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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar om utmattning av skruvar och har genomförts på Scania CV. Skruvar 

används på Scania för att till exempel sätta samman olika delar i ett lastbilschassi. Det är 

därmed viktigt att skruvarna håller för den belastningen som de utsätts för. Axiell 

utmattningsprovning av skruvar är standardiserad och välbeprövad medan publicerade 

testdata för böjutmattningsprovning nästan är obefintliga. Inom vissa utvecklingssammanhang 

antas skruvar hålla för högre ingenjörsspänningar i böjbelastning än i ren dragbelastning 

eftersom utmattningsprovning av provstavar har påvisat denna skillnad. I detta examensarbete 

har en helt ny provuppställning tagits fram för att genomföra böjutmattningsprovning både vid 

utmattningsgränsen och för kortare livslängd.  

Resultat i utmattningshållfasthet jämfördes sedan med resultat från axiell 

utmattningsprovning som även genomfördes i arbetet. Olika modeller för att beskriva 

spänningstillståndet i skruven togs fram med hjälp av teoretiska lösningar och FEM-modeller. 

Resultaten visar att skruvarna som är testade håller för 65-80 % högre ingenjörsspänningar i 

böjbelastning än i axiell belastning. 

Skillnaden i utmattningshållfasthet på grund av olika lastfall kan förklaras med olika teorier, till 

exempel gradientinverkan eller volymsinverkan. Här undersöktes utifall volymsinverkan kan 

förklara skillnaden i livslängd mellan de olika lastfallen med hjälp av weakest link teorin och 

resultaten visar att det så är fallet.  

 

 

  



2 

 

 

Bending Fatigue Evaluation of Screws 

Xiyue Huang 

Degree project in Solid Mechanics 

Second level, 30.0 HEC 

Stockholm, Sweden 2014 

Abstract 
The master thesis concerns fatigue strength of screws and has been carried out at Scania CV. 

Screws are used at Scania in different types of joints in heavy vehicle chassis. It is therefore of 

importance that these screws are able to withstand the loads they are subjected to. Axial 

fatigue strength testing is well established and standardized while no test data for bending 

fatigue strength is published. In some development processes, screws are assumed to have 

higher fatigue strength when subjected to bending than in axial loading since notched 

laboratory specimen have shown this behavior. During this thesis work, a completely new 

experimental setup for fatigue strength due to bending load is proposed. Fatigue testing is 

performed with this setup for screws both at the endurance limit and shorter fatigue life.  

The fatigue strength results are thereafter compared to the results from fatigue testing using 

axial loading, which is also performed during this work. Different models, theoretical and using 

FEM, have been developed in order to describe the stress state in the screws tested. The 

results show a 65-80 % higher fatigue strength for screws subjected to bending compared to 

axial loading using an engineering stress measure. 

The difference in fatigue strength for different load types can be explained by different 

theories, for example the gradient effect or the stressed volume effect. Here, the stressed 

volume effect is investigated and the results obtained by using weakest link theory show that 

the difference can be explained by the volume effect. 
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Beteckningar 
  Skruvradie, 14 mm för M14 

  Delning  

      Effektiv nominell radie       =  /2 – 0,938194    

     Effektiv nominell area           
  

    Förspänningskraft 

   Amplitudkraft 

   Amplitudspänning  
  

    
 

    Mittspänning  
  

    
 

   Nominell böjspänning   

   Nominell dragspänning  

     Nominell ingenjörsspänning        

  Elasticitetsmodul 

  Poissons tal 

  Areatröghetsmoment 

    Vinkeländring 

  Förskjutningsamplitud 
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Inledning 
Skruvar används i många områden inom industrin och det är viktigt att de kan motstå 

påfrestningar som de utsätts för i utmattning. Metoder för att utföra axiell 

utmattningsprovning av skruvförband finns beskriven i t.ex. ISO-standarden [6] . 

Utmattningshållfastheten definieras här som en nominell spänning: Kraft över nominell area 

utan att hänsyn tas till spänningskoncentrationer i skruvens gängbotten. Mycket data för 

utmattningshållfastheten finns tillgängliga för skruvar som belastas axiellt. 

I praktiken utmattas många skruvar dock i böjbelastning, i synnerhet för lastbilschassin där 

skruvar används för att sätta samman metallplåtar. Det existerar dock inga kända standarder 

för böjutmattningsprovning av skruvförband och heller inga data tillgängliga för 

böjutmattningshållfasthet.  

Provning som har genomförts på släta provstavar och provstavar med anvisning har vanligtvis 

visat på högre utmattningshållfasthet i böjning än i axiell belastning. Fenomenet kan förklaras 

med statistiska effekter [1]  eller inverkan av spänningsgradienter [9] . Skruvförband har höga 

spänningsgradienter i både axiell- och böjbelastning på grund av gängans geometri, vilket 

skiljer sig från statistiska effekter som är mer signifikant för böjbelastning än axiell belastning. 

Det vore därför intressant att undersöka en statistisk effekt baserad på antingen belastad 

volym eller belastad area. Här undersöks om weakest link teorin kan appliceras på 

experimentella resultat. 

I detta examensarbete presenteras en provuppställning för böjutmattningsprovning av 

skruvförband. Experiment har utförts med både axiell belastning och böjbelastning för 

flänsskruvar av höghållfasthetsstål och grov gänga, M14x2 10.9, längd 120 mm, och resultaten 

presenteras här. De muttrar som användes är flänsmuttrar M14x2 HK 8.8. Alla skruvar och 

muttrar är tillverkade av BUFO och kommer från samma batch för att minska effekten av 

spridning. Gängorna är rullade innan härdning. 

