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Sammanfattning 
I dagens samhälle ställs det höga krav på trafikförbindelserna. Det ska vara lättillgängligt, 

smidigt och bekvämt. Framförallt ska det gå snabbt. Hastigheter inom tågtrafiken ökar vilket 

ställer högre krav på tåghjulens prestanda då de termiska lasterna på hjulen ökar. Frågan är hur 

de befintliga tåghjulen beter sig för de nya hastigheterna.  

I denna rapport presenteras ett modellbygge för analys av termiska laster i blockbromsade 

sammansatta hjul. Modellen testas för två olika fall, ett fall där hjulet utsätts för en 

stoppbromsning och ett fall där det utsätts för tjuvbromsning. Rapporten innehåller vilka 

temperaturer och spänningar som uppstår i hjulet för de båda fallen, samt en känslighetsanalys av 

modellernas parametrar. För stoppbromsningsförloppet kontrolleras även hur det överförbara 

momentet påverkas. 

Det visade sig att för stoppbromsning varierade de maximalt förekommande temperaturerna i 

ringhjulet från 280 till 350 C , de största deformationerna uppgick till drygt 0,4 mm samt att det 

överförbara momentet låg mellan 175 och 285 kNm. Värdena visade att stoppbromsningen ej var 

parameterkänslig.  

Resultatet för tjuvbromsningen blev annorlunda. Temperaturen skiljde sig med upp till 150 °C 

och deformationerna varierade från 1 till 3 mm då parametrarna ändrades. Det visade sig att 

värdet på konvektionstalet mot luften samt strålningen från hjulet hade stor inverkan på hjulets 

sluttemperatur.  

Avslutningsvis skulle ett framtida arbete kunna innehålla fältstudier och tester på hjulriggar samt 

uppskattningar av livslängder.    
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Abstract 

In today’s society there are high demands on the means of transport. It should be accessible, 

flexible, comfortable and above all fast.  The speeds in rail traffic are increasing and putting 

higher demands on the performance of the railway wheels when the thermal loads of the wheel 

increases. The question is how the existing train wheels behave for higher velocities. 

     

This is a surveying report of a model for thermal loads of a tread braked railway wheel. The 

model is tested for two cases, one case where the model is subjected to a stop brake scenario and 

another where the model is subjected to drag braking. The report contains the temperatures and 

tensions generated in the wheel for the two cases, plus a sensitivity analysis of the models’ 

parameters. For the stop braking scenario the transmittable torque was also evaluated. 

  

The case of stop braking generated a maximum temperature, occurring in the wheel ring, at 

approximately 280-350 °C. The total deformation was approximately 0.4 mm and the transmitted 

torque was between 175-285 kNm. The results showed that the model was not that sensitive in its 

parameters.  
 

The result for the drag braking was different. Its temperatures differed with up to 150 °C and the 

deformation varied from 1 to 3 mm as the parameters were changed. It turned out that the 

convection coefficient for air and the radiation from the wheel had a major impact on the wheel’s 

temperatures. 

 

Finally future work could include field studies and an estimation of the wheel’s life span.  
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NOMENKLATUR 

I detta kapitel listas de beteckningar, index och förkortningar som används i detta 

examensarbete.  

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Kontaktarea (m
2
) 

a Retardation (m/s
2
) 

b Blockbredd (m) 

cp Värmekapacivitet (J/kg°C)  

D Rulldiameter (m)  

Ffr Friktionskraft (N)  

g Tyngdacceleration (m/s
2
) 

h Konvektionstal (W/m
2
°C)  

k Termisk konduktivitet (W/m°C)  

L Längd (m)  

O Omkrets (m) 

M Moment (Nm) 

m Massa (kg) 

N Normalkraft (N)  

Nu Nusselts tal  

Pr Prandtls tal  

Q  Rörelseenergi (J) 

r Radie (m) 

Re Reynolds tal  

T Temperatur (°C)  

t Tid (s)  

v Hastighet (m/s) 

υ Kinematisk viskositet (m
2
/s)  
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Index 

Symbol Beskrivning 

0 Initial  

axel Axel  

b Block 

h Hjul 

hs Hjulstomme 

k Konvektion 

kyl Avkylning  

l Ledning 

lam Laminär strömning  

medel Medelvärde  

o Omgivning 

r Räl 

rh Ringhjul 

s Strålning 

stopp Stoppbromsning 

tjuv Tjuvbromsning 

turb Turbulent strömning 

 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

EN European Standard 

FEM Finite Element Method 

MATLAB Matrix Laboratory 

SS Swedish Standard 

UIC International Union of Railways 
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1  INTRODUKTION 

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

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete har tillkommit då Interfleet Technology AB i sammarbete med SJ AB vill 

öka hastigheterna för blockbromsade tåg inom personvagnsflottan. För att en sådan ökning ska 

kunna genomföras behöver det först säkerställas att tågen klarar av de ökade belastningar detta 

medför.  

Det krävs bättre förståelse för de termiska laster som uppstår hos bromsmekanismen vid högre 

hastigheter. Ur denna förståelse kan sedermera precisare uppskattningar av tågens livslängd fås 

fram. 

1.2 Syfte  

Huvudsyftet med detta projekt var att framställa modeller som kartlägger de termiska laster som 

uppstår under inbromsning med blockbromsade hjul samt att analysera hur känsliga resultaten är 

för beräkningsmodellernas parametervärden. Målet är att detta ska resultera i en grund för 

framtida modeller för tågindustrin och dess vidareutveckling. 

