ex valsar i en tryckpress eller 
åtdragningstryck i packningar. Programvaran kan användas för analys av statiska och 
dynamiska tryck. Det finns möjlighet att studera dynamiska förlopp genom att spela in 
med hög hastighet och sedan spela upp i slow-motion eller trycka fram bild för bild. 
 
Mätningen sker genom att givarna placeras mellan underlaget och det tryckande 
objektet. I och med givarnas tunnhet påverkas inte resultatet nämnvärt, varpå en bra och 
rättvisande tryckprofilsanalys kan utföras. På givaren appliceras sedan ett handtag som 
är ihopkopplat med datorn via en USB kontakt, se figur 4.  
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Figur 4 Givare och handtaget ihop kopplade vid en mätning 

 
Programvaran kan visa tryckprofiler, tyngdpunkt, beräkna belastad yta samt maximalt 
och mini tryck/mm. Data som fås ifrån programmet kan omvandlas till ASCII-format 
och tas in till Excel för vidare hantering.  
 
Tekscan utrustningen har ett antal felkällor som kan påverka mätresultatet. Bland dessa 
nämns en temperaturkänslighet på cirka 2 % per 10°C samt att systemet har en 
onoggrannhet på ± 10 %. Beroende på hur länge man beräknar att hålla en givare under 
tryck kan man få en drift i systemet på cirka 3-5 % per dekad tid. Dessa fenomen kan 
dock hållas vid en rimlig nivå vid kalibreringen genom att se till det är samma 
förhållanden vid provningen som vid kalibreringen med avseende på temperatur och tid 
för provning. Övriga begränsningar som dessa givare har är att de inte tål värme över 
70°C samt inte heller rörelser i horisontalled över sensorerna. Ett startpaket med denna 
mätutrustning och standardsensorer startar idag på cirka 22 500 EUR. 
 
Eftersom det inte finns möjlighet att mäta glipning med denna typ av givare kan man 
istället använda dessa till att mäta kontakttrycket i skruvförbandet och på så sätt 
verifiera modellen genom att se hur kontakttrycket varierar vid belastning med olika 
lastfall i verkligheten kontra modellens kontaktryck. 
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Bilaga 9 Tryck och Glipningsbilder för konstruktion 
med flera skruvar klockan fyra och fem 
 

 
Figur 1  Glipningsbild för lastfallet krängning 

 

 
Figur 2 Glipningsbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 
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Figur 3 Glipningsbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 

 

 
Figur 4 Tryckbild för lastfallet krängning 
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Figur 5 Tryckbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 

 
 

 
Figur 6 Tryckbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 
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Bilaga 10 Tryck och Glipningsbilder för konstruktion 
med mindre kontaktyta och utan fjäder       

 
Figur 1 Glipningsbild för lastfallet krängning 

 

 
Figur 2 Glipningsbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 
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Figur 3 Glipningsbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 

 
 

 
Figur 4 Tryckbild för lastfallet krängning 
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Figur 5 Tryckbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 

 
 

 
Figur 6 Tryckbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 
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Bilaga 11 Tryck och Glipningsbilder för konstruktion  
med tjockare fläns och utan undre fjädrar 

 
Figur 1 Glipningsbild för lastfallet krängning 

 

 
Figur 2 Glipningsbild för lastfallet maximalt drivandepinjongmoment 
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Figur 3 Glipningsbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 

 
 

 
Figur 4 Tryckbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 
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Figur 5 Tryckbild för lastfallet krängning 

 

 
Figur 6 Tryckbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 
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Bilaga 12 Tryck och Glipningsbilder för konstruktion 
med tjockfläns och liten kontaktyta 
 

 
Figur 1 Glipningsbild för lastfallet krängning 

 

 
Figur 2 Glipningsbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 
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Figur 3 Glipningsbild för lastfallet bromsande pinjong moment 

 
Figur 4 Tryckbild för lastfallet krängning 
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Figur 5 Tryckbildbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 

 

 
Figur 6 Tryckbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 
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Bilaga 13 Tryck och Glipningsbilder för konstruktion 
med Y-fjäder klockan fyra 
 

 
Figur 1 Glipningsbild för lastfallet krängning 

 

 
Figur 2 Glipningsbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 
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Figur 3 Glipningsbild för lastfallet bromsande pinjongmoment 

 

 
Figur 4 Tryckbild för lastfallet krängning 
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Figur 5 Tryckbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 

 
 

 
Figur 6 Tryckbild för lastfallet maximalt drivande pinjongmoment 

 
 



 
 
 
 

 Examensarbete MMK 2006:11 
MME 746 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


