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Sammanfattning 

Projektgruppen har fått i uppdrag att omskapa en befintlig CAD-modell av en tågbroms 

bestående av endast ytor till en sammanställning av solida, separata komponenter och 

delsystem . Modellen ska användas för att beskriva bromsens funktion och ligga till grund för 

FEM-analyser av kontaktförhållandet mellan belägg och skiva. 

 

Med hjälp av en litteraturstudie, beräkningar, datorprogrammen Solid Edge och ANSYS samt 

muntliga källor angreps uppgiften. En enkel skiss av bromsens grundläggande mekanik togs 

därefter fram.  

 

Den erhållna CAD modellen var endast ett tomt skal bestående av ytor. Dessa var placerade 

på ett sådant sätt att tågbromsen till synes var en 3D-solid. För att använda fler av Solid Edges 

funktioner och även exportera bromsen till andra program krävdes att solida delar skapades. 

Då detta gjorts sammanställdes en något förenklad modell av tågbromsen.  

 

En enkel överslagsberäkning av den bromskraft som krävs gjordes och användes sedan då en 

analys av kontakttrycket i bromsskivan gjordes i ANSYS. I programmet gjordes FEM-

beräkningar och jämförelser av kontakttrycksfördelningen för tre olika typer av bromsbelägg, 

ett organiskt belägg utan slitsar, ett organiskt belägg med slitsar samt ett sintrat belägg.  

 

Vid analysen erhölls konvergerade resultat för två av beläggtyperna, det organiska utan slitsar 

samt det sintrade. För det organiska belägget med slitsar konvergerade aldrig resultatet, 

troligtvis på grund av den komplicerade geometrin. En förenkling av detta belägg kan 

möjligen medföra ett bättre resultat.  

 

Vidare bör det utredas vad som är fel i modellen och därefter kan fler analyser av det 

mekaniska- och termiska kontaktförhållandet göras. 
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Abstract 

The project group has been commissioned to remodel an existing CAD model of a railway 

brake consisting of surfaces to a compilation of solid, separate components and subsystems. 

The model will be used to describe the brake function and is going to be used as a basis for 

FEM analyses of contact relationships between pad and disc. 

 

The task was initiated with a literature review, the computer aided engineering (CAE) 

programs Solid Edge and ANSYS were used as foundation for the modeling and calculations. 

A simple sketch of the fundamental brake mechanics was made and used for the modeling of 

the brake caliper.  

 

The given CAD model was only a hollow shell composed of surfaces. These were arranged in 

such a way that the brake appeared to be a 3D solid. In order to use more of Solid Edge's 

functions and exporting the model to other programs solid elements were created. When this 

was done a simplified model of the railway brake was assembled. 

 

A rough approximation of the braking force was made and used when analyzing the contact 

pressure in the brake pad in ANSYS. The program was used for FEM calculations and 

comparison of the contact pressure for three different types of brake pads, one organic 

without slits, one organic with slits and one sintered brake pad.  

 

For two of the brake pads, the organic without slits and the sintered, converged results were 

obtained. The results for the organic pad with slits never converged, probably because of the 

more complicated geometry. A simplification of this pad could possibly result in a better 

outcome. 

Further it should be investigated what is wrong with the model and then, more analyses of the 

mechanical and thermal contact relationship can be made. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda 

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

 

Civilingenjörsstudenter på Kungliga Tekniska Högskolan får under tredje året göra ett 

kandidatarbete som ger dem möjlighet till att ta ut en kandidatexamen. Studenter som läser 

maskinkonstruktion arbetar med projekt inom systemutveckling, interaktion och ergonomi 

eller konstruktion. 

I detta kandidatarbete ska en tågskivbroms studeras. Då tåg bromsar från höga hastigheter 

sker en värmeutveckling i bromsskivorna och friktionen mellan bromsskiva och bromsok kan 

medföra att partiklar från bromsbeläggen genereras. För att undersöka hur allvarligt detta är 

behövs en modell för simuleringar. För modelleringen användes Solid Edge [1]. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att omskapa en befintlig CAD-modell av en tågbroms till en 

sammanställning av separata komponenter och delsystem. CAD-modellen ska användas för 

att beskriva bromsens funktion och ligga till grund för FEM-analyser av det mekaniska och 

termiska kontaktförhållandet mellan belägg och skiva. 

1.3 Avgränsning 

Projektet avgränsas till att undersöka en specifik modell av en tågskivbroms. Endast ett 

delsystem av bromssystemet modelleras och analyseras. Två separata modeller ställdes upp 

för granskning. En av bromsoket som visar bromsens mekaniska funktion, dvs. hur den 

öppnas och stängs och en för att undersöka kontakten mellan bromsbelägg och bromsskiva. 

För den sistnämnda modelleras belägg, belägghållare samt bromsskiva. Tre olika typer av 

belägg modelleras och analyseras. Dessa kan sedan användas i t.ex. ANSYS [2] för att göra 

FEM-analyser.  

1.4 Metod 

Först gjordes en litteraturstudie med böcker, utdelade dokument samt internet för att få en 

uppfattning om vad för bromstyper, bromssystem och bromsbelägg som finns och hur de 

olika typerna fungerar.  

 

En CAD-modell erhölls från uppdragsgivaren. För att kunna använda Solid Edge’s funktion 

för rörelseanimering och kinematisk analys och CAD-programmet för att visa bromsens 

funktion krävdes att en ny modell av bromsen skapades då den givna endast bestod av ytor. 

Delarna i den givna CAD-modellen separerades och sorterades i undergrupper för att 

underlätta modelleringen. Sedan modellerades de mest väsentliga delarna och en förenklad 

modell av bromsen sammanställdes.  

 

En överslagsberäkning av den bromskraft som krävs gjordes och användes sedan då en analys 

av kontakttrycket i bromsbelägget gjordes i FEM-programmet ANSYS där modell av 

bromsskiva, belägg och belägghållare fördes in. I programmet gjordes beräkningar och 

jämförelser av kontakttryckets fördelning för olika typer av bromsbelägg. Hur detta utfördes 

beskrivs mer ingående i avsnitt 3.2. 