1.3 Avgränsning 

Studien av bromsade järnvägshjul innefattar sammansatta blockbromsade hjul då det är dessa 

hastighetökningen planeras för. Av samma anledning analyseras bromsproblematiken endast för 

personvagnar och ej godsvagnar. Studien begränsas till inbromsning på raksträcka eftersom 

bromsning i kurva är mer svåranalyserat. Analysen kommer beröra stoppbromsning respektive 

tjuvbromsning då dessa är kritiska bromsningsförlopp. Värmens påverkan undersöks enbart på 

hjulet i denna rapport, ej blocken på grund av tidsskäl. Inga fysiska experiment genomförs, utan 

endast simuleringar och teoretiska analyser då möjlighet till detta saknades. 

1.4 Metod 

Arbetet inleddes med en grundlig litteraturstudie av sammansatta hjul. Detta för att få en 

ingående bild av uppgiften i sin helhet. Litteraturstudien fortlöpte under projektets gång för 

information rörande bromssystem och värmeöverföring.  

För att uppnå målen med rapporten användes programmen Solid Edge ST3 för framställande av 

en 3D-modell, ANSYS 14.0 för FEM-beräkningar och MATLAB för allmänna beräkningar.  
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2  REFERENSRAM 

I detta kapitel sammanfattas de tidigare tillgängliga kunskaperna inom området.  

2.1 Järnvägshjul 

Järnvägshjul tillverkas över hela världen och följer olika standarder vad det gäller mått och 

stålkvalité. Krav finns ifrån standarder, bland annat SS-EN 13262:2004, på max- och minhalter 

av legeringsämnen och föroreningsämnen och på hårdhet. Hjulen kan tillverkas antingen genom 

att gjutas eller genom smidning och maskinbearbetning. Vid smidning går hjulet igenom ett antal 

processer, däribland blåsning av stålet med argon för att minska halterna av fosfor och svavel 

och för att erhålla en jämn blandning av legeringselement. Med ytterligare avgasning med argon 

i vakuum ges bra nivåer på inlösta gaser i stålet. Efter att ha gjort en första maskinbearbetning 

värms hjulen och randen släcks (rim quenching) med syfte att härda randen och bygga in 

tryckrestspänningar som är bra ur utmattningshänsyn. (Interpipe, KLW, 2010). 

 

Figur 1. Järnvägshjul av typ 40A 

Hjulet som granskas är ett sammansatt stålhjul av typ 40A, se Figur 1 ovan, där hjulets liv är 

format på så sätt att det blir en inbyggd fjädring. På grund av sekretess kan ej en ritning på hjulet 

publiceras. Ringhjulet, som är den del av hjulet som är i kontakt med rälen, sitter på 

hjulstommen med hjälp av ett krympförband. För att ytterligare motverka att ringhjulet glider av 

stommen så monteras även en språngring Figur 2 på kommande sida. 
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Figur 2. Konfigurationen av hjulets komponenter 

Ringhjulet nöts ojämnt under sin livstid och tas därmed in för underhåll och svarvas ner till 

urspungsprofilen. Detta görs tills hjulets rulldiameter minskat med en centimeter. Denna 

nedsvarvning påverkar krympförbandets överförbara moment. (Sundh, 2012). 

 

2.2 Krympförband 

Ett krympförband går ut på att tvinga på ett nav på en axel trots att navets innerdiameter är 

mindre än axelns ytterdiameter. Detta ger upphov till ett tryck mellan delarna varigenom 

friktionen möjliggör överförande av moment. För hjulet skapas ett sådant förband genom att 

ringhjulet värms upp så att det utvidgas och placeras runt hjulstommen, när det sedan svalnar 

krymper det på stommen. Förbandet är således känsligt för uppvärmning då dess överförbara 

moment kan sjunka betänkligt eller i värsta fall släppa. Detta kan vara problematiskt under en 

stoppbromsning då värmen inte hinner sprida och jämna ut sig och ringhjulet får en högre 

temperatur än hjulstommen (Sellgren, 2012). Om nav och axel har samma elasticitetsmodul, E, 

vilket gäller för hjulet, fås det överförbara momentet enligt 

 ( )
tni tay

y i yd D d
E

 
    (2.1) 

där dy är hjulstommens ytterdiameter, Di är ringhjulets innerdiameter. σtni, tryckspänningen vid 

ringens insida, bestäms av 
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 (2.2) 

där Dy är ringhjulets ytterdiameter. σtay, tryckspänningen vid stommens utsida, fås ur 
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där di är hjulstommens innerdiameter. Med ekvation (2.2) och (2.3) insatt i (2.1) löses 

kontakttrycket, p, ut. Med hjälp av det kan sedan det överförbara momentet, M, bestämmas med 

hjälp av kontaktens friktionskoefficient, µ, enligt 

 

 

2

2

d l p
M

    
  (2.4) 

där d är passningsdiametern och l är förbandets längd. (Tisell, 2012).  

 

2.3 Bromssystem 

Tåginbromsning med blockbromsar 

Inbromsning av tåg kan ske på flertalet sätt men ett av de vanligaste är med ett bromsblock som 

trycks mot järnvägshjulet, se Figur 3.  

 

Figur 3. Blockbromsat järnvägshjul (Andersson och Sellgren, 2012) 

Friktionen mellan block och hjul framkallar en kraft som bromsar in tåget, men samtidigt även 

ger värmealstring i båda delarna. Värmen fördelas inte jämnt över hjulets löpbana utan kontakten 

förändras kontinuerligt under inbromsning och momentant brukar inte mer än hälften av blocket 

pressa mot hjulet (Sellgren, 2012). Det är en billig bromsform som fungerar bäst vid låga 

hastigheter. (Bergstedt, 2004). 