För att få fram spänningstillståndet i gängorna har en FEM-modell gjorts av en skruv-mutter 

sammansättning med en upplösning på 10 µm i gängbottnen. Detta möjliggör anpassningar till 

statistiska modeller baserade på belastad volym.  

 

Figur 1. Schematisk bild över provuppställningen.  
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Metod 

Teori 

Axiell utmattningsprovning  
Axiell utmattningsprovning är väl beskriven i ISO-standard [7] . Den nominella 

ingenjörsspänningen beräknas enligt  

     
  
    

 

där      är nominella ingenjörsspänningen,     amplitudlasten och                 den 

effektiva nominella spänningsarean. 

Böjutmattningsprovning 
En ny provuppställning har tagits fram för att utföra böjutmattningsprovning. Uppställningen 

och skruvens spänningstillstånd beskrivs detaljerat här.  

Linjär teori 

Först görs en härledning av skruvens spänningstillstånd med hjälp av linjära antaganden. 

Plattan antas vara stel och uppställningen antas vara symmetrisk. Skruven antas vara fastspänd 

i plattan. Förspänningen försummas. 

 

Figur 2. Provuppställningen före och efter styrd förskjutning  . 

Momentet    (se Figur 2) kan fås från elementarfall och är 

   
   

 
  

där   är den resulterande vinklingen av plattan,   areatröghetsmomentet för skruven och   

halva skruvens längd,  

Bidraget från dragspänningen i skruven ges, med småvinkelapproximation: 
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där    den resulterande dragspänningen i skruven och   avståndet från skruvens 

symmetriaxel till ledpunkten. 

Böjspänningen i skruven ges av 

   
      

 
 

     

 
    

Areatröghetsmomentet   som används här är beräknad för den effektiva radien. 

Slutligen ges kvoten mellan böj – och dragspänning som 

  

  
 

    

 
   

Resultatet visar att skruven principiellt utsätts för böjbelastning när   är liten och 

dragbelastning när   är stor. 

För att verifiera den linjära modellen gjordes testmätningar där skruvar försågs med 

töjningsgivare på varje sida. Mätningar visade att de uppmätta värdena inte stämde överrens 

med de linjära beräkningarna och ett försök har gjort för att förbättra den teoretiska modellen 

genom att ta med de icke-linjära effekterna som uppkommer i provuppställningen. 

Icke-linjär teori med förspänning och komplians 

I en mer exakt, icke-linjär modell, kan hänsyn tas till förspänningskraftens inverkan på skruvens 

spänningstillstånd samt effekten av variationen av radien längs med skruven. Vi antar här att 

plattorna är stela och att skruven är i jämvikt, en så kallad kvasi-stationär modell. Utöver detta 

antas skruvens areatröghetsmoment variera längs med skruven eftersom en del av skruven är 

gängad. Den antagna geometrin visas i Figur 3. I Figur 4 visas de krafter och moment som kan 

angripa en endimensionell skruvs ändar. 

 

Figur 3. Geometri utan symmetriantaganden. 
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Figur 4. Krafter och moment för en godtycklig skruv i jämvikt med kraft och moment vid ändarna. 

I det här fallet har vi en balk med dragkraft samtidigt som en utböjning och varierande 

moment längs balken. Från formelsamlingen i hållfasthetslära [2] fås 

                         

      
     
     

  

Där      är areatröghetsmomentet som antar två olika värden, för skruvens rakbana 

respektive gänga.   och   godtyckliga konstanter. Randvillkor kan fås från geometrin samt 

differentialekvationen och är 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

     
  

 
       
       

            

                
     

 

  

Differentialekvationen kan lösas analytiskt, detta steg utelämnas dock i denna rapport. Med 

den analytiska lösningen kan den nominella ingenjörsspänningen då beskrivas längs skruven.  

Kompliansen hos provuppställningen har med hjälp av FEM-simuleringar med hela riggen visat 

sig bestå av flera olika faktorer som t.ex. riggens deformation, kontakten mellan plattorna och 

skruvens ändar mm. Eftersom formen på FEM-beräkningar med endast skruv stämde väl 

överrens med mätningar (Figur 15) introduceras provuppställningens komplians som en 

skalfaktor  , där   
 

   
 , i efterföljande beräkningar för att undvika orimligt långa 

beräkningstider. 

Böjspänningen för skruven jämfört med mätvärden ses i Figur 5. Här kan man se att den 

ickelinjära teorin stämmer väl överens med både FEM-modellen (se FEM- simulering med 

gängprofil) och mätdata längs skruvens rakbana. Den linjära modellen stämmer däremot 

sämre. 
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Figur 5. Den teoretiska lösningen visas tillsammans med mätningar och FEM-simulering för förskjutningsstyrningen 
δ=1 mm. 

 

Provningsförfarande 
Skruvarna som provades var av typen M14x2 hållfasthetsklass 10.9 med fläns visas i Figur 6. 

 

Figur 6. Bild på skruven som testades tillsammans med mikroskopbild på gängprofil. 
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Axiell utmattningsprovning 
Dragutmattningsprov på skruvarna har genomförts på laboratoriet på institutionen för 

hållfasthetslära, KTH. Maskinen som användes i provningen var en servohydraulisk provmaskin 

MTS 160 kN med tillhörande styrenhet Instron M8520+. Lasten mättes med maskinens 

lastgivare och förskjutningen med maskinernas interna LVDT.   