2 

 

 

  



3 

 

2. Referensram 

I nedanstående kapitel presenteras den information som legat till grund för projektet. 

 

2.1 Olika bromssystem 

Det finns olika typer av bromssystem, nedan följer en beskrivning av två av dessa, 

tryckluftssystem och vakuumsystem. 

 

2.1.1 Tryckluftssystem 

I tryckluftsbromsen pressar komprimerad luft på en pistong i en cylinder. Pistongen är länkad 

mekaniskt till bromsklossarna som läggs an mot bromsskivan, friktionen mellan dessa stoppar 

sedan hjulets rullning. 

Tryckluften kommer från luftkompressorer och skickas sedan till varje broms i ett 

slangsystem, varje hjul i tåget har en broms. Tidigare användes endast en kompressor men på 

moderna tåg finns en i varje vagn, detta för att undvika tryckfall vid kopplingar mellan 

slangar.  

Så länge kompressorn håller trycket uppe går hjulen fria från bromsarna. Vid bromsning 

öppnas en ventil, trycket sänks till atmosfärstryck och bromsarna läggs an. Går 

bromssystemet sönder minskar trycket och tåget bromsas automatiskt, detta för att förhindra 

olyckor. 

Moderna tågbromsar är oftast en kombination av två bromsar, en driftsbroms som verkar 

under normala förhållanden och en nödbroms. 

Trycket i driftsbromsen kan av lokföraren regleras kontrollerat för önskad bromsning, det tar 

flera sekunder för trycket att sänkas, bromsarna läggs därmed långsamt an och tåget bromsas 

mjukt. Nödbromsen däremot sänker direkt trycket till atmosfärstryck i alla tågets bromsar 

varpå en snabb inbromsning sker. Denna nödbromsning sker även automatiskt om en slang 

eller något annat i bromssystemet går sönder. 

 

2.1.2 Vakuumsystem 

Ett alternativ till tryckluftssystemet är vakuumsystemet som istället arbetar med undertryck. 

Precis som luftsystemet kontrolleras vakuumsystemet via slangar som i detta fall är kopplade 

till en vakuumpump samt bromsar på alla hjul. Så länge det är vakuum är bromsarna släppta 

och vid normalt atmosfärstryck läggs bromsarna an. 

 

2.2 Olika typer av bromsar 

Nedan följer en kort beskrivning av olika tågbromsbromstyper: bromsblock, 

magnetskenbroms, virvelströmsbroms och skivbroms. 

 

2.2.1 Blockbroms 

Den enklaste tekniken för att bromsa tåg är blockbromsen. Ett block pressas mot rullytan på 

hjulet. Denna yta är gjord för att ge så lite friktion som möjligt när hjulet rullar på rälsen och 

därför erhålls inte så hög friktion i bromsen, vilket leder till att blocket måste tryckas med 

mycket stor kraft mot hjulen. Ett system av länkarmar, drag- och tryckstänger, skapar trycket 

som överför bromskolvens rörelse till bromsblock på alla hjul. Nackdelen med bromsblock är 

dels att de kan komma i självsvängning och gnissla och nöta på hjulens slitbana. 
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2.2.2 Magnetskenbroms 

Magnetskenbromsen består av en avlång magnet som är placerad strax ovanför rälsen mellan 

två hjulpar på tåget. För att bromsa låter man en likström gå genom magneterna som då suger 

fast i spåret. Då bromsningen endast beror på magnetismen spelar de yttre förhållandena 

ingen roll, bromsen fungerar lika bra på torr som isbelagd räls.  Denna broms kan inte 

användas som enda broms, då den vid låga hastigheter bromsar för kraftigt.  

 

2.2.3 Virvelströmsbroms 

Virvelströmsbromsen liknar till utseende och placering magnetskenbromsen men består 

istället för magneter av en spole som genomströmmas av växelström. Det induceras då ett 

kraftigt magnetfält i rälsen som omvandlar rörelseenergi till värme. Dessa virvelströmmar 

minskar vid minskande hastigheter, därför kan inte heller virvelströmsbromsen användas som 

enda broms. Andra nackdelar är att signalsystemet i rälsen kan störas av strömmarna och att 

rälsen värms upp vilket ökar risken för solkurvor. 

 

2.2.4 Skivbroms 

Den mest effektiva bromsen är skivbromsen. Precis som blockbromsen användes friktion för 

att bromsa hjulets rotation men istället för att trycka mot hjulets slityta trycks bromsbelägget 

mot en bromsskiva. Dessa är placerade på sidorna av hjulen eller på axeln mellan hjulen. De 

skivor som är hjulmonterade är tvådelade och skruvas fast på båda sidor av hjulen. I 

skivbromsar kan högre friktion fås jämfört med blockbromsar då ytan inte behöver vara 

anpassad för att hjulet även ska rulla på den. En annan fördel är att temperaturen på skivorna 

kan hållas lägre om man har dubbla skivor med ventilation emellan.  

 

2.3 Olika typer av bromsbelägg 

Bromsbelägg består vanligtvis av speciella kompositmaterial som i allmänhet har en nästan 

konstant friktionskoefficient på ungefär 0,3-0,4. Kompositmaterialet är sammanbundet med 

en stålplatta som utgör beläggets bakre del. På stålplattan sitter en fästanordning för att kunna 

fästa belägget i dess belägghållare som i sin tur är länkad med en av okets två länkarmar. 

Bromsbeläggen är utformade för att få så bra kontaktyta som möjligt och det finns varianter 

med och utan slitsar. Då kraften läggs på pressas belägget jämnt mot bromsskivan. 

