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Sammanfattning 
Några av de problem som idag finns med skivbromsar är bromsoljud, slitagepartiklar och 
ojämnt slitage. Dessa problem leder dels till försämrad funktion men även till en ökad 
miljöpåverkan i form av ökad bränsleförbrukning och partikelemission. Grunden för att lösa 
dessa problem är att förstå hur kontakten mellan bromsbelägg och skiva beter sig. 
 
I projektet Tryckfördelning över skivbromsbelägg har kontakten mellan bromsbelägg och 
skiva på en existerande skivbroms undersökts med hjälp av finita element metoden. En statisk 
modell med linjärelastiskt material har använts, vidare har ingen hänsyn tagits till termiska 
effekter. De frågor som projektet syftat till att besvara är 
• Hur ska en modell av kontakten ställas upp i FEM-program för att få ett bra resultat? 
• Hur kommer beläggets sammansättning och egenskaper att påverka kontakten? 
• Hur påverkas kontakten av hur lasten läggs på? 
• Hur påverkar deformationer i oket kontakten? 
• Hur kommer glidning mellan belägg och skiva att påverka kontakten? 
 
Att exakt säga hur en modell för kontaktsimulering ska ställas upp är svårt, det som avgör är 
vad det är i kontakten som ska studeras. I detta fall då en relativt grov tryckbild undersökts 
har val av diskretiseringsnivå samt friktion visat sig vara viktiga faktorer. 
 
Det visar sig att yttre faktorer kommer att spela en större roll för hur tryckfördelningen 
kommer att se ut än beläggets egenskaper. Faktorer som hur lasten läggs på belägget samt 
deformationer i oket är de som kommer att påverka tryckfördelning mest. De 
materialegenskaper hos belägget som påverkar tryckfördelningen mest är dess orthotropa 
materialegenskaper som jämnar ut trycket i kontakten.  
 
En kort undersökning av hur glidning påverkar kontakten har gjorts, det som kan ses är en 
viss förskjutning av tryckfördelningen, dock inga större effekter.
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Abstract 
Common problems with disc brakes are brake squeal, brake dust and uneven wear. These 
problems do not only affect the performance of the brake but they also have a negative effect 
on the environment. To solve these problems the understanding and knowledge of the contact 
between brake pad and rotor is essential.  
 
The project Pressure distribution between brake pad and rotor has studied the pressure 
distribution in an existing disc brake based on the finite element method. A static model with 
linear elastic material has been used and thermal effects have not been taken into account. The 
aim of the project is to answer the following questions: 
• Which model should be used in a finite element program to get good results? 
• Which effects will the composition of the brake pad have on the contact? 
• How will the results vary depending on how the force is transferred to the brake pad? 
• How will deformation in the brake calliper affect the contact? 
• How does sliding between brake pad and rotor affect the contact? 
 
Which model to use when performing contact simulations depends on your interest in the 
contact. In this case, where the global pressure distributions have been studied, results show 
that the mesh is important, it’s also important that frictional effects have been taken into 
account.  
 
Results show that external factors have the most effect on the pressure distribution, for 
example how the force is transferred to the brake pad and deformation in the brake calliper. 
The property of the brake pad that affects the pressure distribution the most is the orthotropic 
behaviour which will even the pressure over the brake pad.  
 
A short study of sliding in the contact between the brake pad and the rotor shows that sliding 
will redistribute the pressure against the front of the pad.  
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Inledning 
Några av de problem som idag finns med skivbromsar är bromsoljud, slitagepartiklar och 
ojämnt slitage. Dessa problem leder till dels försämrad funktion men leder även till en ökad 
miljöpåverkan i form av ökad bränsleförbrukning och partikelemission. Skivbromsar har i 
jämförelse med trumbromsar bra kylning men problem med överhettning finns, både för 
skivbromsen som helhet men även lokalt i till exempel kontakten mellan belägg och skiva.    
 
För att lösa bland annat de ovan nämnda problem påbörjades i januari 2007 Miljövänliga 
fordonsbromsar, som är ett delprojekt under det nationella forskningsprogrammet Gröna 
Bilen 2. Delprojektets övergripande mål är att ge fördjupad kunskap för utveckling av 
framtida fordonshjulbromsar. Projektets huvudsyfte är att, med bibehållen eller förbättrad 
bromsprestanda, nå förbättrade miljömål genom reducerad partikelemission, minskad 
ljudemission och lägre bränsleförbrukning. 
 
Projektet förväntas genom ökad kunskap och förståelse av sambanden mellan 
produktegenskaper, beteende och prestanda ge möjlighet till mätbar reduktion av emissioner 
och bränsleförbrukning. Mer konkret är projektets mål att 
1. Reducera emission av partiklar (PM10) från bromssystemet med 50 % 
2. Reducera bromsoljud utanför bilen till maximalt 40 dB(A) 
3. Reducera bränsleförbrukning med 1% genom halvering av hjulbromsarnas bidrag genom 

reducering av bromsarnas anliggning samt reducering av bromsarnas vikt med 20% 
 
I de problem som nämns ovan är det viktigt att veta hur kontakten mellan bromsbelägg och 
skiva beter sig samt förstå hur olika materialparametrar och designvariabler påverkar den för 
att kunna lösa eller minska problemen. I fallet med reducering av partikelemission är 
kontakten mellan bromsbelägget och skivan grundläggande. Slitaget på belägget beror till stor 
del av till exempel vilket tryck och temperatur som råder i kontakten. Ett ojämnt tryck leder 
även till ett ojämnt slitage vilket påverkar bromsens funktion negativt. Att veta hur 
tryckfördelningen ser ut och hur denna fördelning beror av bromsbeläggets egenskaper är 
därför mycket viktigt vid tillverkning av belägg.  
 
Det är friktionen som ger bromskraft och kontakten mellan belägg och skiva är därmed 
grundläggande för att skivbromsen ska fungera på ett tillfredställande sätt. Att exakt analytiskt 
beräkna hur denna kontakt ser ut går inte att göra, de lösningar som kan göras kräver 
förenklingar. Således är det svårt att lösa några av de problem som finns med skivbromsar. 
Att förstå kontakten mellan belägg och skiva är det första steget i en grundligare förståelse av 
skivbromsar.  
 
Tryckfördelning över skivbromsbelägg syftar till att undersöka kontakten mellan skiva och 
skivbromsbelägg på en existerande skivbroms med hjälp av finita element metoden (FEM). 
Till en början kommer undersökningarna med ett statiskt fall utan friktion att genomföras, 
därefter kommer friktionens inverkan samt effekter av hur belägget belastas att göras. En 
undersökning av hur glidning kommer att påverka kontakten kommer även att påbörjas. Ingen 
hänsyn till termiska effekter kommer att tas. De frågor som projektet syftar till att besvara är 
• Hur ska en modell av kontakten ställas upp i FEM-program för att få ett bra resultat? 
• Hur kommer beläggets sammansättning och egenskaper att påverka kontakten? 
• Hur påverkas kontakten av hur lasten läggs på? 
• Hur påverkar deformationer i oket kontakten? 
• Hur kommer glidning mellan belägg och skiva att påverka kontakten? 
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Problembeskrivning 
Skivbromsen och dess funktion 
En skivbroms huvuduppgift är att stanna ett fordon genom att omvandla kinetisk energi till 
värme. Detta görs genom att bromsbelägg trycks mot en skiva, friktionen i denna kontakt ger 
upphov till ett bromsande moment på skivan och således på hjulen. Friktionen mellan 
vägbana och däcket får sedan fordonet att sakta ner.  
 