Vid inbromsning från högre hastigheter kan skadliga temperaturer uppstå. Skador på hjulen i 

kombination med en lägre bromsverkan vid högre hastigheter gör att tåg som enbart 

blockbromsas ej får hålla en högre hastighet än 160 km/h enligt International Union of Railways 
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(UIC) norm 543 (Bergstedt, 2004). En annan baksida med blockbromsning är det ojämna slitaget 

av hjulets löpbana, som ger upphov till buller (Ljudlandskap, 2011). 

Tryckluftsystem 

Principen med att ha ett system med tryckluft som inbromsningsmetod går ut på att med 

tryckvariationer mekaniskt påverka bromsblocken. På loket finns en kompressor som arbetar upp 

ett tryck i bromssystemet. En styrventil har som funktion att ställa in huruvida bromsen skall 

ligga an eller vara fri beroende på tryckförhållandet i systemet. Vid bromsning minskar trycket 

som sedermera kan behöva laddas om, vilket kan ta lång tid. Det kan röra sig om allt ifrån en 

kvart till en timme och då spelar faktorer som slangläckage och tåglängd in. (Bergstedt, 2004). 

Vakuumsystem 

Ett annat system, vanligt förr i Storbritannien, är vakuumsystemet där tryckskillnad mellan 

vakuum och luft utnyttjas för förflyttningen av bromsblocken. Jämfört med tryckluftsystemet är 

inte denna inbromsning lika effektiv och kräver större bromscylindrar för att uppnå samma 

bromseffekt. (Railway Technical Web Pages, 2012). 

 
 
2.4 Blockbromsmaterial 

Gjutjärns- respektive kompositblock är de vanligast förekommande blockmaterialen inom svensk 

tågtrafik (Sundh, 2012). 

Gjutjärn 

Gjutjärn är en billig järn-kol legering som innehåller minst 2 % kol, vanligt är en halt kring 3-4 

%. Med en densitet mellan 7050-7250 kg/m
3
 och elasticitetsmodul mellan 80-138 GPa är det 

densitetsmässigt att jämföra med stål men med en lägre E-modul. Gjutjärn lämpar sig bra för 

bromsapplikationer tack vare dess goda värmeledningsförmåga, 40-72 W/m°C (CES EduPack, 

2011). Vid användandet av dessa block transporteras cirka 80 % av bromsvärmen in i hjulet och 

20 % in i blocket (Sellgren, 2012).  

 

Bromsblock gjorda i gjutjärn har låg kostnad. Nackdelarna med gjutjärn är att 

friktionskoefficienten är hastighetsberoende och avtar i takt med att hastigheten ökas samt att 

koefficienten även är beroende av blockkraften och avtar i takt med att kraften ökar. Dock finns 

förmågan att hindra sprickor i hjulet då bromsblocken ruggar upp hjulet och avslutar 

sprickpropageringen. Ytterligare kan ett bra friktionstal erhållas mellan hjul och räl tack vare den 

uppruggande förmågan vilket ger ökad bromskraft. (Bergstedt, 2004). 

Kompositmaterial (fibermaterial) 

Kompositmaterialen är mer komplexa till sin natur än gjutjärn. Olika sorters organiskt material 

kan väljas för att nå bra slitegenskaper. Materialet trycks ihop under högt värme och tryck. 

Fördelarna kompositblock har jämfört med gjutjärnsblock är lättare vikt och de bra 

slitegenskaperna samt att de medför mindre buller vid inbromsning. Å andra sidan har 

kompositmaterialen generellt sämre värmeledningsförmåga och inte samma uppruggande 

förmåga som gjutjärn vilket leder till minskad adhesionsförmåga mellan hjul och räl. Det finns 

dock kompositblock, som med hjälp av inslag av metallkorn eller sintrat material, har nötande 

effekt. (Bergstedt, 2004). Generellt sett för kompositblock går cirka 90 % av bromsvärmen in i 

hjulet och 10 % in i blocket (Sellgren, 2012). 
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2.5 Tjuvbromsning 

Tjuvbromsning är när en broms oavsiktligt ligger an till följd av tekniskt fel (NE, 2012). Det kan 

leda till mycket överhettade hjul där temperaturen ej får överstiga 500 °C (Sellgren, 2012). En 

sådan uppvärmning kan leda till höga egenspänningar efter avkylning och farliga deformationer 

(Sundh, 2012). Idag finns detektorer som känner av tjuvbromsning i ett tidigt skede och 

problemen med detta är inte alls lika stora som de en gång var (NE, 2012).  

En annan typ av tjuvbromsning som är desto vanligare förekommande är medveten bromsning 

med jämna mellanrum som utförs för att nöta bort oxidlager på bromsblocken. Om detta inte 

görs kommer varje inbromsning inledas med denna bortnötning och under den tiden tar inte 

bromsningen. Denna typ av tjuvbromsning ger upphov till buller, men ej några markanta 

temperaturändringar. (Sellgren, 2012). 

 

2.6 Bromstest 

Innan en tågvagn får sättas i drift i Europa krävs det att dess bromsar klarar ett test som utförs 

nedför Grossglockner, ett berg i Österrike. Syftet bakom detta är önskad interoperabilitet mellan 

Europaländernas vagnar. Således skall en svensk vagn kunna kopplas på en italiensk vagn utan 

försämrad säkerhet eller prestanda. (Sellgren, 2012).  

Testet bygger på att med bromsar hålla konstant hastighet i nedförslutet. Bromseffekten är 45 kW 

och inbromsningen sker under en längre tid, 45 min, vilket medför höga temperaturer. (Sundh, 

2012).  
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2.7 Värmeöverföring 
 
Värmen som tillförs hjulet under inbromsning uppstår genom friktion mellan ringhjul och block, 

qh,b, och den värme som försvinner överförs genom konvektion till omgivande luften, qk,o,  och 

värmeledning till hjulaxeln, ql,a,  och rälen, ql,r,  samt via värmestrålning mot hela omgivningen, 

qs,o, (Teimourimanesh, 2012),  se Figur 4. 