Nötningen av brombelägg beror på friktionsvärmen som uppkommer vid bromsning. Belägg 

gjorda av kompositmaterial klarar temperaturer mellan 350 och 500 . På höghastighetståg 

används sinterbelägg som klarar högre temperaturer. [3] 

 

2.4 Bromsokets inre mekaniska funktion 

Bromsen består grovt förenklat av två hävarmar med bromsbelägg i ena änden. Beläggen är 

fastsatta med hållare som kan vrida sig kring sin upphängning. Hävarmarna är försedda med 

två leder. Den ena hävarmen påverkas av en tryckluftscylinder med en returfjäder. Den andra 

länkarmen är kopplad till en justeranordning som reglerar bromsens mekaniska spel. 

Så länge tryckluften ligger på cylindern är bromsen öppen. Då tycket släpps till 

atmosfärstryck trycker den hoppressade returfjädern tillbaka cylindern och kolvstången dras 

tillbaka vilket vrider den excenteranordning som den ena hävarmen är kopplad till och 

bromsbeläggen förs in mot bromsskivan.  

I figur 2.1 finns de olika delarna namngivna i en enkel skiss. 
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Figur 2.1 Bromsens delar. 

 

I figur 2.2 klargörs bromsokets inre mekaniska funktion. Flera förenklingar har gjorts, inga 

leder finns på hävarmarna och den ena har modellerats helt stel.  

 

 
Figur 2.2 Öppen (överst) respektive stängd (underst)broms. 

 

Den röda pilen i figuren symboliserar det tryck som ligger på och de blå pilarna visar 

excentertappens respektive ena hävarmens rörelser då bromsen läggs an. 

2.5 Solid Edge 

Solid Edge är ett CAD-program som används för att skapa 3D-modeller. Programmet 

innehåller funktioner som ger möjlighet att modellera enstaka delar och även sätta ihop dessa 

till ett större system. Varje del i en sammanställning kan enkelt analyseras och modifieras. 
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Både ytor och hela solider kan modelleras i programmet och för att skapa animeringar måste 

delarna vara solida.  

2.6 ANSYS 

ANSYS är ett datorprogram som här används för analyser av 3D-modeller med hjälp av Finita 

Element Metoden. Inspänningar och laster i form av tryck, krafter och moment kan läggas på i 

en modell för beräkning av t.ex. deformationer och spänningar. Vid FEM-beräkningar delas 

modellen in i flera små element, vilket kallas Mesh. Noggrannheten i beräkningarna ökar med 

antalet element.  
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3. Resultat 

Nedan redovisas de resultat som tagits fram med hjälp av teori och kunskap som presenterats 

ovan. Först beskrivs hur CAD-modellen har skapats och sedan vilka analyser som gjorts i 

ANSYS.  

3.1 CAD 

Den erhållna CAD-modellen var endast ett tomt skal bestående av ytor. Dessa var placerade 

på ett sådant sätt att tågbromsen till synes var en 3D-solid. För att använda fler av Solid 

Edge’s funktioner och även exportera bromsen till andra program krävdes att solida delar 

skapades. Den givna modellen visas i figur 3.1 nedan. Många av delarna bestod endast av en 

yta och för dessa har övriga geometrier uppskattats och antagits vid modelleringen. Nedan 

följer en beskrivning av de mest väsentliga delarna i modellen och sammanställningen av 

dessa.  

 

Figur 3.1 Den givna CAD-modellen. 

 

3.1.1 Hävarmar 

Bromsens två hävarmar är i ena änden fästa i självjusteringsmekanismen och i den andra 

änden är belägghållare fästa. De både hävarmarna är fästa i bromshuset dock på olika sätt, den 

ena med en vanlig axel och den andra med en excenteraxel som bidrar till rörelsen i bromsen. 

I den givna modellen är de båda hävarmarna identiskt lika så när som på ett litet spår. Då den 

nya modellen skapats har endast en arm modellerats och används. Nedan följer de 

förenklingar som gjorts, se figur 3.2 samt figur 3.3 för ändringarnas position.  
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Figur 3.2 Gammal hävarma med markeringar 1-6 för ändringar. 

 

1 och 2: Hål har gjorts i hävarmarnas ändar för att kunna fästa belägghållarna. 

 

3: Avrundningarna på hävarmarnas insida har förenklats något då de var svåra att återskapa. 

 

4: Hålen för infästning har fått sidor och botten. 

 

5 och 6: Muttrarna har tagits bort och hål har gjorts i hävarmarnas ändar för att kunna fästa 

självjusteringsmekanismen. 

 
Figur 3.3 Gammal hävarma med markeringar 7-9 för ändringar. 

 

7: Ett spår längst ut på ena sidan av varje hävarm har tagits bort. Detta har tillkommit som en 

effekt av att modellen endast bestod av ytor. En fjäder låg emot armen och i kontakten 

uppstod ett hål i ytan. 
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8: Avrundningarna på hävarmarnas kortsida (mot beläggen) har förenklats betydligt då det var 

svårt att återskapa dessa. 

 

9: Hävarmarnas sidor har i den nya modellen gjorts vinkelräta, då vinkeln  endast avvek 

mellan 0,5 och 1,5 grader från 90 grader. Detta underlättade betydligt modelleringen av delen. 

 

I figur 3.4 visas hur den nya hävarmen ser ut. 

 

 
Figur 3.4 Den nya hävarmsmodellen. 

 

3.1.2 Självjusteringsmekanism 

Hävarmarna kopplas ihop med en självjusteringsmekanism. Denna reglerar avståndet mellan 

hävarmarna men har här modellerats stel och har konstant längd. Andra förenklingar (se figur 

3.5) som gjorts är: 

 

1 och 3: Hål har gjorts för att kunna fästa självjusteringsmekanismen i hävarmarna. 

 

2: Avrundningarna på förbandet har förenklats. 

 
Figur 3.5 Självjusteringsmekanism, före (vänster) och efter (höger). 
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3.1.3 Excenteraxel/axel 

De två olika axlarna har modellerats efter diametern på hålen i hävarmarna samt diametern på 

de hål i bromshuset som axlarna ska placeras i, se figur 3.6. 

 
Figur 3.6 Excenteraxeln och axeln för den andra bromsarmen. 