En hydraulisk skivbroms består i stort av en skiva, ett par belägg, ett ok samt ett 
hydraulsystem. Det finns många olika typer av skivbromsar och en av de saker som kan 
variera är antal kolvar, allt från en ensam kolv upp till över 10, det finns även flytande och 
fixa ok. Material i ok skiljer sig och exempel på material är gjutjärn och aluminium. I figur 1 
ses ett exempel på ett flytande ok med en cylinder. Det i figuren gula fästet monteras i bilen, 
på detta fäste monteras det gröna oket så att det endast tillåts röra sig i kolvens riktning. När 
bromsen används kommer kolven pressa ena belägget mot skivan, oket kommer då glida i 
fästet så att även det andra belägget pressas mot skivan. Då bromsen avlastas kommer inte 
beläggen att dra sig tillbaka från skiva, detta leder till att belägget kommer att släpa mot 
skivan.  

 

skiva 

ok 

kolv 

belägg 

Figur 1. Bild på ett flytande ok med en kolv i två olika vyer 
 
Material i skivan är ofta i gjutjärn men skivor i keramiska material samt kolfiber förekommer. 
I figur 2 visas två typer av skivor, en homogen skiva (a) och en ventilerad skiva (b). Ett av 
problemen med skivbromsar är föra bort värme, i en ventilerad skiva förbättras kylningen 
bland annat genom att den kylande arean ökas. I denna studie kommer skivan att modelleras 
som stål och ges materialvärden enligt tabell 1.  

 

b a 

 
Figur 2. Bild på en homogen bromsskiva (a) och på en ventilerad bromskiva (b) 
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Bromsbeläggen är i stort sett alltid uppbyggda av fyra komponenter; ett bindemedel, ett 
strukturmaterial, ett fyllnadsmaterial samt ett friktionsadditiv [1]. Bindemedlets uppgift är att 
hålla samman belägget och få det att behålla sin form. Bindemedlet består ofta av 
polymerbaserad harts. Strukturmaterialets uppgift är att stärka friktionsmaterialet i belägget 
och ge belägget mekanisk styrka. Exempel på strukturmaterial är metall-, kol- och glasfiber. 
Fyllnadsmaterial används delvis för att reducera kostnaden men även för att förändra 
beläggets egenskaper, till exempel minska oljud eller förbättra värmeegenskaper. Exempel på 
fyllnadsmaterial är bariumsulfat samt mica. Friktionsadditiven används för att ändra 
friktionen samt nötningen, syftet är att få ett stabilt friktionstal och stabil nötning. Ett exempel 
på friktionsadditiv är grafit. Friktionstalet mellan belägg och skiva är typiskt 0.40 till 0.50 [2], 
i denna rapport kommer värdet 0,4 att användas. I figur 3 ses ett exempel på hur ett 
bromsbelägg kan vara uppbyggt, i figuren ses ett shims (a), en bakplatta (b), vanligtvis i stål, 
och grundmaterial (c). Beläggets uppbyggnad, med fyllnadsmaterial och strukturmaterial, 
kommer att ge den anisotropa egenskaper, i denna rapport kommer belägget simuleras isotropt 
samt orthotropt med värden enligt tabell 1 och 2. Beläggets styvhet kommer att vara större i x- 
och z-riktning och vekare i y-riktning.  
 

 

z 

b 
a 

c 
y 

x 

Figur 3. Bild på ett belägg med dess delkomponenter 
 

 E [MPa] Poissions tal 
Homogen skiva 210 000 0,3 
Ventilerad skiva 210 000 0,3 
Isotropt belägg 1 679 0,12 
Plattan 210 000 0,3 

Tabell 1. Tabell med materialdata för skivor, belägg och plattan 
 

E [MPa] x 11089 
E [MPa] y 1679 
E [MPa] z 11089 
Poissons tal xy 0,3 
Poissons tal yz 0,12 
Poissons tal xz 0,3 
G [MPa] xy 4265 
G [MPa] yz 750 
G [MPa] xz 4265 

Tabell 2. Tabell med materialdata för det orthotropa belägget 
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Kraften från bromspedal överförs till brombelägget via ett hydraulsystem. Då samma tryck 
råder i hela systemet kan en hävstångseffekt fås genom att använda olika kolvstorlekar vid 
bromspedal och ok. I figur 4 visas en figur på hur kolven för över kraften (P) till belägget, det 
som bör noteras är att kraften förs över i form av en ring mellan kolv och belägg.  
 

P 

 
Figur 4. Bild på hur den ihåliga kolven för över kraft till belägget 

Beräkning av bromskraft 
Hur kontakten ser ut beror av vilka krafter som verkar i en broms, därför genomförs en enkel 
kraftanalys. Vid bestämning av vilken kraft som verkar i en skivbroms utgår beräkningen från 
ett bromstest med en SAAB 9-3 utfört av tidningen Vi Bilägare [3]. Bilen i testet har en vikt 
m på cirka 1500 kg och uppges stanna på 38,6 m från en hastighet av 100 km/h. 
Medelretardationen, a0, där v0 är utgångshastigheten och s är stoppsträckan ges då av ekvation 
1 till 10,5 m/s2. 
 
  (1) 2

0 0 / 2a v= s

a

 
Den totala bromskraften som måste angripa bilen för att uppnå en given retardation ges av 
ekvation 2 till 15750 N. 
 
 0bromsF m=  (2) 
 
Bilen antas ha en bromsfördelning fram, η, på 80 % procent, bromskraft per framhjul ges då 
av ekvation 3 till 6300 N 
 

 0

2fram
maF η

=  (3) 

 
Bilen i bromstestet har däcksbeteckningen 195/65 R15, vilket betyder att däcksbredden är 195 
mm, däckshöjden är 65 % av däckbredden samt att fälgdiametern är 15 in. Hjuldiametern, 
dhjul, ges då av ekvation 4 där b är däcksbredden, n är förhållandet mellan däckshöjd och 
däcksbredd samt d som är fälgens diameter i tum. Hjuldiametern beräknas då till 635 mm. 
 