Skruvarna provades i enighet med ISO-standarden SS-ISO-3800. Skruvarna träddes igenom två 

kåpor som sedan monterades i maskinen (se Figur 7). För att minska effekten av en eventuell 

vinkel mellan anläggningsytorna användes sfäriska brickor på båda sidorna.  

Efter montering av fixturen i maskinen förspändes skruvarna med en föreskriven last till 73 kN. 

Därefter belastades skruvarna med en cyklisk last i form av sinusvåg med förspänningslasten 

som mittlast tills brott skedde. 

i de allra flesta fall brast skruvarna i första gängan i direkt anslutning till muttern. En av 

skruvarna brast i övergången från gänga till rakbana. Detta är kommenterat i 

provningsresultaten (se Appendix D – Resultattabeller).  

En av de sfäriska brickorna som användes från början brast vid ett tillfälle, på samma sida som 

muttern sattes fast på. Nya brickor tillverkades och användes genom resten av provserien. 

Detta är kommenterat i provningsresultaten.  

 

 

Figur 7. Provningsuppställningen för drag visas tillsammans med en schematisk bild av uppställningen. 

Böjutmattningsprovning 
Böjutmattningsprovningen genomfördes också på KTH. Maskinen som användes i provningen 

var en servohydraulisk provmaskin MTS 30 kN med tillhörande styrenhet Instron M8500+. 

Lasten mättes med maskinens lastgivare och förskjutningen med maskinernas interna LVDT.  

Det finns ingen ISO-standard för böjutmattningsprovning av skruvar och en provuppställning 

har tagits fram och tillverkats under arbetet. En förenklad modell visas i Figur 8.  
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För att uppnå ren böjning ska skruvens centrumlinje gå genom ledpunkten, men det visade sig 

vara en instabil position vid pålastning och skruvens position flyttades därmed bort från 

ledpunkten 1,25 mm mot lastpunkten. Se en detaljerad bild av den använda geometrin i 

Appendix A – Uppställningens dimensioner i böjprovning. För att minska inverkan av glidning 

frästes hål i plattorna för att hålla skruvskallen och mutter i samma läge under provningen. 

Efter montering av fixturen i maskinen förspändes skruvarna genom dragning med 

momentnyckel upp till 181 Nm.  

Böjutmattningsprovningen genomfördes med förskjutningsstyrning. Anledningen till att 

provningen genomfördes med förskjutningsstyrning istället för laststyrning var att 

förspänningslasten som mättes av maskinen minskade med tiden (relaxation) och variationen 

var stor jämfört med storleksordningen hos amplitudlasten. Styrd förskjutnings ansågs här som 

mer kontrollerad. Skruvarna belastades med en cyklisk last i form av sinusvåg tills kraften som 

mättes av maskinen sjunkit ner till noll. 

Den föreskrivna förskjutningen översattes sedan till en nominell ingenjörsspänning med hjälp 

av enkla skruvmodeller. Förfarandet beskrivs i Appendix B. 

 

Figur 8. Provningsuppställningen för böjning visas tillsammans med en schematisk bild av uppställningen. 

Testmätningar har gjorts med hjälp av töjningsgivare för att verifiera det förväntade 

spänningstillståndet i skruven. Givarna limmades på skruvens rakbana. De mätresultat som 

används i den efterföljande analysen är utförda på en skruv med totalt 6 stycken töjningsgivare 

(3/sida) med givarpositioner enligt Figur 9 nedan. Då givaren mäter över ett område på cirka 

    mm ska mätresultatet tolkas som ett ungefärligt medelvärde vid mätpositionen.  
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Figur 9. Placering av töjningsgivare på skruv. 

Mätningar med töjningsgivare visade att skruven redan efter förspänning har ett överlagrat 

moment, vilket kan bero på att skruven var krokig från början eller att anläggningsytorna inte 

var plana. Olika försök att kompensera för det överlagrade momentet har gjorts men till slut 

beslutades att det överlagrade momentet ska betraktas som en spridning, eftersom det så är 

fallet i verkligheten. Mätningar har också visat att förspänningen i olika skruvar har en stor 

spridning. På 3 olika skruvar, som alla har dragits friktionsstyrd med momentnyckel, har 

förspänningen mätts till 72,4, 74,0 och 81,8 kN. Variationen i förspänningskraften beror 

framförallt på friktionens inverkan vid dragning med momentnyckel.  

Lasten applicerades som en sinusvåg med förspänningen som mittspänning och amplitud som 

den föreskrivna förskjutningen. Maximum- och minimumlasten som mättes av maskinen lästes 

av med jämna mellanrum. Eftersom provningen var förskjutningsstyrd är det rimligt att anta 

att spricktillväxthastigheten var lägre än vid styrd last. Vid styrd last sker brott väldigt fort efter 

spricktillväxt har skett vilket ledde till att brott likställdes här som initiering av spricktillväxt. 

Spricktillväxtinitiering definierades som tidpunkten då maxlasten sjunkigt till 90 % av 

maxlasten vid provningens begynnelse. När sprickan växer sjunker den uppmätta lasten i 

maskinen. Ett typiskt F-N diagram för böjprovningen visas i Figur 10. Signalen har filtrerats med 

ett lågpassfilter i MATLAB [11] för att filtrera bort bruset i mätningen.  

Sprickor växte vanligtvis i övergången från gänga till rakbana vid böjutmattningsprovning. En 

del (8 av 29) växte i första gängvarvet i kontakt med muttern. Fenomenet diskuteras mer 

detaljerat under Diskussion.  