 

3.1.4 Bromshus 

I bromshuset finns den mekanism som omvandlar skillnaden i tryck till rörelse i hävarmarna 

via rotation i excenteraxeln. Tryckmekanismen är placerad i mittdelen av huset, detta var även 

den enda del av huset som i grundmodellen modellerats så dess inre kunde ses.  

I den övre delen av bromshuset finns excenteraxeln och mekanismen som får den att rotera. 

I den undre delen sitter axeln till den hävarm som inte påverkas av tryckluftsmekanismen, här 

finns även plats för en parkeringsbroms dock har denna utelämnats i detta projekt.  

Då stora delar av bromshusets inre varit okänt har många egna antaganden, val och 

förenklingar gjorts vid modellering av detta. I följande punkter beskrivs mer ingående vad 

som förändrats, se figur 3.7, figur 3.8 samt figur 3.9. 

 

 
 

Figur 3.7 Bromshusets ändringar numrerade 1-6. 

 

1: Företagets logotyp och en nersänkt rektangel för produktdata har tagits bort från husets 

övre del då de inte påverkar bromsens funktion. 
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2: Vårta för infästning har tagits bort då den inte påverkar den bromsfunktion som ska visas 

här. 

 

3: Då husets väggar inte hade någon tjocklek vid hålet för excenteraxeln sattes denna till 5 

mm. 

 

4: Även på bromshusets undre del saknades tjocklek runt axeln. Med ledning av diametern 

och placeringen på hålet i hävarmen gick det dock att avgöra hur stor axeln skulle vara och 

var den skulle placeras. 

 

5: Undre delen av bromshuset har gjorts solid då parkeringsbromsen inte modellerats. 

 

6: Detaljer på upphängningen så som muttrar och skruvar har tagits bort då de inte påverkar 

bromsens funktion som här ska beskrivas. 

 

 
 

Figur 3.8 Bromshusets ändringar numrerade 7-10. 

 

7: Övre delen av huset har getts skaltjockleken 5mm. 

 

8 till 10: Avrundningar som inte påverkar den funktion som ska visas har tagits bort. 
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Figur 3.9 Bromshusets ändringar numrerade 11-12. 

 

11: En urfasning på insidan av mittdelen har tagits bort och väggarna har gjorts släta. 

 

12: Förstärkningar har tagits bort. 

3.1.5 Tryckluftsmekanism 

I mitten av bromshuset är tryckluftsmekanismen som styr bromsens rörelse placerad. Den 

består av en övre och en undre skål, ett membran, en returfjäder och en tryckluftscylinder med 

en kolvstång som är kopplad till excenteraxeln. 

Den undre skålen är ansluten till tågets tryckluftssystem, inuti denna skål ändras alltså trycket 

beroende på om bromsen ska ligga an eller inte. I den givna modellen fanns endast de två 

skålarna samt membranet och diverse klämmor som höll ihop skålarna modellerade, dessa har 

modifierats enligt (se figur 3.10) 

 
Figur 3.10 Skålar, membran samt klämmor och tätningar. 
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1: Den undre skålens inre och yttre yta har kopplats ihop så att skålen kan göras solid. 

 

2: Luftintaget har tagits bort då luftens flöde inte ska visas i den framtagna modellen. 

 

3: Den övre skålen bestod enbart av en yta och har därför getts en tjocklek och gjorts solid. 

 

4: Membranet mellan undre och övre skålen har tagits bort då töjningen av detta inte kan 

simuleras i Solid Edge. 

 

5: Klämmor och diverse tätningar som satt mellan och runt skålarna har tagits bort och ersatts 

med endast en tätning som ger rätt avstånd mellan skålarna. 

 

Tryckluftscylindern, kolvstången och dess koppling till excenteraxeln fanns inte med i den 

givna modellen. Hur denna mekanik skulle utformas och fungera har gruppen därför studerat 

och satt sig in i med hjälp av ritningar av andra bromsar. Modellen fungerar och rör sig som 

den ska men det är oklart om detta är den lösning som finns i den verkliga bromsen. I figur 

3.11 visas denna mekanism. 

 
Figur 3.11 Inre bromsmekanism. 

 

3.1.6 Distansringar 

Mellan hävarm och bromshus var distansringar placerade, dels som distanser och dels som ett 

hölje runt excenteraxeln. Dessa togs bort då de inte påverkar den bromsfunktion som ska 

beskrivas, se figur 3.12. 

 
Figur 3.12 Placering för distansringar. 

 

3.1.7 Belägg  

Tre olika belägg har modellerats med hjälp av erhållna ritningar. För mer information om 

dessa belägg hänvisas till avsnitt 3.2.2. 
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3.1.8 Belägghållare 

Längst ut på hävarmarna sitter belägghållarna monterade. På dessa träs sedan beläggfästena 

som bromsbeläggen sitter fast i. I belägghållarna sitter även vinkeljusteringsmekanismen fast 

vilket tvingar belägghållarna och därmed även beläggen att hålla sig plana mot varandra.  

Ändringarna visas i figur 3.13 respektive figur 3.14. I den sistnämnda figuren visas även hur 

den nya belägghållaren ser ut. 

 
Figur 3.13 Den gula fjäderns placering. 

 

1: Gula fjädrar har tagits bort då funktionen för dessa inte är relevant för analyserna. 

 
Figur 3.14 Belägghållaren före och efter. 

 

2: Muttrar och skruvar har tagits bort då de inte påverkar bromsens funktion som här ska 

visas. 

För FEM-analysen har delen förenklats ytterligare, vilket beskrivs i avsnitt 3.2.4 

 

3.1.9 Beläggfäste 

Beläggfästena har förenklats på följande sätt, se även figur 3.15. 

 

1: En påbyggd platta på undersidan av beläggfästet har tagits bort. 

 

2: Små hål i skivan har tagits bort. 

 
Figur 3.15 Beläggfäste från olika vyer. 