 

 

Figur 4. Värmeflöde i hjulet 

 

 

Värmeledning 

 

Värmeledning är värmetransport inom och mellan kroppar med massa. Teorin bakom ledningen 

är att värme ger upphov till vibrerande atomer och molekyler som då överför energi till 

omkringliggande partiklar, vilket leder till en utjämning av kroppens/kropparnas temperatur. 

Värmeledningen, ql, bestäms med hjälp av ett materials värmeledningstal, k, enligt 

 

 lq k T    (2.5) 

 

där T  är en lokal temperaturgradient i kroppen. För fallet då ledningen sker mellan två kroppar 

fås istället uttrycket  

 l

dT
q k A

dx
     (2.6) 

där A är tvärsnittsarean och x är position i kroppen. (Holman, 2010).  

 

Detta behöver dock inte utnyttjas för värmeledningen i kontakten mellan ringhjul och räl, enligt 

en fältstudie kan denna ersättas med en konvektion med ett konvektionstal på 3 W/mm
2
°C 

(Vernersson och Lundén, 2007). 
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Konvektion 

Konvektion är ett värmeutbyte till följd av temperaturskillnad mellan en solid kropp och en fluid 

i rörelse. Begreppet delas in i fri konvektion, fluidens rörelse uppstår på grund av interna 

temperaturskillander som leder till densitetsdifferenser, och påtvingad konvektion, fluiden ges 

hög hastighet av en yttre kraft. Konvektionen är betydligt högre för det påtvingade fallet. 

I fallet för ett bromsande tåg är således påtvingad konvektion intressant. Konvektionens effekt, 

qk, bestäms av Newtons avsvalningslag enligt 

 ( )k oq h A T T     (2.7) 

där A är arean på ytan det strömmar längs, T och To 
är solida kroppens respektive den 

strömmande fluidens temperatur. Konvektionstalet, h, är starkt beroende av fluidens hastighet 

och dess gränsskikts karaktär, laminärt eller turbulent. (Holman, 2010). 

Strålning 

Värmestrålning är elektromagnetisk strålning som en kropp avger till följd av sin temperatur. 

Alla kroppar som har en temperatur över absoluta nollpunkten har atomer i rörelse, det är denna 

kinetiska energi som genererar den elektromagnetiska strålningen. Strålningens effekt, qs, beror 

av kroppens emissionstal, ε, som är ett mått på kroppens förmåga att avge värme via strålning, 

och kroppens absoluta temperatur, T, enligt 

 
4

sq A T      (2.8) 

där A är kroppens mantelarea och σ är Stefan-Boltzmanns konstant. (Holman, 2010). 

Termisk jämvikt 

Termisk jämvikt är uppnådd för en kropp då värmeflödet in i kroppen är lika med värmeflödet ut 

ur kroppen. Vilket för hjulet skulle innebära att värmeeffekten in i hjulet från inbromsningen 

skulle vara lika stor som effekterna konvektionen, ledningarna och strålningen från hjulet 

tillsammans ger upphov till. 
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3  GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen för examensarbetet.  

Modellering 

För analysens genomförande konstruerades en CAD-modell, se Figur 5, utifrån tillgängligt 

ritningsunderlag på det sammansatta hjulet.  

 

 

Figur 5. CAD-modell av hjulet med utmarkerat snitt för 2D-modell i ANSYS 

 

Denna modell importerades sedan till ANSYS för utvärdering av stoppbromsning respektive 

tjuvbromsning. I ANSYS undersöktes en 2D-modell där profilen togs ur snittet som är markerat i 

Figur 5 ovan. 

 

 

3.1 Parameterstudie vid stoppbromsning 
 

2D - analys av stoppbromsning 
 

 

I en axiellt symmetrisk 2D-analys betraktades det sammansatta hjulet utifrån påverkan av 

krympkraften och värmeflödet som uppstår under en stoppbromsning.  

 

Då information saknades angående språngringens påverkan på hjulet ansattes kontakttyp 

”Bonded” mellan hjulstomme och språngring samt ringhjul och språngring, se Figur 6. 
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Figur 6. Kontaktinställningar för modellen 

 

Krympgreppet mellan hjulstomme och ringhjul modellerades som en ”Frictional” kontakt, enligt 

Figur 6, med inställningen ”Augmented Lagrange” och greppet ställdes in med hjälp av ”Offset”, 

vilket är ett mått på hur mycket delarna överlappar varandra i modellen. Dessa inställningar 

motsvarar det faktum att ringhjulet är påkrympt och kan börja slira mot hjulstommen.  

För att få önskvärd noggrannhet på ”Meshen” användes verktyget ”Body Sizing” för varje kropp 

(hjulstomme, språngring och ringhjul). Ett grovt elementnät ställdes in för hjulstommen medan 

ringhjulet och språngringen erhöll en lite finare ”Mesh”, se Figur 7. Denna uppdelning gjordes 

då stommen inte var av samma intresse som resterande kroppar. 

 

 

 

Figur 7. Mesh-indelningen för modellen 
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Statisk mekanisk analys av krymptillstånd 

 

Först utfördes en statisk mekanisk analys för att undersöka krympgreppets inverkan. Modellen 

låstes i radialled av rotationssymmetrin och i axialled ansattes ett ”Frictionless Support” på 

hjulets insida inne vid axeln, se Figur 8 nedan. Detta hindrade hjulet från att röra sig på axeln 

samtidigt som ytan fortfarande kunde deformeras i radialled.  

 

 

Figur 8. Ansatta randvärden för stoppbromsning 

 

Ur detta kunde de uppkomna spänningarna och deformationerna till följd av krympgreppet 

undersökas, vilket redovisas i resultatdelen. 