I Figur 11-Figur 13 visas de uppmätta spänningarna längs skruvens rakbana som en funktion av 

förskjutningsamplituden. Resultaten visar att dragspänningen är som väntat är linjär i 

förskjutningsamplitud och antar samma värde längs skruven. Böjspänningen varierar dock 

längs skruven men är linjär i förskjutningsamplitud vid varje punkt på skruven. Den totala 

ingenjörsspänningen är därmed också linjär i förskjutningsamplitud vid varje punkt på skruven. 

Resultaten (Figur 11-Figur 12) visar även att dragspänningen är liten jämfört med 

böjspänningen, under 20 %, vilket är förväntat (se Linjär teori). 
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I Figur 13. Figuren visar den totala ingenjörsspänningen i skruvens rakbana som en funktion av 

föreskriven förskjutning beräknad med hjälp av mätningar med 6 töjningsgivare. De olika 

färgerna indikerar mätningar på olika avstånd från skruvskallen. visas de uppmätta 

ingenjörsspänningarna som en funktion av avståndet från skruvskallen. I Figur 15 visas 

mätningarna tillsammans med motsvarande FEM-beräkningar. FEM-modellen beskrivs i 

Appendix C. Resultaten visar att det finns en god överrensstämmelse mellan FEM-beräkningar 

och de uppmätta värdena längs skruvens rakbana. 

 

Figur 10.      -kurvan visar maskinens uppmätta last som en funktion av antalet cykler N och den streckade kurvan 
gränsen för 90 % av maxlasten vid provningens begynnelse efter att systemet har stabiliserats. 

 

Figur 11. Figuren visar böjspänningen i skruvens rakbana som en funktion av föreskriven förskjutning beräknad med 
hjälp av mätningar med de 6 töjningsgivarna.  
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Figur 12. Figuren visar dragspänningen i skruvens rakbana som en funktion av föreskriven förskjutning beräknad 
med hjälp av mätningar med 6 töjningsgivare. De olika färgerna indikerar mätningar på olika avstånd från 
skruvskallen.  

 

Figur 13. Figuren visar den totala ingenjörsspänningen i skruvens rakbana som en funktion av föreskriven 
förskjutning beräknad med hjälp av mätningar med 6 töjningsgivare. De olika färgerna indikerar mätningar på olika 
avstånd från skruvskallen.  
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Figur 14. Totala ingenjörsspänningen längs skruven med olika förskjutningsamplituder.  

 

 

Figur 15. Totala nominella ingenjörsspänningen enligt Mätningar och FEM-simuleringar med hänsyn till systemets 
komplians. 

Wöhlerkurva 
När provningen har slutförts kan resultaten sammanfattas i form av Wöhlerkurvor som 

beskriver spänningen varje provstav utsätts för och dess livslängd sammanställt i ett diagram. 

En kurva med 50 % - brottsannolikhet med konfidensintervall kan sedan beräknas och 
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användas för att undersöka utifall skruvar i konstruktioner klarar de påfrestningar som de 

utsätts för.  

Wöhlerkurvan beräknas med hjälp av linjär regression [6] med antagandet att den förväntade 

livslängden följer  

                   

där   och   är konstanter som bestäms med MATLABs funktion polyfit. 

Konfidensintervallen är beräknade med polyconf.  

I anpassningarna har en lognormal fördelning antagits. Linjär regression har använts eftersom 

den ger en optimal skattning i minsta kvadrat mening givet de experimentella data i arbetet.  

För beräkningen antogs att sannolikheten för brott vid utmattningsgränsen följer en 

normalfördelning med väntevärde   och standardavvikelse  , alltså: 

              
   

 
    

En vanlig metod för att beräkna utmattningsgränsen   är tvåpunktsmetoden som bygger på 

linjär interpolation mellan två kända punkter givet att punkterna följer 

normalfördelningsantagandet. Metoden ger en bra estimering för utmattningsgränsen men 

använder endast resultat från två spänningsnivåer vilket ger stora konfidensintervall. För att 

göra konfidensintervallet smalare kan man dra nytta av alla experiment kring 

utmattningsgräsen. Här beskrivs en alternativ metod för att beräkna sannolikheten för brott.  

För att skatta dessa parametrar valdes en bayesisk metod. Vi vill beräkna väntevärdet av 

likelihoodfunktionen          givet de experimentella värdena. Detta kan med Bayes sats 

uttryckas som: 

         
              

    
 

Där   är utfallen från utmattningsproven,          är sannolikheten för 

parameteruppsättningen       givet våra mätningar  ,        är priori-antagandet om 

parametrarna,          är sannolikheten för utfallet   givet       och      är sannolikheten 

för utfallet   oberoende av      . 

En grov skattning        valdes från okulär inspektion av tidigare mätningar till 

        
       

    
 

 

     

         kan beräknas exakt givet vårt antagande om normalfördelning och ett antagande 

om oberoende och likafördelade prov till: 

           
              

               

 
 

   

 

Där   är antalet prov,    är spänningen för prov   och    är sann om prov i fick brott. Eftersom 

vi inte har tillräklig information om alla möjliga     sätts              . Från detta kan 

fördelning av       fås i   . Från detta kan vi beräkna estimaten    och    som väntevärdet, 
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samt symmetriska 95 % konfidensintervall givet marginalfördelningarna för   och   och ett 

normalfördelningsantagande.  