 

Ytterligare förenklingar har gjorts inför FEM-analysen, se avsnitt 3.2.4. 
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3.1.10 Vinkeljusteringsmekanism 

Fäst i de två belägghållarna sitter en vinkeljusteringsmekanism som håller beläggen plana mot 

varandra. Denna består av två delar med vardera en axel och ett cylindriskt hål. Då den ena 

delen har axeln ytterst och den andra har hålet ytterst passar delarna i varandra vilket tillåter 

att beläggen rätar upp sig mot varandra. 

Inga stora förenklingar har gjorts på dessa delar, men de som gjorts visas i figur 3.16. 

 

 
Figur 3.16 Vinkeljusteringsmekanism. 

 

1: Skruvskallar har tagits bort då de inte påverkar den funktionen som ska beskrivas. 

 

2: Avrundningarna har inte modellerats exakt som i den givna modellen. 
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3.1.11 Sammanställning 

När alla delar modellerats sattes de ihop i en sammanställning, en såkallad ”assembly”. I 

denna lades även en rälsbit och ett hjul som även dessa modellerats i Solid Edge av 

projektgruppen. I verkligheten är hjulet på ett tåg låst i förhållande till bromshuset medan 

bromsbeläggen kan röra sig, därför är de inte alltid parallella med bromsskivan. Detta gäller 

dock bara när bromsbeläggen inte ligger an mot bromsskivan, när de kommer i kontakt med 

skivan anpassar de sig och blir plana. Då denna rörelse inte gick att modellera fästes det ena 

bromsbelägget mot bromsskivan, på så sätt undveks problemet att bromsbeläggen hade en 

vinkel mot bromsskivan vid modelleringen. I figur 3.17 nedan visas hur den färdiga 

sammanställningen ser ut. 

 
 

Figur 3.17 Hjul med bromsskiva, räls och bromsok i sin helhet i två olika vyer. 
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3.2 ANSYS 

Kontaktförhållandet mellan bromsskiva och bromsbelägg är av stor vikt vid många typer av 

analyser så som undersökning av partikelgenerering, termisk analys av belägg och skiva, 

nötningsanalys av belägg är några exempel på dessa. 

Ett ojämnt kontakttryck mot skivan kan leda till att temperaturfördelning i skivan blir mer 

ojämn än i det fallet då trycket fördelas helt jämnt. Nötningen av belägget kan också bli 

ojämn.  

I FEM-programmet ANSYS gjordes flera analyser av kontakttryckets fördelning mellan 

belägg och skiva. En bromskraft räknades fram och ansattes sedan i programmet vid 

analyserna. 

3.2.1 Beräkning av bromskraft 

För att avgöra hur stor bromskraft som behövs per broms i en tågvagn gjordes en enkel 

kraftanalys. Vagnarna i tåget antogs vara frikopplade men bromsa med samma retardation och 

vid beräkningarna förutsattes att viktfördelningen på vagnens åtta hjul var lika.  

Med antagna tågdata baserade på data från X2000 [4] kan först friktionskraften, , 

mellan hjul och räls beräknas. Axellasten vid tjänstevikt (olastad vagn), , antogs vara 

18,5 ton och fördelas lika på axelns två hjul. Friktionstalet mellan hjul och räls  

kommer variera och vid mätningar på torr räls har de mäts till att vara mellan 0,2-0,4 här väljs 

koefficienten till 0,4 då den maximala möjliga friktionskraften ska beräknas. 

Normalkraften på hjulet blir 

  (1) 

 

och friktionskraften mellan hjul och räls,  

  (2) 

Detta är den maximala kraften som kan fås mellan hjul och räls. Det moment som denna 

friktionskraft skapar ska under inbromsningen balanseras mot det moment som skapas av 

friktionskraften mellan belägg och skiva. I figur 3.18 visas angreppspunkter samt riktningar 

på krafterna. Hjulets och skivans radier hämtas ur CAD-modellen. Hjulets radie uppmäts till 

. För skivan mäts radien till . Den bromskraft som uppkommer 

på bromsskivan  antas dock verka i mitten av bromsbeläggshöjden, vilket är skivans 

radie minus halva beläggets höjd. Med en bromsbeläggshöjd på  blir radien för 

kraften på skivan således .  
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Figur 3.18 Hjul, skiva och räls med verkande krafter. 

 

Då friktionskraften mellan hjul och räls ska bromsas av kraften på bromsskivan ställs en 

momentjämvikt kring hjulnavet upp. 

  (3) 

  (4) 

Den sökta bromskraften  är normalkraften som hävarmarna ska överföra via 

bromsbeläggen vinkelrätt mot skivan. Den beräknas för ett bromsbelägg enligt 

  (5) 

där  är friktionstalet mellan belägg och skiva. Denna har här satts till 0,38 men varierar 

något för olika belägg. Bromskraften  beräknas till . 

 

3.2.2 De belägg som analyseras 

Vid analyserna undersöks kontakttrycket för tre olika typer av bromsbelägg se figur 3.19, ett 

organiskt belägg utan slitsar, ett organiskt belägg med slitsar samt ett sintrat belägg.  

 
Figur 3.19 Från vänster till höger, organiskt belägg utan slitsar, organiskt belägg med slitsar 

samt sintrat belägg. 
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Materialen i beläggen kommer i analyserna att anses som isotropt och linjärelastiskt. 

Ytterligare specifikationer om beläggen erhålls i nedanstående tabell 3.1. [5] och [6] 

 

Tabell 3.1 Specifikationer för de tre bromsbeläggen. 

Specifikationer för bromsbelägg 

Typ av belägg och 

material 

Belägg med slitsar 

(organiskt material) 

Belägg utan slitsar 

(organiskt material) 

Hexagonformade 

belägg (sintrat 

material) 

Medelvärde för 

friktionskoefficient    

Densitet    

E-modul    

Possions tal    

Kontaktarea    

Beläggtjocklek    

 

Samma typ av beläggfäste och belägghållare används för alla tre belägg, detta i syfte att göra 

rimliga jämförelser mellan de olika beläggens kontaktegenskaper. Då samma beläggfäste 

används kommer kraften att fördelas på samma sätt för de olika fallen 

Belägghållare, beläggfäste och belägg utan slitsar illustreras i figur 3.20.  