 

Transient termisk analys 

 

En transient termisk analys genomfördes för utvärderingen av värmeflödet och de uppkomna 

temperaturerna i hjulet.  

 

Ett ”Heat Flux” sattes mot ringhjulets yttre del där blockbromsen ligger an och ”Convection” 

sattes mot luften samt rälen. Luftens konvektion antogs verka på alla yttre ytor utom de där 

blocken är i kontakt med hjulet. Dessa ansattes enligt Figur 8 ovan. Både inbromsningens 

värmeeffekt (”Heat Flux”) och konvektionen mot omgivningens storlekar bestäms senare i 

kapitlet. Då det är en axiellt symmetrisk 2D-modell innebär detta att ringhjulet antas ha kontakt 

med både block och räl längs hela sin omkrets och således behövde värmeeffektens och 

konvektionen till rälens värde fördelades över hjulets omkrets. 

 

”Radiation” sattes mot samma ytor som konvektionen mot luften och hjulet ansattes vara en 

svart kropp (emissionstalet 1), vilket motsvarar det värsta strålningsfallet, mest avkylning. Då 

strålningen inte antogs göra alltför stor inverkan på resultatet ansågs det vara ett godtagbart 

antagande.  

 

Konvektionen mot axeln ansågs vara irrelevant då temperaturen i hjulstommen i närheten av 

axeln antogs vara konstant. Konvektionen mot rälen var, rh , 3 2/W mm C  enligt fältstudier av 

Vernersson och Lundén (2007). Denna konvektion fördelades över hela hjulets omkrets så att det 
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kunde ansättas i 2D-modellen. Med hjälp av 2D-modellens tjocklek, t, och hjulets rulldiameter, 

D, beräknades konvektionen över hela hjulet enligt 

 

, ,r medel r

t
h h

D
 


     (3.1) 

 

resultatet blev att konvektionen ungefärligt blev 49,37 10 2/W mm C . 

 

 

Statisk mekanisk analys med temperaturlast 

 

Avslutningsvis användes den erhållna temperaturfördelningen ur den transient termiska analysen 

som en parameter i en ny statisk mekanisk analys för evaluering av vilka deformationer och 

spänningar inbromsningen gav upphov till. 

 

Modellen fixerades på samma sätt som i den första statiskt mekaniska analysen där 

krympgreppets inverkan utvärderades. 

 

 

Parameterstudie 

Temperaturerna, deformationerna och normalspänningarna i hjulet beror på flera olika 

parametrar. De parameterar som alterneras i denna studie är: 

 Friktion mellan ringhjul och hjulstomme 

 Krympgrepp 

 Kontaktyta mot räl 

 Rulldiameter 

 Bromsblockmaterial 

 Omgivningstemperatur 

Enbart en parameter varieras åt gången för att kunna ha kontroll över varje enskild parameters 

inverkan på resultaten. Som startpunkt existerar en standarduppsättning där värdena på 

parametrarna är typiska de vid verklig drift, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Standardparametrar för stoppbromsning 

 Friktion mellan 

ringhjul och 

hjulstomme 

[-] 

Krympgrepp 

[mm] 

Kontaktyta 

mot räl 

[mm
2
] 

Rulldiameter 

[mm] 

Blockmaterial 

[-] 

 

Omgivnings-

temperatur 

[ C ] 

Standard 0,2 1,25 100 1019 Gjutjärn 20 
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Sedan utvärderas resultaten för parametrarnas extremvärden som ansattes enligt Tabell 2. 
 

Tabell 2. Parametrarnas extremvärden 

 Friktion 

mellan ringhjul 

och hjulstomme 

[-] 

Krympgrepp 

[mm] 

Kontaktyta 

mot räl  

[mm
2
] 

Rulldiameter 

[mm] 

Omgivnings-

temperatur 

[ C ] 

Standard 0,2 1,25 100 1019 20 

Max 0,25 1,29 118,8 1019 30 

Min 0,15 1,21 83,3 1009 -20 

 

Friktionerna mellan ringhjul och hjulstomme är lågt ansatta på grund av att momentöverföringen 

är av störst intresse då. Krympgreppen, kontaktytan mot rälen och rulldiametern togs ur 

ritningen. Omgivningstemperaturerna anses motsvara sommar respektive vinter i centrala 

Sverige, blockmaterialen är de vanligast förekommande i Sverige och värmeflödet är värden som 

beror av använt bromsblockmaterial. 

 

 

Värmeeffekt 

Vid inbromsning av tåg med hjälp av blockbroms omvandlas rörelseenergi till värme genom 

friktion mellan hjul och block. För att bestämma värmeeffekten som uppstår under ett 

stoppbromsningsförlopp från topphastighet ansattes värden enligt Tabell 3. 

 

Tabell 3. Stoppbromsningsparametrar 

Massa per hjul (m) 8000 kg 

Retardation (a) -1 m/s
2
 

Initial hastighet (v0) 160 km/h 

 

Retardationen och massan per hjul motsvarar ett verkligt fall (Sundh, 2012). På grund av önskad 

analys av värsta fallet antogs tåget hålla maximal tillåten hastighet. För enkelhetens skull togs 

ingen hänsyn till vilket hjulpar som analyseras, således försummades tågets tyngdpunkt och dess 

förskjutning under inbromsningen.  