 0,0254 2
100hjul

nd d b⎛= ⋅ + ⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  (4) 
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Uppmätt från den givna CAD-modellen av en skiva till en SAAB 9-3 fås att medeldiametern 
vid beläggets angreppsyta, dskiva, är 250 mm. 
 

skivad  
hjuld  

0v  

skivaF  

framF  hjulnav 

 
Figur 5. Figur med definition av rörelseriktning, krafter, hjuldiameter och skivdiameter 
 
Under inbromsningen ska momentet kring hjulnavet orsakat av friktionskraften mellan däcken 
och marken, Ffram, balanseras mot momentet skapat av friktionskraften mellan belägg och 
bromsskiva, Fskiva. I figur 5 ses riktning och angreppspunkt för krafterna Ffram och Fskiva. 
Momentjämvikt kring hjulnavet ger friktionskraften mellan belägg och skiva som ges av 
ekvation 5 till 16000 N. 
 

 2 2 hjul
fram hjul skiva skiva skiva fram

skiva

d
F d F d F F

d
⋅ = ⋅ → =  (5) 

 
Friktionstalet, μ, mellan belägg och skiva antas vara 0.4. Normalkraften, Fbelägg, som ska 
ansättas på baksidan av de två beläggen för att uppbringa den krävda skivkraften ges då av 
ekvation 6 till 20 kN. Det är denna kraft som kommer att användas i analysen.  
 

 
2
skiva

belägg
FF
μ

=  (6) 
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Modell 
För att analysera kontakten mellan skiva och bromsbelägg genomförs en FEM-analys med 
ANSYS Workbench [4], ANSYS Workbench är ett FEM-baserat analysprogram. 
Kontaktanalysen utgår från en given CAD-modell av en komplett skivbroms med skiva, se 
figur 6. I figuren ses en flytande skivbroms med en kolv som ursprungligen kommer från en 
SAAB 9-3.  
 

 
Figur 6. Bild på den givna skivbromsen med skiva 

 
Då modellen är komplett består den av en stor mängd komponenter, av tids- och 
simuleringstekniska skäl tas inte alla komponenter med i simuleringarna. De komponenter 
som används, se figur 7, är till en början en homogen skiva (a) och ett bromsbelägg (b). 
Fortsatt kommer en ventilerad skiva (c) samt plattan (d) som belägget är fäst på att läggas till i 
simuleringen för att se dess inverkan på kontakten. 
 

 

a b c
d

Figur 7. Bild på den homogena skivan, belägget, den ventilerade skivan och plattan 
 
Vid simuleringarna används endast en utskuren del av den homogena skivan, se figur 8, då 
endast de delar i närheten av belägget kommer att påverka resultatet. Att behålla hela 
homogena skivan skulle endast tillföra fler noder som inte kommer att förbättra resultatet, 
endast förlänga lösningstiden.  
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Figur 8. Bild på en meshad modell av den homogena skiva med platta och belägg 

 
Vid simulering med den ventilerade skivan används liksom för den homogena skivan endast 
ett utsnitt. Ett snitt görs även, se figur 9, som delar skivan på mitten, detta görs för att minska 
ner antalet onödiga noder. I detta fall innehåller området runt ventilationskanalerna mycket 
radier vilket leder till en hög nod- och elementtäthet, att minska ner dessa områden gör att en 
större del av elementen kan användas i kontakten där de behövs mest. I figuren ses även hur 
modellen är meshad.  
 

 
Figur 9. Bild på en meshad modell av den ventilerade skivan med platta och belägg 

 
Vid alla simuleringarna sätts undersidan av skivan, undersidorna av ribborna i fallet ventilerad 
skiva, som fix i alla leder. I övrigt tillåts skivorna att deformeras. Rörelsefriheten mellan 
skivan och belägget varieras, från att endast tillåtas glida mot varandra till att vara helt fria, 
detta för att de olika villkoren ger olika lösningstid. I de fall då en platta används ovanpå 
belägget kommer denna att vara helt fäst på belägget.  
 
Då en kraft läggs på en yta i ANSYS Workbench räknar programmet om det till en jämnt 
utbrett tryck. I alla simuleringar läggs krafter på ytor. Ytorna kommer att variera i form, från 
hela beläggets ovansida till endast en ring. Krafterna läggs hela tiden vinkelrätt mot beläggets 
yta. Kraften som används är den tidigare uträknade, det vill säga 20 000 N. 
 
Vid diskretiseringen, meshindelningen, automeshas först meshen i stora delar av modellen. 
Endast i ytorna mellan belägget och skivan som är i kontakt justera meshen. I dessa fall sätts 
elementstorleken till ett visst mått. Samma mått används på båda ytorna.  
 
Vilken typ av element som används väljs inte manuellt, utan vilken elementtyp som används 
väljs automatiskt med ANSYS Workbench. ANSYS Workbench väljer i detta fall att 
modellera modellerna med hjälp av elementet SOLID186 och SOLID187 [4]. 
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I ANSYS Workbench är flera olika inställningar möjliga vid kontakt. I alla simuleringar väljs 
belägget som kontaktyta och skivan som targetyta, på beläggets yta används då elementet 
CONTA174 och på skivans yta TARGE170. Vidare kan inställningarna göras om vilken typ 
av kontakt som råder, de val som går att göra är bonded (ytorna helt låsta till varandra), no 
separation (ytorna kan glida mot varandra friktionslöst men tillåts ej separera), frictionless 
(friktionslös kontakt där ytorna tillåts att separera), rough (ingen glidning tillåts men ytorna 
kan separera) och frictional (ett friktionstal sätts och ytorna tillåts separera). Under 
simuleringarna används no separation, frictionless samt frictional. Ytterligare val är ifall 
kontakten ska anses symmetrisk eller asymmetrisk, båda varianterna används vid 
simuleringarna. Det finns även möjlighet att påverka kontaktstyvheten, beroende på hur styv 
kontakten väljs tillåts noderna att penetrera andra element olika mycket, detta påverkar i sin 
tur lösningens möjlighet att konvergera, mer information om detta samt vilka inställningarna 
görs ses under penetrationskapitlet.  
 
Materialen i modellerna är linjärt elastiska, någon plastisk deformation fås därmed ej. Vidare 
genomförs analyserna statiskt, ingen hänsyn tas till dynamiska effekter. Då det är kontakt som 
ska analyseras kommer lösningarna att vara olinjära.  

Analys 
Analysen av kontakten kan delas upp i två delar, i den första delen undersöks vilken 
kontaktmodell som ska användas för att få bra lösningar och i den andra undersöks hur olika 
faktorer påverkar tryckfördelningen.  

Del 1 
I denna del undersöks meshen, tillåten penetration och friktionen. Syftet är att undersöka hur 
svaret påverkas av vilka inställningar som görs i FEM-programmet. Målet är att få en modell 
som stämmer väl överens med verkligheten samt, men med så kort lösningstid som möjligt.  