 

 
Figur 3.20 Belägghållare, beläggfäste och belägg (från vänster till höger). 

För både belägghållare och beläggfäste gäller vid analyserna följande materialdata taget från 

ANSYS (Material: Structural Steel): 

 

Densitet: 
 

E-modul:  

Poissons tal:  
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3.2.3 Avgränsningar 

Analysen utförs helt statiskt. Ingen hänsyn av termiska inverkan tas. Skivans rotation kommer 

ej beaktas. 

Bromskraften från länkarmen kommer att anbringas vinkelrätt mot beläggets kontaktyta i de 

hål där länkarmen är fäst. Detta illustreras i figur 3.21 nedan. I det verkliga fallet kommer 

kraftens angripningsyta att variera.  

 
Figur 3.21 Bromskraftens anliggningspunkter markerade med rött. 

 

Deformationen i länkarmarmar och övriga komponenter i oket vid inbromsning kommer ej att 

beaktas i analysen. 

 

3.2.4 Förenklingar 

Förenklingar har gjorts i modellen för att minimera antalet överflödiga element och för att 

minimera lösningstiden i ANSYS, utan att förändra styvheten i modellen nämnvärt då detta 

kommer att påverka analyserna av kontakttrycket. 

Belägghållaren och beläggfästet som används vid analysen är egentligen helt avsedda för 

sintrade hexagonformade belägg men används i detta fall även för de organiska beläggen.  

Belägghållarna förenklas i viss mån för att underlätta analysen, se figur 3.22. 

 
Figur 3.22 Belägghållaren före (vänster) respektive efter (höger) förenkling. 
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Även beläggfästet har förenklats något, kanter och små detaljer har tagits bort. I figur 3.23 

visas hur beläggfästet modifierats. 

 
 

Figur 3.23 Beläggfäste före (vänster) respektive efter (höger) förenkling. 

 

Bromsskivan som används är av hjulmonterad typ. De två bromsskivorna fästs på var sin sida 

om hjulet, på ena sidan med skruv och låses på motsatt sida med en mutter. Skivans 

anliggningsyta mot hjulet består av ett antal cirkulära ytor. Skivan har också kylflänsar som 

även dessa ligger an mot hjulet. Materialdata för skivan väljs enligt följande [5]: 

 

Densitet: 
 

E-modul:  

Poissons tal:  

 

I analyserna används en liten sektion av bromsskivan eftersom endast en minimal del av 

skivans geometri runt belägget påverkar kontakttrycket. Skivan förenklades och distanser och 

skruvhål togs bort. I figur 3.24 nedan visas skivans utseende före samt efter förenklingen. 

 
 

 

Figur 3.24 Den sektion av bromsskivan som användes vid analyserna, före (vänster) och efter 

(höger) förenklingen. 
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Belägget placeras på bromskivan i förhållande till skivans centrumpunkt. I figur 3.25 nedan 

visas hur masscentrum för belägget placeras 253 mm från centrum på skivan. 

 
Figur 3.25 Beläggets placering på bromsskivan. 

 

3.2.5 Omberäkning av bromskraften 

Den beräknade bromskraften  gäller för det slitsade organiska belägget. För 

de andra beläggen räknas kraften om så förhållandet mellan kraft och yta blir samma för alla 

belägg. Detta för att jämförelser av kontaktryckets fördelning i de olika beläggen lättare ska 

kunna utföras.  

  (6) 

 

Således blir kraften för de olika beläggen 

  (7) 

  (8) 

  (9) 
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3.2.6 Inställningar i ANSYS 

Då modellerna förts in i ANSYS sätts ett antal rand- och kontaktvillkor upp, dessa redovisas 

nedan. 

 

Randvillkor 

Bromsskiva utan distanser: 

Skivans låses med kommandot ”fixed support” på kylflänsarnas kontaktyta mot hjulet. 

Därefter används ”frictionless support” på skivans två snittytor. 

 

Bromsskiva med distanser: 

Låses på samma sätta som ovanstående. Dock sätts även ”fixed support” på distansytorna som 

är i kontakt med hjulet och på de ytor som är i kontakt med låsningen för bromsskivan. 

 

Kontaktvillkor 

I ANSYS ansätts ”Connections”, villkor, mellan de olika kontaktytorna. I varje 

kontaktområde sätts den ena kontaktytan till ”Target” och den andra till ”Contact”. 

 

Mellan skiva och belägg: 

Skiva: Target 

Belägg: Contact 

Villkor: Friction (en friktionskoefficient sätts mellan ytorna) 

 

Mellan belägg och beläggfäste 

Belägg: Target 

Beläggfäste: Contact 

Villkor: Bonded (ytorna är fast låsta till varandra) 

 

Mellan beläggfäste och belägghållare 

Beläggfäste: Target 

Belägghållare: Contact 

Villkor: Bonded (ytorna är fast låsta till varandra) 

 

3.2.7 Mesh och konvergens 

För diskretisering (mesh) och elementtyp används ANSYS automatiska mesh. Vid 

kontaktytan, mellan belägg och skiva, där den huvudsakliga analysen av kontakttrycket sker 

förfinas meshen ytterligare. Vid diskretiseringen används en finare mesh på ”kontaktyta” än 

på ”targetyta”. Detta för att få ett mer noggrant resultat.  

 

Korrektheten i svaren beror på hur fin meshen är. Finare mesh ger mer tillförlitliga svar men 

analyserna tar längre tid att lösa för programmet. Har en för stor uppdelning gjorts klarar 

programmet inte av att lösa analysen. Det eftersträvas att med så få element som möjligt få ett 

tillfredställande resultat. Meshen förfinas stegvis vid analyserna tills resultatet konvergerat, 

dvs. att det inte längre är någon större skillnad mellan analyserna med olika mesh storlek. 