 

Rörelseenergin, Qstopp, som skall bromsas bort bestäms enligt 

 

 

2

2

stopp

stopp

m 


v
Q  (3.2) 

där vstopp är inbromsningsförloppets hastighetsvektor som avtar linjärt, på grund av den konstanta 

retardationen, a. Den momentana hastigheten, vstopp, bestäms enligt 

 

 0stopp stoppv v a t    (3.3) 

där tstopp är den aktuella tidpunkten. Den alstrade värmeeffekten bestämdes sedan genom en 

derivering av rörelseenergin med avseende på tiden enligt 

 

 .
dQ

P
dt

  (3.4) 
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En linjärt avtagandes vektor erhölls, med ett startvärde på 0,355 MW och slutvärde på 0. Denna 

dividerades sedan med hjulets totala kontaktarea med blocken under inbromsningsförloppet, A, 

som bestämdes enligt 

 
 A D b    (3.5) 

där D är hjulets rulldiameter och b är ett blocks bredd. Det erhölls en vektor med effekter per 

area, med ett initialt värde på 1,387 W/mm
2
, se Bilaga A för bestämmandet av den. Hur mycket 

av denna värmeeffekt som transporteras in i hjulet beror av valt blockmaterial, se gjutjärn 

respektive kompositmaterial under blockbromsmaterial i referensramen. Värden för dessa 

värmeflöden presenteras i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Värmeflöde beroende av valt blockmaterial 

Blockmaterial 

 

Initialt värmeflöde för 

stoppbromsning 

[W/mm
2
] 

Gjutjärn 1,109 

Komposit 1,248 

 

 

 

Konvektion till omgivning 
 

För att bestämma konvektionstalet till den omgivande luften antogs hjulet vara stillastående, 

rotationsfritt, ha rektangulär profil och utsättas för vind med hastigheten v (färdhastigheten), se 

Figur 9 nedan.  

 

Figur 9. Hjulets verkliga profil till vänster och den antagna profilen till höger 

 

Dessa antaganden gjordes för att möjliggöra användandet av grundläggande 

värmeöverföringssamband. Då konvektionen inte har någon större inverkan på en 

stoppbromsning (Sellgren, 2012), som undersöktes här, ansågs detta vara lämpligt. 
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Plattans längd, L, ansattes till hjulets medellängd, vilket blir halva hjulets rulldiameter, D. 

Temperaturen på luften som ansats till 20 °C gav materialparametrar enligt Tabell 5 nedan. På 

grund av konvektionens begränsade påverkan på detta fall, användes dessa parametrar vid 20 °C 

oberoende av egentlig omgivningstemperatur.  

 

Tabell 5. Materialparametrar för luft vid 20 °C (Granryd, 2009) 

Kinematisk viskositet ( ) 15,1  10
-6

 m
2
/s 

Termisk konduktivitet (k) 0,0257 W/mK 

Prandtls tal (Pr) 0,710 

 

Konvektionstalet, hstopp, bestäms enligt  

 
stopp

k
h Nu

L
   (3.6) 

där k är det strömmande mediets termiska konduktivitet och Nu är Nusselts tal som är starkt 

beroende av vilken typ av strömning som råder, laminär eller turbulent. För att bestämma detta 

kontrolleras Reynolds tal, Re, som indikerar turbulent gränsskiktsströmning om det är större än 

500 000 och bestäms enligt 

 Re
v L




  (3.7) 

där v är luftens hastighet och   är luftens kinematiska viskositet. Utifrån omslagsvärdet för 

Reynolds tal kunde således en omslagshastighet på cirka 54 km/h bestämmas ur ekvation (3.7). 

När hastigheten sjunkit till detta värde, efter approximativt 29 s, övergick strömningen till 

laminär. Då strömningen är turbulent bestäms Nu enligt 

 

1

0,8 30,036 (Re) (Pr)turbNu     (3.8) 

där Pr är Prandtls tal för luften. Vid laminär strömning används istället  

 

 

1

0,5 30,664 (Re) (Pr) .lamNu     (3.9) 

Dessa ekvationer för bestämmande av konvektionstalet är tagna från ”Heat Transfer, Collection 

of Formulas and Tables of Thermal Properties” av E. Granryd (2009).  

 

Med ekvation (3.7) och (3.8) eller (3.9), beroende på rådande hastighet, insatt i ekvation (3.6) 

erhölls en konvektionstalsvektor som beräknades i MATLAB, se Bilaga A. Problem stöttes på 

vid importerandet av denna vektor till ANSYS och istället ansattes ett linjärt beteende mellan det 

beräknade start- och slutvärdet, på 514,2 10  respektive 50,1 10  W/mm
2
°C. Detta ansågs inte 

försämra modellen märkbart då konvektionen inte har alltför stor inverkan på 

simuleringsresultatet. 

 

 

Moment 

 

Under inbromsningen utsätts hjulet för ett bromsande moment, vilket således måste kunna 

överföras mellan ringhjul och hjulstomme via krympförbandet. Detta evaluerades genom en 

beräkning av pålagt bromsmoment. Detta jämfördes sedan med förbandets teoretiskt överförbara 

moment som beräknades med hjälp av uppskattade medeldiametrar insatta i ekvation (2.4). 
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Bromsmomentet beräknades utifrån en friläggning av hjulet under inbromsning, se Figur 10 

nedan. 

 

 

Figur 10. Friläggning av ett hjul under inbromsning 

 

I figuren framgår att tågets luftmotstånd utelämnats då det ansågs försumbart. Ur en kombination 

av friläggningen och Newtons andra lag kunde friktionskraften, Ffr, bestämmas enligt 

 

 
frF m a   (3.10) 

där m är massan per hjul och a är fordonets retardation. Ett konstant bromsande moment, 

approximativt 4000 Nm, erhölls sedan ur en multiplikation av friktionskraften med hjulets radie. 

 

 

Metod för verifiering av stoppbromsningsmodellen 

 

För att uppskatta temperaturen som uppstår under en stoppbromsning används ekvation (3.11)

nedan. 