Mesh 
I allmänhet ger inte FEM-lösningar exakta svar, för att få korrekta svar är därför 
diskretiseringen viktig. Då finheten på meshen ökas kommer lösningen till slut att konvergera. 
När lösningen konvergerat i den grad som önskas finns det ingen anledning att ytterligare 
förfina meshen, det leder bara till att lösningen tar onödigt lång tid att få fram. Vilken 
meshfinhet som behövs för att få lösningen att konvergera fås enkelt genom att kontinuerligt 
förfina meshen tills skillnaden mellan två efterföljande lösningar blir tillfredställande liten.   
 
I alla fall ansätts vilken storlek som elementen i kontakt- och targetytan ska ha. Vid 
simuleringarna används en homogen elastisk skiva samt ett isotropt belägg. Lasten läggs 
jämnt på beläggets baksida. För att undersöka meshen används fallen 

• 9 mm elementstorlek 
• 5 mm elementstorlek 
• 3,5 mm elementstorlek 
• 2 mm elementstorlek 
•  

I figur 10-11 ses tryckfördelningen på ytan för olika finhet på mesh. Information om nod- och 
elementantal, vilken elementtyp som används samt beräkningstid ses i bilaga 1. Resultatet 
visar att mer förfinad bild av tryckfördelningen fås ju finare mesh som används. 
Maxspänningen finns i alla fyra fall inuti kontakten vid en nod. För fallen 5 mm, 3,5 mm samt 
2 mm finns mycket små skillnader i maxspänningen, cirka 0,15 %. Minspänningen befinner 

 11



sig i de fyra fallen på randen av kontakten. Minspänningen varierar både uppåt och neråt, 
skillnaden mellan fallet 3.5 mm och 2 mm är cirka 2 %. För vidare kommande simuleringar 
kommer en elementstorlek på 3,5 mm att användas, det ger ett litet fel och beräkningstiden 
anses vara ok.  
 
Valet av meshdensitet beror till stor del av vad det är som ska undersökas, är det endast 
deformationer som söks kan ofta ett ganska grovt elementnät tillåtas. Vid undersökning av 
spänningar i avrundningar är valet av meshtäthet desto viktigare, för ett fullgott resultat krävs 
en relativt fin mesh. I detta fall då det är en kontakt som ska undersökas visar resultatet att 
med en relativt grov mesh (9 mm) kan max- och mintrycket fås med hyffsad noggrannhet. 
Resultatet visar även att en finare mesh kommer att ge en bättre upplösning av resultatet, i 
detta fall då tryckfördelningen undersöks relativt grovt väljs en elementstorlek på 3,5 mm för 
fortsatta studier. Om trycket i beläggets ytterkanter ska undersökas bör till att börja med en 
radie sättas på beläggskanten, vidare bör meshstorleken väljas efter hur denna radie sätts. 
  

 

a) b) 

Figur 10.  a) Tryckfördelning för elementstorlek=9 mm, b) Tryckfördelning för 
elementstorlek=5 mm 

 

 

a) b) 

Figur 11. a) Tryckfördelning för elementstorlek=3,5 mm, b) Tryckfördelning för 
elementstorlek=2 mm 

Penetration 
Vid kontaktsimuleringar tillåts en viss penetration av ytorna, penetration innebär att noderna 
på en av ytorna tillåts gå in den andra ytans element. Penetration är den parameter som är 
mest intressant att undersöka för att avgöra om en kontaktsimulering ger ett giltigt svar. I 
ANSYS Workbench regleras tillåten penetration genom vilken lösningsmetod som används 
eller hur kontaktstyvheten ställs. Till att börja med kan det sägas att mindre penetration ger ett 
mer noggrant svar, dock kommer lösningen ha svårare att konvergera.  
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För att undersöka penetrationens påverkan på resultatet undersöks först inverkan av ifall 
kontakten anses var symmetrisk eller asymmetrisk. I en symmetrisk kontakt tillåts båda 
kontaktytornas noder att penetrera den andra ytan. I en asymmetrisk kontakt tillåts endast 
kontaktsidans noder att penetrera den andra sidans element. Den asymmetriska kontakten 
kommer därför att innehålla mindre penetration och bör således ge ett mer noggrant resultat.  
 
Penetrationen påverkas även av vilken kontaktstyvhet som används. Ju styvare kontakten är 
desto mindre penetration kommer att fås. Genom att manuellt justera kontaktstyvheten kan 
olika penetration fås för samma problem, resultatet kan sedan jämföras och ifall skillnaden i 
resultat är liten bör lösningen gå att lita på. 
 
Vid simuleringen används en homogen elastisk skiva samt ett isotropt belägg. Meshstorleken 
som används är en elementstorlek på 3,5 mm. Lasten läggs jämnt på beläggets baksida. 
Penetrationen samt resultaten kommer att jämföras. För att undersöka penetrationen används 
inställningar i ANSYS Workbench enligt listan nedan 
 

• No separation, symmetrisk, pure penalty, program controlled normal stiffness 
• No separation, asymmetrisk, pure penalty, program controlled normal stiffness 
• No separation, asymmetrisk, pure penalty, normal stiffness factor=1 
• No separation, asymmetrisk, pure penalty, normal stiffness factor=10 
• No separation, asymmetrisk, augmented Lagrange (en kombination av normal 

Lagrange och pure penalty) 
• No separation, asymmetrisk, normal Lagrange (ingen tillåten penetration) 

 
I figur 12-15 ses resultatet av tryckfördelningen samt penetrationen för de olika 
kontaktmodellerna. Information om nod- och elementantal, vilken elementtyp som används 
samt beräkningstid ses i bilaga 1. En jämförelse av figur 12 a) och 12 b) visar på stora 
skillnader i resultat beroende på om en symmetrisk eller asymmetrisk kontakt används. Enligt 
ANSYS kontaktguide ska en asymmetrisk kontakt ge bättre resultat, dock tar den längre tid att 
lösa. De stora skillnaderna gör att den symmetriska kontakten inte kan användas och således 
används den asymmetriska kontaktmodellen. 
 
Skillnaden i resultat är mycket liten mellan figur 12 b) och 13 a), detta trots en skillnad i 
penetration med en faktor 10. Slutsatsen som kan dras ur detta är att en tillräckligt liten 
penetration tillåts för att få ett giltigt resultat med avseende på tryckfördelningen med de två 
metoderna. Vidare kan ses att samma resultat fås i figur 12 b), 13 b) och 14 , det visar sig 
även att lösningstiden är i stort sett samma för de tre metoderna. Valet mellan de tre 
metoderna bör därför vara godtyckligt.  
 
I figur 15 a) och 15 b) redovisas resultatet för metoden Normal Lagrange. Det som ses är att 
mycket liten penetration fås, enligt tidigare förda resonemang bör därför detta resultat ha god 
noggrannhet. Jämförs detta resultat med det som fås av figur 12 b), 13 b) och 14 ses att 
jämförelsen är god förutom i en del trycktoppar i Normal Lagrange-lösningen. Då 
lösningstiden för Normal Lagrangemetoden är mycket längre, cirka 150 %, än de övriga tre 
metoderna väljs den bort. Den metod som kommer att användas i fortsatta undersökningar är 
metoden använd i figur 12 b), Pure penalty-metoden med automatisk styrd kontaktstyvhet.  
 