3.2.8 FEM-analys av kontaktförhållande mellan bromsskiva och bromsbelägg 

Nedan redovisas analysen av kontakttrycket för de tre beläggen, först det slitsade sedan för 

det utan slits och sist för det sintrade belägget. Detta sker med bromsskiva utan distanser och 

skruvhål. Beläggen förses med beläggfäste och förenklad belägghållare. 
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ANALYS 1: Kontakttrycksfördelning för slitsat belägg. 

Meshstorleken på bromsbeläggets yta sattes till en början till 2 mm och varierades för 

bromsskivans yta. Övriga delar och ytor tilldelades standardmesh. Detta visas i figur 3.26 

samt figur 3.27. 

 

 
Figur 3.26 Bromsbelägg med 2 mm meshstorlek. 

 

 
Figur 3.27 Standard mesh för delar och ytor som ej deltar i kontakten. 
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I den första analysen användes standard mesh på bromsskivans yta. För denna uppdelning 

erhölls följande resultat, se figur 3.28. 

 
Figur 3.28 Resultat vid standrad mesh skiva och 2 mm mesh belägg. 

 

I nästa anlys ändrades meshen i bromsskivan till 7 mm, i figur 3.29 visas resultatet. 

 
Figur 3.29 Resultat vid 7 mm mesh skiva och 2 mm mesh belägg. 
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De två föregående analyserna gav snarlika resultat, en tredje mesh gjordes för större säkerhet. 

Meshen för bromsskivan sattes nu till 3 mm, se figur 3.30 för resultat. 

 
Figur 3.30 Resultat vid 3 mm mesh skiva och 2 mm mesh belägg. 

 

Även denna mesh gav obetydlig skillnad resultat och projektgruppen beslutade att använda 

standard mesh på bromskivan.  

 

Vidare undersöktes hur variationen i meshstorlek på bromsbelägget påverkade resultatet. 

Meshen på belägget ändrades från 2 mm till 1,5mm och följande erhölls(se figur 3.31).  

 
Figur 3.31 Resultat vid standard mesh skiva och 1,5 mm mesh belägg. 
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Resultatet skiljer sig från de föregående och ytterligare en mesh kontrolleras. I figur 3.32 

visas resultatet för en mesh som nu satts till 1,1 mm. 

 
Figur 3.32 Resultat vid standard mesh skiva och 1,1 mm mesh belägg. 

 

Resultatet höjdes ytterligare istället för att konvergera mot 4.3 MPa som tidigare erhölls. En 

finare mesh (1 mm) gjordes men för denna sa ANSYS ifrån. Något godtagbart resultat för 

kontakttrycket i detta belägg har alltså inte erhållits. 

 

ANALYS 2: Kontakttrycksfördelning för belägg utan slitsar, 

Då analysen för belägget utan slits gjordes varierades även här meshstorleken för bromsskiva 

och bromsbelägg. Till en början valdes en mesh på skivan som var 4 mm och en på belägget 

som var 3 mm, se figur 3.33 samt figur 3.34. 

 
Figur 3.33 Bromsbelägg med 3 mm meshstorlek. 
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Figur 3.34 Skiva med 4 mm, bromsbelägg med 3 mm meshstorlek. 

 

Med de valda meshstorlekarna erhölls följande resultat, se figur 3.35. 

 
Figur 3.35 Resultat vid 3 mm mesh belägg och 4 mm mesh skiva. 
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Meshen förfinades sedan på både skiva och belägg till 3mm respektive 2mm. Detta 

resulterade i figur 3.36. 

 
Figur 3.36 Resultat vid 2 mm mesh belägg och 3 mm mesh skiva. 

 

Skillnaden mellan de två resultaten var inte av betydande storlek, meshen förfinades dock 

ytterligare (skiva 2 mm och belägg 1,5 mm) och följande resultat erhölls (se figur 3.37). 

 

 
Figur 3.37 Resultat vid 1,5 mm mesh belägg och 2 mm mesh skiva. 

 

Mellan de olika mesharna är differensen av kontakttrycket försumbar och resultatet är därmed 

tillförlitligt.  
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ANALYS 3: Kontakttrycksfördelning för sintrat belägg med skiva utan distanser 

Precis som i föregående analys förändrades meshen för belägg och skiva steg för steg.  

Till en början användes en mesh för skivan på 4 mm och för belägget 3 mm. Hur detta ser ut 

visas i figur 3.38samt figur 3.39. 

 
Figur 3.38 Bromsbelägg med 3 mm meshstorlek. 

 
Figur 3.39 Skiva med 4 mm, bromsbelägg med 3 mm meshstorlek. 
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Följande resultat erhölls för denna mesh (figur 3.40). 

 
Figur 3.40 Resultat vid 3 mm mesh belägg och 4 mm mesh skiva. 

 

Då det i den första analysen konstaterades att skivans meshstorlek inte påverkade resultatet 

avsevärt beslutades det att i följande analyser öka meshen för skivan samtidigt som den 

minskas för belägget. På så sätt hölls antalet element och noder på en för programmet 

acceptabel nivå. 

 

I nästa steg var elementstorleken för skivan 5 mm och 2 mm för belägget. I figur 3.41 nedan 

visas resultatet för dessa värden. 

 
Figur 3.41 Resultat vid 2 mm mesh belägg och 5 mm mesh skiva. 
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Precis som för föregående analys är resultaten förhållandevis nära varandra för de olika 

mesharna. För större trovärdighet gjordes ytterligare en mesh nu med 6 mm elementstorlek på 

skivan och 1,5 mm för belägget, se figur 3.42.  

 
Figur 3.42 Resultat vid 1,5 mm mesh belägg och 6 mm mesh skiva. 

 

Då lösningen ligger nära de föregående anses resultatet tillförlitligt.  
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4. Diskussion 

Det är oklart hur representativ den skapade modellen är i förhållande till en verklig tågbroms. 