Weakest link teori 
Utmattningsprovning av provstavar har visat att provstavarna håller 40 – 50 % mer i 

ingenjörsspänning om den utsätts för ren böjning än rent drag [7] . Teorier som kan förklara 

fenomenet pekar på t.ex. gradient inverkan eller belastad volym [1] . Här undersöktes utifall 

skillnaden i livslängd mellan skruvar som har utsatts för dominerande böjspänning respektive 

ren dragspänning kan ha sin förklaring i skillnader i den belastade volymen.  

I modellen antas att all material har inhomogeniteter som finns utspridda godtyckligt i 

materialet med konstant defektdensitet per enhetsvolym. Exempel på dessa är icke-metalliska 

inklusioner. När sprickinitiering sker i dessa defekter bestäms utmattningsbrott av den största 

defekten som återfinns i materialet. 

Weakest link teorin bygger på följande antaganden [8] : 

- Den svagaste länken ger sprickinitiering i materialet. 

- Defekters storlek är strikt mindre än deras inbördes avstånd (ingen interaktion). 

- Brott definieras som brott i ett godtyckligt element. 

Sannolikheten att hitta defekter i en godtyckligt liten volym    är proportionell mot volymens 

storlek. Detta kan skrivas som 

        

Sannolikheten att materialet håller är sannolikheten att alla subelement håller, dvs. 

           

 

   

 

För en komponent av godtyckligt homogent material kan visas att sannolikheten för brott kan 

skrivas [8]  

   
     

          
 

    
  

        

    
 
 

 

                          

där    är sannolikheten för brott,      är en effektivspänning,    ,      och   

materialparametrar.      är en referensvolym som har införts av dimensionsskäl. 

Effektivspänningen      är här som i de flesta fall första huvudspänningen [8] .  

Algoritm 

För att bestämma parametrarna    ,     ,   användes en maximum-likelihood (ML) skattning. 

Detta innebär att vi vill hitta maximum till likelihoodfunktionen [10]  
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Där                är resultaten från våra mätningar. Med detta kan 

likelihoodfunktionen skrivas 

                                 

 

   

   
                     

                      

 
 

   

 

Där                   ges av (ekv. 1),    är spänningen för mätning   och    är sann om prov   

fick brott. 

För att hitta den uppsättningen av parametrar som maximerar chansen för det observerade 

utfallet skall likelihood-funktionen maximeras. Eftersom logaritmfunktionen är monotont 

tilltagande på         antar logaritmen av likelihoodfunktionen sitt maximum vid samma 

punkt som logaritmen av likehoodfunktionen. Detta innebär att man kan välja att maximera 

logaritmen av likelihoodfunktionen istället, vilket visar sig vara mer numeriskt stabilt. Denna 

maximering görs med hjälp av fmincon i MATLAB. 

En annan metod att uppskatta parametrarna är genom minsta kvadrat anpassning. Här 

beräknas    för varje spänningsnivå vid utmattningsgränsen givet de experimentella resultaten 

och en minsta kvadrat anpassning görs, även här med fmincon i MATLAB. Anpassningen är 

viktad med antalet mätningar på varje spänningsnivå.  

Anpassningen görs samtidigt för resultaten från axiell – och böjprovningen. 

FEM- simulering med gängprofil 
För att kunna bestämma de okända materialparametrarna har en FEM-simulering gjorts på en 

modell av en M14-skruv. Modellen visas i Figur 16. 

 

Figur 16. FEM-modellen av flänsskruv med gängprofil. Elementnätet som har använts visas här. 

Alla element i meshen har elementtypen C3D8I [12] , vilket är ett linjärt brickelement med 8 

noder och full integration. Gängorna är uppdelade i två olika delar, en fin och en grövre mesh, 

där den grövre delen av meshen används på de gängvarven där spänningskoncentrationer är 

låga. Elementens storlek och fördelning visas i en detaljerad skiss i Figur 31 nedan. Hela 

modellen består av 1 miljon noder.  

Beräkningstiden för modellen är 80 CPU-timmar nyttjande 23 GB Ram.  
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Figur 17. Bild över de två olika elementstorlekarna i gängorna. 

 

Figur 18. Bild över de två olika elementmeshstorlekarna i gängorna. 

Skruvmodellens materialegenskaper finns beskrivna i Tabell 5 i Appendix C. Den plastiska 

materialmodellen som har använts i simuleringen finns beskriven i Tabell 6 i Appendix C.  

Isotropt hårdnande antas. För skruvens gängor i kontakt med mutterns gängor används en 

hårdkontakt-formulering med penalty-metod. 

Förspänningen i skruven är modellerad med en föreskriven förskjutning som ger den önskade 

nominella spänningen i skruven. För att få den önskade böjspänningen utsätts skruvens ena 

ände för en föreskriven rotation medan den andra änden är fast i alla frihetsgrader. En 

schematisk bild visas i Figur 19 nedan. 

Centroidvärden för fösta principalspänningen i varje element utlästes för att anpassa weakest 

link-modellen till experimentell data.  
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Figur 19. Laster och randvillkor vid FEM-simulering. 
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Resultat 

Wöhlerkurva 
Provningsresultaten visas i Figur 20 för drag och böjning med beräknad Wöhlerkurva för 50 % 

brottsannolikhet samt en utmattningsgräns vid 2 miljoner cykler, dvs. ”oändligt liv”. I Figur 21 

visas provningsresultat för drag respektive böjning med beräknad Wöhlerkurva och tillhörande 

95 % konfidensintervall. 

Kurvorna beskrivs av parametrarna i ekvationen 

                        

     mäts i MPa. Parametervärden presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Parametrarna från linjär regression för de båda lastfallen. 