Det visar sig vara svårt att sätta ett absolutvärde på hur mycket penetration som skall tillåtas 
för att få ett bra resultat. I denna rapport valdes att jämföra tryckfördelningen vid olika 
mycket penetration och utifrån det dra slutsatser om resultatets giltighet. Det gjordes även 
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simulering där ingen penetration tilläts, Normal Lagrange, i denna lösning visar det sig att 
stora trycktoppar fås vid noder. Ifall detta skall tolkas som en mer exakt lösning kan det inte 
göras utifrån de simulationer som gjorts i denna rapport.  

 

a) b) 

Figur 12. a) Tryckfördelning och penetration vid symmetrisk kontakt och pure penalty, 
b) Tryckfördelning och penetration vid asymmetrisk kontakt och pure penalty 

 

 

a) b) 

Figur 13.  a) Tryckfördelning och penetration vid asymmetrisk kontakt, pure penalty 
och normal stiffness factor=1, b) Tryckfördelning och penetration vid asymmetrisk 

kontakt, pure penalty och normal stiffness factor=10 
 

 

a) b) 

Figur 14. Tryckfördelning och penetration vid asymmetrisk kontakt och augmented 
Lagrange 
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Figur 15. a) Tryckfördelning vid asymmetrisk kontakt och normal Lagrange, b) 

Penetration vid asymmetrisk kontakt och normal Lagrange 

Friktion 
Vid dessa simuleringar används den homogena skivan samt ett isotropt belägg. För att 
undersöka hur friktionen påverkar kontakten undersöks fallen 
 

• No separation 
• Frictionless 
• Frictional med friktionstal=0.4 

 
No separation tillåter ytorna att glida mot varandra utan friktion men tillåter dem inte att dela 
på sig. Frictionless är liksom no separation friktionslös men tillåter ytorna att dela på sig. I 
frictional ansätts ett friktionstal mellan ytorna och ytorna tillåts att dela på sig. 
 
I figur 16-17 redovisas resultatet för olika kontaktvillkor, i figur 16 a) visas resultatet för fallet 
no separation, i figur 16 b) visas resultatet för frictionless och i figur 17 visas resultatet för en 
kontakt med friktionstal 0,4. Information om nod- och elementantal, vilken elementtyp som 
används samt beräkningstid ses i bilaga 1.  Det som ses är små skillnader mellan no separation 
och frictionless. Fallet med friktion skiljer sig dock från de övriga två och därför bör hänsyn 
till friktionen tas vid kommande lösningar.  
 
Storleken på trycket visar sig vara av samma storleksordning vid de tre olika försöken, det 
som kan ses är en skillnad i hur trycket fördelar sig över belägget då hänsyn till friktion tas. 
Till skillnad från fallen med no separation samt frictionless kommer maxtrycket att finnas i 
beläggets ytterkant i fallet med friktion. Det går även att se att trycket är lägre i beläggets mitt 
samt att variationerna i tryck är mindre. Då jämnt tryck är att föredra visar det sig att fallet 
med friktion är mest gynnsamt.  

 

a) b) 

Figur 16. a) Tryckfördelning för fallet no separation, b) Tryckfördelning för fallet 
frictionless 

 15



 

 
Figur 17. Tryckfördelning för fallet frictional med friktionstal=0.4 

Del 2 
I denna del undersöks hur olika faktorer påverkar tryckfördelning, till exempel olika lastfall, 
skivans geometri, belägget egenskaper, ett snedställt belägg samt glidning i kontakten. Vid 
denna undersökning anses kontaktmodellen i del 1 ge korrekta svar och målet är att undersöka 
hur de ovan nämnda faktorerna påverkar tryckfördelningen.  

Olika lastfall 
För att undersöka hur kontakten påverkas av hur kraften läggs på belägget provas fem olika 
lastfall enligt listan nedan. Lastfallen går från en jämnt utbredd last till en ringformad last som 
motsvarar kolven som trycker från oket. Den homogena elastiska skivan och det isotropa 
belägget används. Mesh och kontaktmodell används enligt resultaten av analyserna ovan.  
 
 
 
 

• Jämnt utbredd last direkt på belägget 
 
 
 
 
 
 
 

• Cirkulär kraft direkt på belägget 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cirkulär kraft med platta mellan kraften och 
belägget 
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• Ringformad last med platta mellan kraften och 

belägget för två styvheter på plattan, E=210GPa 
och E=400GPa 

 
 
 
 
 

• Snedbelastad (55 % av kraften på hälften av 
ringen, 45 % av kraften på den andra halvan) 
ringformad last med platta mellan kraft och 
belägget 

 
 

I figur 18-20 redovisas resultatet av lastfallen, i figur 18 a) ses resultatet av en jämnt utbredd 
last, i figur 18 b) resultatet av en cirkelformad last, i figur 19 a) resultatet av en cirkelformad 
last med en platta mellan kraften och belägget, i figur 19 b) ses resultatet av en ringformad 
last med platta (E=210GPa) mellan last och belägg, i figur 20 a) ses resultatet av en 
ringformad last med platta (E=400GPa) mellan last och belägg och i figur 20 b) ses resultatet 
av en snedbelastning.  
 
Resultatet visar på stora skillnader i tryckbild beroende på hur lasten läggs på, således bör det 
mest verklighetstrogna lastfallet väljas, i detta fall det i figur 19 b), en ringformad last med 
platta mellan kraft och belägg.  
 
Enligt resultaten är det mycket svårt att uppnå ett jämnt tryck på belägget, trots en jämnt 
utbredd last på beläggets baksida fås inte ett jämnt tryck på belägget. En cirkelformad last 
visar sig påverka tryckfördelning i stor utsträckning, i stora delar av kontakten kommer 
trycket att vara noll vilket innebär att belägget inte kommer att vara i kontakt med skivan. En 
förbättring visar sig vara att ha en platta mellan kraften och belägget, uppskattningsvis så 
halveras området med noll tryck. Det som visar sig ha stor effekt är när lasten blir ringformad, 
alltså det lastfall som motsvarar att kraften förs över via en ihålig kolv. En styvare platta 
mellan kraft och belägg kommer att jämna ut trycket än mer och minska områden med noll 
tryck. Trots åtgärder som ringformad last och en styv platta mellan kraft och belägg kommer 
inte ett jämnt tryck kunna uppnås, dessa åtgärder har dock stor effekt och bör användas.  
 