 0 ,p stoppQ m c T    (3.11) 

  

där 0Q  är den rörelseenergi som ska bromsas bort,
 
m  är massan av den del av hjulet som värms 

upp, pc  är hjulets specifika värmekapacitet samt stoppT  är den temperaturökning som 

bromsenergin ger upphov till. För att uppskatta hur höga temperaturer som uppstår i ringhjulet 

omformuleras ekvation (3.11) till 

 

 0 .stopp

p

Q
T

m c
 


 (3.12) 

Med en initial rörelseenergi på 7,9 MJ enligt ekvation (3.2), en massa för ringhjulet på 233,5 kg, 

en specifik värmekapacitet på 462,5 J/(kg℃) för hjulet samt en omgivningstemperatur på 20 °C 

fås en medeltemperatur i ringhjulet på 93,2 °C. För att verifiera modellen jämfördes detta värde 

med temperaturen som erhölls för en simulering vid 20 °C. 
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3.2 Tjuvbromsning 
 

2D - analys av tjuvbromsning 

 

I en ny axiellt symmetrisk 2D-analys betraktades det sammansatta hjulet utifrån påverkan av 

krympkraften och värmeflödet som uppstår under tjuvbromsning.  

 

Modell 

 

Samma kontakter ansattes för denna modell som föregående, språngringen ”Bonded” mot både 

hjulstomme och ringhjul och en ”Frictional” kontakt med ”Offset” mellan stommen och ringen. 

Även samma elementnät ansattes med lite grövre ”Mesh” för hjulstommen än de övriga 

kropparna. 

 

Stationär termisk analys 

 

En stationär termisk analys utfördes för undersökningen av ett tjuvbromsningsförlopp, således 

antogs här att tjuvbromsningen pågår tillräckligt länge för att termisk jämvikt ska uppnås. 

Modellen utformades på samma sätt som för stoppbromsning, dock ansattes nya värden för 

parametrarna. Vidare försummades ej konvektionen till axeln, eftersom temperaturökningar 

förväntades intill axeln. Den antogs ha samma värde som konvektionen mellan räl och hjul, 3 

W/mm
2
°C, och placerades enligt Figur 11. 

 

 

Figur 11. Ansatta randvärden för tjuvbromsning 

 

Strålningen från hjulet varierades för dessa simuleringar då hjulets emissionstal kan variera 

mellan 0,1 till 1 beroende av dess temperatur (Sellgren, 2012). Ur denna analys kontrollerades 

temperaturen vid uppnådd jämvikt. 

 

 

 

 

 



 30 

Statisk mekanisk analys 

 

En statisk mekanisk analys med den stationära temperaturfördelningen som parameter 

upprättades för evalueringen av de deformationer och spänningar bromsningen gav upphov till.  

 

 

Bromsning i nedförsbacke 

 

I denna analys kommer en bromsning i nedförsbacke ersätta ett tjuvbromsningsförlopp då 

bromsarna ligger an under lång tid. Dessa fall kan liknas vid varandra på så sätt att 

inbromsningen sker under lång tid i och kan leda till överhettning av hjul och block. Den 

medvetna tjuvbromsningen för att bli av med oxidlager kommer inte undersökas i denna rapport 

då den ej ger upphov till några större temperaturökningar. 

 

Anledningen till att bromsningen i nedförsbacke undersöks istället för oönskad bromsning under 

drift är att det är lättare att bestämma bromseffekten i det fallet. Ett standardtest för tåg som 

utförs i Grossglockner kommer simuleras. Uppgifter om hastigheten saknas och varieras därför 

enligt Tabell 6 nedan, där även bromseffekt och bromstid framgår. 

 

Tabell 6. Parametrar för simuleringar av bromsning i nedförsbacke 

Bromseffekt (Ptjuv) 45 kW 

Tid (ttjuv) 45 min 

Hastighet (vtjuv) 50, 100, 160 km/h 

 

 

Då inbromsningen sker under 45 min antas termisk jämvikt uppnås för hjulet, således var 

antagandet om en stationär termisk analys rimligt. 

 

Utöver detta så används samma massa per hjul som för simuleringen av en stoppbromsning och 

bromseffekten delades upp på samma sätt, med hjälp av ekvation (3.5) och bestämdes till 

approximativt 0,14 W/mm
2
. 

 

 

 

Konvektion till omgivning 

 

Konvektionen är av klart större betydelse för en tjuvbromsning, då den fortfar tills värmeflödet 

till hjulet är lika med det från hjulet. Samma profil för hjulet användes som vid bestämmandet av 

konvektionen vid stoppbromsningsförloppet, se Figur 9. Detta möjliggör användandet av 

grundläggande värmeöverföringsekvationer. Det har tidigare konstaterats att strömningen längs 

hjulet övergår från laminär till turbulent vid en hastighet på cirka 54 km/h och således kommer 

strömningen vara laminär i första simuleringen vid 50 km/h och turbulent i de två följande fallen 

med högre hastighet. I samtliga fall användes samma materialparametrar för luft som 

presenterades i Tabell 5, då omgivningstemperaturen ansatts konstant vara 20°C. 

 

Konvektionerna för tjuvbromsningen bestämdes på samma sätt som i kapitel 3.1 avsnitt 

”Konvektion till omgivning”. För simuleringen vid 50 km/h erhölls ett konvektionstal på ungefär 

20 W/m
2
°C. För de högre hastigheterna erhölls ett konvektionstal på approximativt 97 W/m

2
°C 

vid 100 km/h och ett på cirka 142 W/m
2
°C vid 160 km/h. 
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Metod för verifiering av tjuvbromsningsmodellen 

 

För att verifiera att modellen beter sig på önskat vis stängdes strålningen och samtliga 

konvektioner, utom den till omgivande luften, av. Teorin säger då att den tillförda värmeeffekten 

ska vara lika med konvektionen till omgivningen, som bestäms enligt ekvation (2.7). Således 

behövdes kylarean mot omgivande luften uppskattas för utvärdering av medeltemperaturen i 

hjulet efter tjuvbromsningen.  