Typ Drag Böj 

                  
  10,8554 11,2468 

 

 

Figur 20. Livslängdskurva för utmattningsprovning i böjning respektive drag. 
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Figur 21. Livslängdskurva för böj resp. axiell utmattningsprovning med 95 %-konfidensintervall. 

Ingenjörsspänningarna i Wöhlerkurvan är framtagen med hjälp av en enkel bultmodell som 

beskrivs i Appendix B. Modellen stämmer inte lika väl överrens med spänningstillståndet i 

skruven som den teoretiska lösningen ger vilket visas i Figur 22. En livslängdkurva har därför 

tagits fram där de teoretiska ingenjörsspänningarna användes för att översätta den styrda 

förskjutningen till spänning (se Figur 23).  

 

Figur 22. Jämförelse mellan olika modeller för att ta fram ingenjörsspänningen tillsammans med mätdata. 
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Figur 23. Livslängdkurva framtagen med hjälp av bultmodell respektive teoretisk lösning. 

Resultat från test i utmattningsgränsen 
Resultaten från provning i utmattningsgränsen redovisas i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Provningsresultat vid utmattningsgränsen. 

Typ Drag Böj 

Spänningsnivå [MPa] 40,7 47,6   52,0 56,3 72,8 78,7 89 99,2 109,3 123,6 

Brott 0 0 1 3 3 0 1 2 2 4 

Genomlöpare 3 4 2 1 0 3 2 2 1 0 
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Figur 24. Sannolikheten för brott som funktion av spänning vid utmattningsgränsen för både axiell 
utmattningsprovning och böjprovning. 

Beräkningen av utmattningsgräsen med hjälp av ovanstående metod ger likartade svar som 

tvåpunktsmetoden, men ger ett mycket smalare konfidensintervall eftersom alla mätningar 

används. De båda metoderna och deras resultat jämförs nedan. Notera att        eftersom 

felfunktionen är symmetrisk. 

Tabell 3. Utmattningsgränsen med tillhörande konfidensintervall beräknad med hjälp av likelihoodskattning 
respektive tvåpunktsmetoden. 

Metod Likelihood Tvåpunktsmetod 

Provningstyp       Drag               Böj       Drag               Böj 

Utmattningsgräns [MPa]  53,9 99,5 53,7 99,2 

95% Konfidensinterval [MPa] [50,8; 56,9] [91,5; 107,4] [48,3; 59,0] [64,6; 133,8] 

 

Weakest link utvärdering 
Resultaten från weakest-link anpassningen visar (se Figur 25) en god överrensstämmelse 

mellan anpassad modeller och experimentella resultat. Weakest link - parametrarna är 

presenterade i Tabell 4. Referensvolymen      har valts till         för att det är av samma 

storleksordning som skruvens totala volym.  
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Figur 25. Anpassning av FEM-simuleringar till weakest link parametrar. 

Tabell 4. Weakest link parametrar från minsta kvadrat resp. maximum likelihood-anpassning. 

Metod       [MPa]       
Minsta kvadrat 0,0496 194,5 1,79 

Maximum likelihood 0,0501 196,5 1,82 
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Diskussion 
Resultaten från provningen visar att skruvarna håller, precis som förväntat, mer i dominerande 

böjbelastning än i ren dragbelastning. Det har dock visat sig variera mer än de väntade 40 – 50 

% som provstavar brukar visa. Det är viktigt att notera att den ingenjörsspänning som har 

använts för spänningsamplitud i fallet dominerande böjspänning är beräknad från en enkel 

bult, utan gänganvisningar och diametervariationer, vilket innebär att modellen inte speglar 

den verkliga spänningen som skruven utsätts för. Anledningen till att använda den enkla 

bultmodellen i utvärderingen är att i utvecklingssammanhang på Scania modelleras skruvar [7] 

, precis som i det här fallet - utan anvisningar, vilket gör att resultaten blir mer applicerbara. 

Valet att översätta den givna förskjutningen till ingenjörsspänning genom FEM-simulering med 

enkel bultmodell påverkar resultaten, precis som valet av effektiv radie. Om övergången från 

styrd förskjutning till spänning istället görs med den teoretiska lösningen utvärderad vid 

positionen där ingenjörsspänning antar ett maximum blir spänningsvärdena maximalt 11 % 

lägre, se Figur 23. Om Wöhlerkurvorna istället tas fram för dessa spänningar skalas hela kurvan 

ned. Den effektiva radien som användes här i beräkningarna är tagen ur ISO-standard [6] som 

även finns i Scania standard. Om andra effektiva mått används måste Wöhlerkurvorna 

utvärderas om enligt det nya måttet.  

Majoriteten av brott i böjutmattningsprovning, 21 av totalt 29 skruvar, skedde vid första 

gängan vid övergång till rakbana och resten i första gängvarvet i kontakt med muttern. Den 

teoretiska lösningen visar att spänningen ökar från övergången till skruvens rakbana till 

muttern (se Figur 5). Ökningen är dock väldigt liten – maximalt 4 % - vilket kan förklara 

spridningen i positionen för sprickinitiering. Den teoretiska lösningen tar inte heller hänsyn till 

plasticering och fjädring i gängorna. 

Under detta examensarbete undersöktes symmetrisk böjning, dvs. rotationspunkten ligger 

mitt emellan skruvskallen och muttern. I verkligheten kan plattorna vara av olika tjocklekar, 

vilket innebär annorlunda spänningsfördelning i skruven.  