 

a) b) 

Figur 18. a) Tryckfördelningen för lastfallet med jämnt utbredd last direkt på belägget, 
b) Tryckfördelningen för lastfallet med cirkulär kraft direkt på belägget 
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a) b) 

Figur 19. a) Tryckfördelningen för lastfallet med cirkulär kraft med platta mellan 
kraften och belägget, b) Tryckfördelningen för lastfallet med ringformad last med 

platta mellan kraften och belägget, E=210GPa 
 

 

a) b) 

 
Figur 20. a) Tryckfördelningen för lastfallet med ringformad last med platta mellan 
kraften och belägget, E=400GPa, b) Tryckfördelningen för lastfallet snedbelastad 

ringformad last med platta mellan kraften och belägget 

Skivan 
För att undersöka hur skivans geometri påverkar kontakten undersöks tre olika fall. Vid alla 
fallen används det isotropa belägget samt kontaktmodell, mesh och lastfall enligt resultat 
ovan. De fall som undersöks är 
 

• Homogen skiva med E-modul=210 GPa 
• Homogen skiva med E-modul=1000 GPa 
• Ventilerad skiva 

 
I figur 21-22 ses resultaten för simuleringar med olika typer av skivor. Information om nod- 
och elementantal, vilken elementtyp som används samt beräkningstid ses i bilaga 1. I figur 21 
a) undersöks en homogen skiva med E-modul 210 GPa, i figur 21 b) en skiva med E-modul 
1000 GPa och i figur 22 den ventilerade skivan med en E-modul 210 GPa. Resultatet visar att 
den högsta kontaktspänningen fås för fallet med den hårdare homogena skivan och lägst 
kontaktspänning fås med den ventilerade skivan, skillnaden i spänning är cirka 8 %. I tabell 3 
ses max deformation för plattans ovansida för de olika fallen, det som ses är att skillnaden i 
deformation är liten. 
 
Valet av skiva visar sig har liten påverkan på tryckfördelningen och storleken på trycket. Det 
som kan ses är att en styvare skiva ger något högre kontakttryck, dock inga större effekter. 
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Det kan även noteras att den ventilerade skivan, som har samma E-modul som den homogena 
skivan, kommer att ge ett lägre kontakttryck. Detta bör bero på att spalterna ger en vekare 
konstruktion som tillåter belägget att forma sig bättre efter skivan, en större kontaktarea fås då 
som ger ett lägre kontakttryck. Att använda en ventilerad skiva bör alltså inte ge negativa 
effekter på kontakten. Att titta på deformationerna är intressant då stora deformationer skulle 
kunna leda till en inexakt och ”svampig” broms, i detta fall är skillnaderna små.  

 

a) b) 

Figur 21. a) Tryckfördelning för homogen skiva med E-modul=210 GPa, b) 
Tryckfördelning för homogen skiva med E-modul=1000 GPa 

 

 
Figur 22. Tryckfördelning för ventilerad skiva med E-modul=210GPa 

 
 Deformation [mm] 

Homogen skiva 0,0566 
Stel homogen skiva 0,0562 
Ventilerad skiva 0,0569 

Tabell 3. Max deformation i kraftens riktning på plattans mitt vid olika val av skiva 

Belägget 
Till en början undersöks ett isotropt belägg, E-modulen varieras och effekter studeras. Dels 
undersöks små variationer av materialstyvheten för att undersöka effekten av en viss 
spridning av E-modul i samma modell av belägg, därefter undersöks större variationer för en 
mer allmän inverkan av beläggets styvhet. Belägget har ett anisotropt beteende, för att 
undersöka effekterna av detta kommer ett orthotropt belägg att användas. Belägget ges olika 
E-moduler i olika riktningar och hur detta påverkar kontakten undersöks. Vid undersökningen 
av beläggets inverkan på tryckfördelningen i kontakten används den ventilerade skivan samt 
en platta mellan belägg och kraften. Kraften som läggs på är ringformad. De olika modellerna 
som undersöks är 
 

• Isotropt belägg med E-modul 1 GPa och Poissons tal 0,12 
• Isotropt belägg med E-modul 1,679 GPa och Poissons tal 0,12 
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• Isotropt belägg med E-modul 2 GPa och Poissons tal 0,12 
• Isotropt belägg med E-modul 10 GPa och Poissons tal 0,12 
• Isotropt belägg med E-modul 100 GPa och Poissons tal 0,12 
• Orthotropt belägg med E-modul 1 GPa och Poissons tal 0,12 i kraftens riktning, E-

modul 11,089 GPa och Poissons tal 0,3 i riktningarna längs med kontakten 
• Orthotropt belägg med E-modul 1,679 GPa och Poissons tal 0,12 i kraftens riktning, 

E-modul 11,089 GPa och Poissons tal 0,3 i riktningarna längs med kontakten 
• Orthotropt belägg med E-modul 2 GPa och Poissons tal 0,12 i kraftens riktning, E-

modul 11,089 GPa och Poissons tal 0,3 i riktningarna längs med kontakten 
 
I figur 23-25 a) undersöks ett isotropt belägg med olika E-moduler. E-modulen varierar från 
1000 MPa till 100 000 MPa. Resultatet visar att en ökad E-modul ger en allmän ökning av 
kontakttrycket. I fallet med dubblering av E-modulen, från 1000 MPa till 2000 MPa, fås en 
ökning av maxtrycket på cirka 6 %. Effekten av E-modul kan därmed ses som relativt liten. I 
figur 24 b) och 25 a) ses att vid en stor ökning av beläggets E-modul, i detta fall 10 000 MPa 
och 100 000 MPa, kommer skivans kylkanaler att påverka kontaktfördelning. I området 
mellan två ribbor kommer trycket att vara lägre än området ovanför ribborna.  
 
I figur 25 b)-26 visas hur tryckfördelningen påverkas ifall belägget ges orthotropa egenskaper. 
En jämförelse mellan figur 23 b) och figur 26 a) visar att då det orthotropa belägget används 
fås högre kontakttryck, detta på grund av en ökad styvhet i sidled hos det orthotropa belägget. 
Dock ser det ut som att en större del av belägget att var i kontakt med skivan. En jämförelse 
mellan de tre orthotropa beläggen visar att en ökning av beläggets styvhet i kraftens riktning 
ger ökat maxtryck i kontakten, det kan även på tryckbilden ses att kontaktarean där trycket är 
nollskiljt är större för ett styvare belägg.  
 
I tabell 4 visas max deformation för plattan i de olika fallen. Det som ses är att deformationen 
varierar relativt mycket. Dock är absolutvärdena på deformationerna små och således bör inte 
deformationer påverka till exempel känslan vid bromsning nämnvärt.  
 
Kontakten kommer att påverkas av ifall materialet ändras från att vara isotropt till att vara 
orthotropt. I detta fall görs belägget styvare i skivans plan. Relativt stora skillnader kommer 
att fås i tryckfördelning, en jämnare tryckfördelning fås då belägget ges orthotropa 
egenskaper. Dessa effekter eftersträvas, alltså bör belägget konstrueras så att anisotropa 
egenskaper fås. I de fall då betydligt styvare belägg ska tillverkas bör hänsyn tas till att 
skivans form, till exempel kylkanaler, kommer att påverka kontakten i form av tryckskillnader 
mellan kylkanalerna.  