I den modell som erhållits från uppdragsgivaren, som används som grund, har flera mått 

utelämnats och det kan även tänkas att denna endast är av konceptart. Man måste vara 

medveten om att många förenklingar och antaganden gjorts då den nya modellen tagits fram. 

Då resultaten ska bedömas och utvärderas är det viktigt att inte falla utanför de avgränsningar 

som gjorts, en mer omfattande analys och noggrannare modellering skulle behövas för att 

kunna ta fram mer konkreta resultat.  

 

CAD-modellen kan användas för att visa bromsens rörlighet och klämfunktion. Dock visas 

bara hur denna specifika broms fungerar. Mekaniken och utformningen inuti bromsen varierar 

förstås från tillverkare till tillverkare och är oftast konfidentiell. Grundmodellen var tom inuti 

då den erhölls så dessa delars utformning och funktion är modellerade med stor osäkerhet. 

Vid modelleringen har flera delar utelämnats en av dessa är parkeringsbroms. Denna 

modellerades ej då den inte behövdes för uppgiften som i stort var riktad till att analysera 

kontakten mellan belägg och skiva vid stoppbromsning. 

 

Om hållfasthetsanalyser av bromsoket görs med hjälp av den framtagna modellen måste de 

förenklingar som gjorts ses över och utvärderas för att utreda om de påverkar bromsokets 

hållfasthetsegenskaper.  

 

Då beräkningen av bromskraften gjordes betraktades tågets vagnar som separata system. I 

verkligheten kommer vagnarna påverka varandra vid en inbromsning. Om alla vagnar inte 

bromsas samtidigt kan självsvängningar uppstå i kopplingen mellan vagnarna. Därför skulle 

det även vara en stor påverkan om till exempel en vagn saknade bromsar helt.  

 

Det har även antagits att axeltrycket och därmed vikten i alla vagnar är lika. Detta är självklart 

även det en grov förenkling som ger enkla beräkningar. Vid beräkningarna har vagnarna även 

antagits vara tomma. Viktskillnaden för en lastad respektive olastad vagn är i själva verket 

stor. För de lättare vagnarna kan detta medföra en låsning av hjulen och de kan lyftas av 

spåret då tyngre vagnar bakom trycker på. 

 

Bromskraften som räknats fram kommer låsa hjulen helt vilket man i verkligheten inte vill. 

Istället bör en någon lägre kraft läggas an, detta regleras ofta med en mekanism i bromsen. 

Om hjulet låses helt och börjar glida på spåret slits det och plattor på hjulet kan uppstå. Dock 

har flera förenklingar och approximationer gjorts under arbetets gång och det är oklart vilka 

eller om de förvärrar eller förbättrar resultaten och därför används detta gränsfall för kraften i 

FEM-analyserna. Approximationen av bromskraften är alltså grov och denna påverkar även 

analyserna som gjorts i ANSYS där denna används. 

 

Vid beräkningarna i ANSYS har inte skivans rotation beaktats. Ett sätt att approximera detta 

är att ansätta en tangentiell kraft som är konstant över hela ytan på belägget. Dock kommer, i 

det verkliga fallet, denna kraft variera med kontakttrycket. Där kontakttrycket är högt kommer 

också den tangentiella kraften att vara stor.  

 

Resultaten i analysen för det slitsade belägget konvergerade inte. Detta kan bero på den 

komplicerade geometrin. En möjlig metod att få bukt på detta vore att förenkla belägget 

genom ta bort avrundningar på slitsarna. Det skulle även kunna undersökas hur lösningarna 

för andra områden på belägget skiljer sig åt. Detta för att försumma de höga kontakttrycket i 

slitskanterna och endast undersöka fördelningen över en större yta.  
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Kontaktrycket är som störst i ytterkanterna på beläggen oavsett modell. Dock är det för det 

sintrade belägget mer koncentrerat till en punkt vilket troligtvis beror på beläggets geometri. 

Kontakttrycksfördelingen skulle kunna avhjälpas med att placera ytterligare ett fäste för 

hävarmen på belägghållaren, mellan de två befintliga fästena. Detta för att fördela kraften mer 

jämt över hela kontaktytan. Dock bör man även ha i åtanke att flera förenklingar gjorts i 

modellen. Speciellt förenklingarna som gjorts på belägghållaren. Dessa kan ha påverkat 

styvheten i hållaren mer än väntat vilket kan ha gett den ojämna kontaktrycksfördelningen. 

 

Det största kontakttrycket är förskjutet något nedåt från kraftens angreppspunkter. Troligtvis 

beror detta på att styvheten i belägghållaren där är högre.  

 

Med analyserna som utförts har det verifierats om modellen är tillförlitlig och stämmer. Då en 

av analyserna inte konvergerade har vidare och djupare undersökningar av kontakttrycket inte 

gjorts. Högsta och lägsta tillåtet tryck samt placering och storlek för dessa kvarstår att 

undersöka.  
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5. Framtida arbete 

Det första som bör göras i vidare arbete är att vidareutveckla modellen. Dels genom att 

förenkla den mer men även genom att se över de förenklingar och villkor som har använts. 

Möjligen kan modellen fås att fungera med andra rand- och kontaktvillkor. 

 

En undersökning av hur distanser och skruvhål på skivan påverkar kontakten kan även göras 

för ett mer korrekt resultat. Det kan även av samma anledning undersökas hur resultatet 

påverkas av hur kraften läggs på. 

 

Ytterligare analyser kan med en korrekt fungerande modell göras av var i modellen största 

respektive lägsta tryck uppkommer och hur detta påverkar belägg och skiva. Vidare kan även 

termiska förloppet mellan broms och skiva analyseras. Även här bör det iakttas vad som sker 

både i belägg och skiva. 

 

Även vilka skillnader som gäller för de olika beläggen bör undersökas. I vilka förhållanden de 

olika beläggen passar bäst och vilka för och nackdelar som finns med de olika materialen i 

bromsbeläggen. 
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Bilaga 

På bilda.kth.se finns den CAD-modell som tagits fram. 

 