För vidare studier kan det vara fördelaktigt att använda en annan provuppställning, där ren 

böjning kan åstadkommas.  

Weakest link teorin har kunnat användas för att anpassa materialparametrar till de 

experimentella data (Figur 25), vilket tyder på att volymseffekten kan förklara skillnaden i 

resultatet mellan skruvar som har utsatts för böjbelastning respektive dragbelastning. 

Anpassningen av sannolikhetskurvan har en mindre avvikelse från  de experimentella 

resultaten vid utmattningsgränsen för fallet böjning, vilket kan förklaras med att få provdata 

existerar i detta område. Med fler experimentella data kan sannolikheten för brott förväntas 

ligga närmare anpassningen. Anpassningen stämmer väl överrens med de experimentella data 

och även de två olika metoderna gav snarlika resultat. I anpassningen har ingenjörsspänningen 

använts för att visualisera resultaten. Parametrarna som har tagits fram ter sig rimliga. 

Tröskelspänningen     antar ett värde kring 200 MPa, vilket är en rimlig storleksordning. En 

robusthetskontroll har gjorts enligt bootstrap – metoden och parametrarna visar sig vara 

robusta – inom 10 % för rimliga variationer i indata.  
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Slutsater 
 Skruvarna håller för 80 % mer i ingenjörsspänning vid böjbelastning jämfört med 

dragbelastning i utmattningsgränsen. På högre spänningsnivåer håller skruvarna 

kring 65 % mer i böjbelastning. 

 Weakest-link teorin kan appliceras på de experimentella resultaten vilket tyder på 

att skillnaden i utmattning kan förklaras med volymseffekt.  
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Appendix A – Uppställningens dimensioner i böjprovning. 
Riggen som användes i böjutmattningsprovningen visualiseras i Figur 26 nedan.  

Dimensionerna är i mm: 

         

       

     

 

Figur 26. Riggens form och viktiga dimensioner. 
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Appendix B – Föreskriven förskjutning till spänning 
För att kunna jämföra provresultaten från böjutmattningsprovningen har den föreskrivna 

förskjutningen översatts till en nominell spänning.  

Skruvkroppen har modellerats som en cylinder med den effektiva radien     . 

Materialegenskaper som använts i modelleringen finns beskrivna i Tabell 5.  

Skruven i modellen utsätts först för en föreskriven förskjutning i axiell led för att simulera 

förspänningen och sedan de vinkeländringar som motsvarade de föreskrivna förskjutningarna 

som har använts i provserien. Icke-linjär geometri användes i simuleringen. Även en plastisk 

modell (se Tabell 6) har använts eftersom spänningar i skruven kan nå upp till sträckgränsen. 

FEM-modellen visas i Figur 27. För att beräkna böjspänningar har nodvärden lästs av 4 mm 

från övergången från skruvskallen till skruvens rakbana för att undvika kanteffekter som 

uppkommer på grund av numeriska skäl, medan nodvärden i mitten av skruven har använts för 

att beräkna normalspänningen (när kanteffekter har klingat av håller sig normalspänningen 

konstant över skruven). Dessa översattes sedan till böjspänningar respektive dragspänningar. 

Den spänning som har använts i utvärderingar är den totala amplitudspänningen 

                 

där förspänningen har subtraherats. 

 

 

Figur 27. Skruvmodellen som använts för att beräkna spänningar som uppkommer för en viss föreskriven 
förskjutning. 

 

Figur 28. Modellen med enkel geometri enligt bilden har använts för att översätta förskjutning till spänning. 
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Appendix C – FEM-simuleringar med gängprofil 
En FEM-simulering har gjorts med skruvens geometri enligt ISO-standrader [3] för metriska 

ISO-gängor M14x2 med hållfasthetsklass 10.9. En överblick över geometrin och mesh visas i 

Figur 29. FEM-modellen av flänsskruv med gängprofil. Elementnätet som har använts visas här. 

nedan. 

 

Figur 29. FEM-modellen av flänsskruv med gängprofil. Elementnätet som har använts visas här. 

Mesh 
Alla element har elementtypen C3D8I [12] , vilket är ett linjärt brickelement med 8 noder och 

full integration. Gängorna är uppdelade i två olika delar, en fin och en grövre mesh. 

Elementens storlek och fördelning visas i en detaljerad skiss i Figur 31 nedan. Hela modellen 

består av 1 miljon noder.  

 

Figur 30. Översikt över de två olika elementstorlekarna i gängorna. 

 

 

Figur 31. Bild över de två olika elementstorlekarna i gängorna. 
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Modellering 
Skruvmodellens materialegenskaper finns beskrivna i Tabell 5. Den plastiska materialmodellen 

som har använts i simuleringen finns beskriven i Tabell 6. Isotropt hårdnande antas. För 

skruvens gängor i kontakt med mutterns gängor används en hårdkontakt-formulering med 

penalty-metod. 

Tabell 5. Tabell över materialegenskaper i FEM-simuleringen. 

Materialegenskaper 

 -modul [GPa]                

207              

 

Tabell 6. Tabell över plastisk modell som har använts i FEM-simuleringen. 

Plastisk modell 

   [MPa] 900 950 1050 

     0 0,14 1 

 

För att simulera dragprov läggs laster på i två steg (se Figur 32): 

- Förspänning med           

- Total last med               

Lasten läggs på en nod i mitten av skruven som är kopplad till skruvskallens undre yta 

samtidigt som mutterns undre yta hålls fast i alla frihetsgrader. 