 

a) b) 

Figur 23. a) Tryckfördelning för isotropt belägg med E-modul 1 GPa och Poissons tal 
0,12, b) Tryckfördelning för isotropt belägg med E-modul 1,679 GPa och Poissons tal 

0,12 
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a) b) 

Figur 24. a) Tryckfördelning för isotropt belägg med E-modul 2 GPa och Poissons tal 
0,12, b) Tryckfördelning för isotropt belägg med E-modul 10 GPa och Poissons tal 

0,12 

 

a) b) 

Figur 25. a) Tryckfördelning för isotropt belägg med E-modul 100 GPa och Poissons 
tal 0,12, b) Tryckfördelning för orthotropt belägg, Ey=1 GPa och Poissons tal 0,12, 

Exz=11,089 GPa och Poissons tal 0,3 

 

a) b) 

Figur 26. a) Tryckfördelning för orthotropt belägg, Ey=1,679 GPa och Poissons tal 
0,12, Exz=11,089 GPa och Poissons tal 0,3, b) Tryckfördelning för orthotropt belägg, 

Ey=2 GPa och Poissons tal 0,12, Exz=11,089 GPa och Poissons tal 0,3 
 

 Deformation [mm] 
Isotrop, E=1000 MPa 0,0895 
Isotrop, E=1697 MPa 0,0569 
Isotrop, E=2000 MPa 0,0490 
Isotrop, E=10 000 MPa 0,0133 
Isotrop, E=100 000 MPa 0,0000574 
Orthotrop, Ey=1100 MPa 0,0679 
Orthotrop, Ey=1679 MPa 0,0485 
Orthotrop, Ey=2000 MPa 0,0423 

Tabell 4. Max deformation i plattan för olika materialparametrar på belägget 
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Snedställt belägg 
För att undersöka effekterna av ett snedställt belägg används den homogena skivan, ett 
isotropt belägg, plattan samt en ringformad last. Vid simuleringen är kontakten mellan 
belägget och skivan frictional med ett friktionstal på 0.4, kontakten mellan belägg och plattan 
är bonded. Plattan kommer under hela simuleringen att vara infäst så att den endast kan röra 
sig i kraftens riktning, ingen rotation kommer att tillåtas. Simulationen delas in i två steg, i 
första steget ansätts en ringformad last på 20 000 N, i andra steget ansätts en förskjutning på 
en av skivans sidor, se figur 27, denna förskjutning kommer att ge skivan en rotation. 
Rotationen kommer att leda till en omfördelning av trycket i kontakten, till slut kommer ena 
kanten av belägget att förlora kontakten med skivan.  
 
I figur 28-30 visas hur mellanrummet mellan belägg och skiva ser ut vid olika vridning av 
skivan. I figur 28 a) ses att en stor del av belägget är i kontakt, i de två följande figurerna 
förlorar belägget kontakten mer och mer. I figur 28-30 visas hur tryckfördelningen ser ut för 
de olika förvridningarna, de i figurerna mörkblåa områden är de delar där kontakttrycket är 
noll. Således ses att kontakttrycket för fallet 0,15 mm kommer kontakttrycket att vara noll 
längs med hela beläggets nederkant. För fallen 0,03 mm och 0,10 mm ses att kontakttrycket 
för stora delar av belägget kommer att vara noll.  
 
Dessa simuleringar gjordes för att få en uppfattning om hur deformationer i oket samt 
nötningar påverkar kontakten. Vid bromsning kommer belastningen leda till att oket 
deformeras, dessa deformationer kommer leda till att belägget inte kommer in helt rakt mot 
skivan. Det som kan ses är att det krävs en relativt liten vridning för att kontakttrycket ska 
påverkas i stor utsträckning. Det är därför mycket viktigt att oket är styvt för att få ett jämnt 
kontakttryck mellan belägg och skiva. Det kan tyckas fel att vrida på skivan och inte på 
belägget för att simulera ett snedställt belägg, på grund av simuleringstekniska skäl visade det 
sig dock svårt att få bra lösningar genom att vrida belägget, därför valdes snedställning att 
simuleras som tidigare beskrivet.  

 

 
Figur 27. Definition av skivans förskjutning 
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a) b) 

Figur 28. a) Mellanrum mellan skiva och belägg vid en förskjutning=0,03mm, b) 
Tryckfördelning vid en förskjutning=0,03mm 

 

a) b) 

Figur 29. a) Mellanrum mellan skiva och belägg vid en förskjutning=0,10mm, b) 
Tryckfördelning vid en förskjutning=0,10mm 

 

a) b) 

Figur 30. a) Mellanrum mellan skiva och belägg vid en förskjutning=0,15mm, b) 
Tryckfördelning vid en förskjutning=0,15mm 

Tangentiell kraft 
Vid undersökning av en tangentiell kraft i kontakten används den ventilerade skivan, ett 
isotropt belägg, plattan och en ringformad last. Simuleringen delas i två delsteg, i steg ett 
läggs lasten på, i steg två ansätts en förskjutning på belägget så att det rör sig i en cirkelbåge 
på skivan. Förskjutningen ansätts så att beläggets mitt rör sig 1 mm, på grund av rotationen 
rör sig då beläggets övre kant cirka 1,3 mm och beläggets underkant cirka 0,7 mm. 
 
Resultatet, se figur 31, visar att trycket förskjuts mot beläggets främre sida. En stor 
tryckhöjning fås även vid en av beläggets kanter. Formen på trycket ser ungefär likadant ut 
som innan förskjutningen.  
 
En avmätning av reaktionskraften i skivans infästning visar på en tangentiell kraft på 7878 N. 
Med ett friktionstal på 0,4 och en normalkraft på 20000 N ges en teoretisk tangentiell kraft av 
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 TF N μ= ⋅  (7) 
 
till 8000 N. FEM-modellen visar alltså en tangentiell kraft i närheten av den beräknade.  
 
Simulering med tangentiell glidning ska representera en glidande skiva. Trots att skivan i 
detta fall endast glider 1 mm bör en kontinuerlig glidning visa på samma beteende, detta då 
kontaktsituationen bör se likadan ut oberoende av glidsträcka. Att den tangentiella kraften är i 
närheten av den teoretiska visar på att hela den uppställda kontaktmodellen ger ett rimligt 
resultat. Då ANSYS Workbench beräknar den tangentiella kraften på skivan utvärderas den 
tangentiella kraften i varje element, dessa summeras sedan till en total kraft. Att denna kraft är 
i samma storlek bör kunna ses som ett tecken på att det totala trycket i kontakten är i rätt 
storleksordning.  