 

Figur 32. Randvillkor och pålagda laster i simuleringen av dragprov. 

För att simulera böjprov läggs laster på i två steg (se Figur 33): 

- Förspänning med           

- Förskjutningsstyrning med vinkeländringen   och pålagd axiell förskjutning som 

åstadkommits efter förspänningssteget.  
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Lasten läggs på en nod i mitten av skruven som är kopplad till skruvskallens undre yta 

samtidigt som mutterns undre yta hålls fast i alla frihetsgrader (se Figur 33). Efter 

förspänningssteget hålls. Den pålagda vinkeländringen har skalats ned med hänsyn tagen till 

uppställningens komplians.  

 

Figur 33. Randvillkor och pålagda laster i simuleringen av böjprov. 

 

Figur 34. Axiell spänningsfördelning efter förspänning med 73 kN. 

 

Figur 35. Axiell spänningsfördelning efter föreskriven förskjutning för θ=0,01 rad och skalfaktor 20. 
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Appendix D – Resultattabeller 
Tabell 7. Resultat för böjutmattningsprovning av M14-skruv, hållfasthetsklass 10.9 med förspänning 73 kN. 

Nr 
Lastamplitud 

[kN] 

Ungefärlig 

spänningsamplitud 

[MPa] 

Cykler till brott Kommentar 

D1 8,4 72,8 269 347 

 D2 12,6 109,1 48 483 

 D3 10,5 91,0 77 162 

 D4 12,6 109,1 77 857 

 D5 12,6 109,1 105 082 

 D6 12,6 109,1 94 689 

 D7 4,7 40,7 2 000 000 Genomlöpare 

D8 6,5 56,3 2 000 000 Genomlöpare 

D9 6,5 56,3 310 761 

 D10 6,5 56,3 450 047 

 D11 6,5 56,3 808 835 

 

D12 4,7 40,7 2 000 000 

Genomlöpare, sfäriska 

brickor brast under provning  

D13 4,7 40,7 2 000 000 Genomlöpare 

D14 4,7 40,7 2 000 000 Genomlöpare 

D15 14,2 123,0 46 907 

 D16 14,2 123,0 63 366 

 D17 14,2 123,0 64 090 

 D18 16,8 145,5 41 463 

 D19 16,8 145,5 40 054 

 D20 8,4 72,8 197 174 

 D21 8,4 72,8 477 380 

 D22 5,5 47,6 2 000 000 Genomlöpare 

D23 5,5 47,6 2 000 000 

Genomlöpare, samma 

mutter som D22 

D24 5,5 47,6 2 000 000 Genomlöpare 

D25 6 52,0 2 000 000 Genomlöpare 

D26 6 52,0 778 492 Samma mutter som D12 

D27 6 52,0 2 000 000 Genomlöpare 

D28 7,5 65,0 796 679 Samma mutter som D24 

D29 10,5 91,0 140 632 Samma mutter som D13 

D30 10,5 91,0 166 513 

Samma mutter som D14. 

brast i övergång till rakbana 

D31 18,5 160,3 31 027 

 D32 23 199,2 20 375 

 D33 7,5 65,0 341 317 

 D34 7,5 65,0 513 857 
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D35 10,5 91,0 150 236 

 D36 18,5 160,3 30 565 

 D37 24,5 212,2 15 270 

  

Tabell 8. Resultat för böjutmattningsprovning av M14-skruv, hållfasthetsklass 10.9 med förspänning 181 Nm 
motsvarande 73 kN. 

Nr 
Lastamplitud 

[mm] 

Ungefärlig 

spänningsamplit

ud [MPa] 

Cykler till 

brott, N 
Kommentar 

B1 2 194,9 125 000 

 B2 3,5 327,4 14 000 

 B3 1 99,2 2 000 000 Genomlöpare 

B4 1,5 147,5 153 000 

Brott i första gängan i anslutning 

till mutter 

B5 3 288,4 24 500 

 B6 1 99,2 2 000 000 Genomlöpare 

B7 1,25 123,6 200 000 

 B8 2,5 241,7 29 700 

 

B9 1,1 109,3 343 000 

Brott i första gängan i anslutning 

till mutter 

B10 1,25 123,6 157 000 

 B11 1,25 123,6 203 600 

 B12 1 99,2 469 700 

 B13 1,25 123,6 149 300 

 

B14 1 99,2 590 000 

Brott i första gängan i anslutning 

till mutter 

B15 2 194,9 55 000 

 

B16 2 194,9 53 400 

Brott i första gängan i anslutning 

till mutter 

B17 2 194,9 59 570 

 B18 0,9 89 609 000 

 B19 0,8 78,7 2 000 000 Genomlöpare 

B20 0,8 78,7 2 000 000 Genomlöpare 

B21 0,8 78,7 2 000 000 Genomlöpare 

B22 0,9 89 2 000 000 Genomlöpare 

B23 0,9 89 2 000 000 Genomlöpare 

B24 1,1 109,3 480 500 

Samma mutter som D7, Brott i 

första gängan i anslutning till 

mutter 

B25 1,1 109,3 2 000 000 

Genomlöpare, Samma mutter 

som D8 

B26 2,5 241,7 33 600 

Brott i första gängan i anslutning 

till mutter 
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B27 2,5 241,7 33 100 

 

B28 1,15 114,1 358 000 

Samma mutter som D9, Brott i 

första gängan i anslutning till 

mutter 

B29 1,15 114,1 510 000 

Brott i första gängan i anslutning 

till mutter 
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