 

a) b) 

Figur 31. a) Tryckfördelning innan tangentiell förskjutning, b) Tryckfördelning efter 
tangentiell förskjutning 
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Diskussion 
En stor del av utrymmet i denna rapport har lagts på att ta fram en kontaktmodell. 
Inställningsmöjligheter i ANSYS Workbench har undersökts och utvärderats för att få fram en 
modell som med god noggrannhet ger bra lösningar utan att ta för lång tid. En så enkel modell 
som möjligt har tagits fram för att minska ner beräkningstiden.  
 
I denna studie har ANSYS Workbench använts, detta är ett program där mycket av 
inställningarna görs automatiskt, men möjlighet finns att göra manuella inställningar. Mycket 
av inställningarna inför de simulationer som gjorts har i denna studie överlåtits åt ANSYS 
Workbench, exempel är den globala mesh samt val av element.  
 
Då kontaktsimuleringar ska genomföras har slutsatser kunnat dras om vilka inställningar som 
bör göras. En stor del av inställningarna kan överlåtas åt ANSYS Workbench, de inställningar 
som bör göras manuellt är meshdensitet, i detta fall då tryckbilden skulle studeras relativt 
grovt valdes en elementstorlek på cirka 4 % av beläggets längd. En asymmetrisk kontakt bör 
väljas, stora skillnader ges beroende på om kontakten anses vara asymmetrisk eller 
symmetrisk. Hänsyn till friktion bör även tas, att införa friktion leder till betydligt längre 
lösningstider men påverkan är så stor att det bör göras. Standardinställningen för 
lösningsmetod visar sig ge bra resultat, standardmetoden är Pure Penalty med automatisk 
inställning av kontaktstyvhet. Som tidigare sagts är det endast en relativt grov tryckbild som 
ska undersökas, ifall mer detaljerade studier ska göras bör större kontroll över mesh samt 
penetration tas för att få ett tillförlitligt resultat.  
 
För att få ett jämnt kontakttryck visar sig yttre faktorer, till exempel hur kraften läggs på 
belägget eller deformationer i oket, vara viktigare än beläggets sammansättning. 
Kraftpåläggningen spelar en stor roll i tryckfördelningen, det krävs inte särskilt stora 
skillnader i kraftpåläggningen för att få en mycket stor skillnad i tryckfördelning. Till 
exempel visar det sig att en platta mellan kraften och belägget kommer att sprida ut trycket 
betydligt. Vidare om kraften ansätts i form av en ring istället för en cirkel kommer betydligt 
jämnare tryck att fås. Deformationer i oket, som leder till ett snedställt belägg, ger betydande 
effekter på kontaktfördelningen redan vid små deformationer. Även om påverkan av beläggets 
inverkan är liten i förhållande till de nyss nämna faktorer bör hänsyn till dessa tas, till 
exempel hjälper ett orthotropt belägg till att jämna ut trycket.  
 
I denna rapport har belägget hela tiden behållit sin ursprungliga form, någon nötning av 
belägget har inte introducerats. Då nötning till stor del styrs av trycket mellan två ytor bör det 
ojämna kontakttrycket, som denna rapport visar på, leda till en ojämn nötning. Denna ojämna 
nötning bör leda till en större kontaktarea då de områden med högt tryck kommer att slitas 
vilket gör att större area kommer i kontakt. Att undersöka effekter av nötning, till exempel 
genom att ge beläggets undersida en konkav form, är något som bör göras då det med stor 
sannolikhet påverkar kontakten betydligt.  
 
Simuleringar har gjorts för att undersöka fallet med glidning, en faktor som bör ha stor 
inverkan på kontakten. Det som gick att se var en förskjutning av tryckfördelningen, 
effekterna var dock inte så stora som förväntade. Dock har inte den tangentiella spänningen 
undersökts, en undersökning av dess inverkan bör vara relevant för en fullständig 
kontaktstudie.  
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En viktig del för bromsens funktion är värme, den kinetiska energin ska omvandlas till 
termisk energi via friktion. I denna studie har ingen hänsyn tagits till termiska effekter. För en 
fullständig analys bör hänsyn till termisk deformation tas.  
 
I figur 32 ses resultatet från en statisk analys [5] av tryckfördelningen i en flytande skivbroms 
med ett ok, alltså samma typ av broms som undersökts i denna rapport. I detta fall har 
mätningar gjorts genom att en tryckkänslig film lagts mellan belägget och skivan, därefter har 
belägget pressats mot skivan. I fallet ”Green” används ett nytt belägg och i fallet ”Post Fade” 
används ett nött belägg. Det som kan ses på dessa figurer är att ett högre tryck fås i belägget 
ovankant, eventuellt skulle detta kunna bero på deformationer i oket. Samma beteende kunde 
vi i denna rapport visa då ett snedställt belägg trycktes mot skivan. Slutsatsen vi drog var att 
effekterna av deformationer i oket borde ge betydande effekter på kontakten, dessa slutsatser 
bör kunna stödjas av resultatet från simuleringarna som gett bilderna i figuren.  
 

 
Figur 32. Bild resultat från en tidigare genomförd analys [5] 

 
I figur 32 ses även effekterna av nötning, då det nötta belägget använts fås en större 
kontaktbild samt en aning jämnare kontaktfördelning. I undersökningen av 
kontaktfördelningen i denna rapport kan det ses att trycket i beläggets yttre kanter kommer att 
vara lågt eller till och med noll. Dessa effekter skulle eventuellt minskas då belägget nöts 
under användning. 
 
En slutgiltig rekommendation vid tillverkning av belägg är att se till att oket är styvt, detta för 
att minska snedställningen vid bromsning. Vidare bör kraften försökas att läggas på så jämnt 
som möjligt, till exempel bör inte ett långt avlångt belägg användas i ett ok med endast en 
kolv då detta kommer leda till att beläggets ytterkanter inte kommer att vara i kontakt med 
skivan. Skivans konstruktion har liten inverkan på tryckfördelningen, således bör en skiva 
som ger god ventilation väljas för att förbättra avkylningen. Belägget bör ges ortohtropa 
egenskaper och dess styvhet bör vara betydligt lägre än skivans för att undvika effekter av 
eventuella kylkanaler.  
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Slutsatser 
• Hela belägget kommer inte att vara i kontakt med skivan i de fall då inte en jämnt utbredd 

kraft belastar beläggets baksida. 

• Det visar sig vara svårt att uppnå ett jämnt kontakttryck i kontakten enbart genom att 
ändra beläggets egenskaper. 

• Beläggets E-modul har liten inverkan på hur tryckfördelningen ser ut, dock kommer ett 
mjukare belägg leda till att en större del av belägget kommer att vara i kontakt.  

• Skivans egenskaper har liten inverkan på hur tryckfördelningen i kontakten kommer att se. 

• Vid simulering är det viktigt att ta hänsyn till friktion och mesh. 

• Glidning i kontakten visar sig ha en viss inverkan på tryckfördelningen i kontakten. 

• De faktorer som visar sig ha störst inverkan på hur tryckfördelningen ser ut är hur lasten 
läggs på samt deformationer i oket.  
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