 

En grov metod för att uppskatta kylarean kan göras genom mätningar i CAD-modellen. 

Tillvägagångssättet är följande: med hjälp av mätverktyget i Solid Edge mäts sträckorna på ena 

sidan av hjulstommen och fördubblas för att få med andra sidan av hjulet enligt Figur 12 nedan.  

 

Figur 12. Uppskattad kylsträcka på hjulstommen 
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På detta vis har kylsträcka för hjulstommen, Lhs,kyl, uppskattas. Snarlikt uppskattades kylsträckan 

för ringhjulet, Lrh,kyl, där längderna summerades och hänsyn togs till kurvaturen som 

uppskattades med halva omkretsen av en cirkel med radie enligt Figur 13. 

 

Figur 13. Uppskattad kylsträcka på ringhjulet 

 

Med hjälp av hjulstommens respektive ringhjulets kylsträckor erhölls en total kylsträcka enligt 

 

 
, , .kyl hs kyl rh kylL L L   (3.13) 

Kylarean, Akyl, beräknas som en skiva där radien beror av den uppskattade kylsträckan, 
kylL , och 

hjulaxelns radie, axelr , på 92,5 mm enligt 

 

  
2

2

kyl kyl axel axelA L r r     
  

 (3.14) 

och bestämdes till ungefär 4,54 m
2
. Temperaturdifferensen, tjuvT , kan nu beräknas ur 

 

 
tjuv

tjuv

kyl

P
T

h A
 


 (3.15) 

där Ptjuv är tillförd värmeeffekt, 45 kW, och för h används konvektionstalet vid 50 km/h på 20 

W/m
2
°C. Med en antagen omgivningstemperatur på 20 °C uppskattades kroppens 

medeltemperatur, Th,medel, enligt 

 

 ,h medel tjuv oT T T    (3.16) 

till ungefär 515 °C. Detta jämförs med resultaten från ANSYS-simuleringen vid 50km/h.   
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4  RESULTAT 

I detta kapitel presenteras de resultat som erhållits.  

4.1 Stoppbromsning 
 

Standardparametrar 

 

Vid parameterstudien för stoppbromsning testades ett antal parametrar vars extremvärden listas i 

Tabell 7 nedan. 

 
Tabell 7. Parametrarna och deras extremvärden som utvärderades i modellen 

 

 Friktion 

mellan 

ringhjul och 

hjulstomme 

[-] 

Krympgrepp 

[mm] 

Kontaktyta 

mot räl 

[mm
2
] 

Rulldiameter 

[mm] 

Omgivnings-

temperatur 

[ C ] 

Blockmaterial 

[-] 

 

Värmeflöde 

[W/mm
2
] 

Standard 0,2 1,25 100 1019 20 Gjutjärn 1,109 

Max 0,25 1,29 118,8 1019 30 Komposit 1,248 

Min 0,15 1,21 83,3 1009 -20 Gjutjärn 1,109 

 

 

Påkrympning 

 

Innan analysen utfördes med ett pålagt värmeflöde gjordes en ren mekanisk analys av 2D-

modellen enligt standarvärdena i Tabell 7. Detta gav en deformation samt spänning som visas i 

Tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Resultatet av den mekaniska analysen 

Maximal total 

deformation [mm] 

Maximal huvud-

spänning [MPa] 

0,242  1524 

 

Då analysen utfördes i 2D-modellen utan temperaturpåverkan, d.v.s. ren mekanisk last erhölls 

deformationer i hjulet enligt Figur 14 nedan med en maximal deformation på 0,24 mm.  

 

 

Figur 14. Deformation utan temperaturpåverkan 
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I Figur 15 nedan visas den maximala huvudspänningen utan temperaturpåverkan, med ett största 

värde på 1524 MPa. 

 

 

 

Figur 15. Maximal huvudspänning utan temperaturpåverkan 

 

 

Stoppbromsning 

 

Resultaten för stoppbromsningen med standardparametrar från Tabell 7 med temperaturpåverkan 

visas i Tabell 9 nedan. 

 

Tabell 9. Resultat för standardparametrar med temperaturpåverkan 

Maximal total 

deformation [mm] 

Maximal huvud-

spänning [MPa] 

Maxtemperatur      

[ C ] 

Sluttemperatur 

[ C ] 

Slutligt 

överförbart 

moment [Nm] 

0,428 1892 312 196 225 000 

 

 

Vidare testades 2D-modellen för termiska laster varvid andra värden noterades för deformationer 

och spänningar.  
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I Figur 16 nedan kan sluttemperaturen i hjulet ses för en inbromsning som tar 45 sekunder.  

 

 

 

Figur 16. Sluttemperaturen efter ett inbromsningsförlopp på 45 sekunder 

 

 

Sluttemperaturen på 196 °C är dock inte den högsta temperaturen, som uppstår i hjulet under 

inbromsningsförloppet, utan den uppmättes till 312 °C. I Figur 17 visas hur den maximala 

temperaturen varierar i hjulet under inbromsningsförloppet.  

 

 

 

Figur 17. Variationen av den maximala temperaturen i hjulet 
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I samma simulering analyserades även den totala deformationen, vars resultat kan ses i Figur 18 

nedan där största deformationen blev 0,428 mm. 

 

 

 

Figur 18. Totala deformationen med temperaturpåverkan 

 

 

Slutligen kan den maximala huvudspänningen under åskådas i Figur 19 nedan med ett största 

värde på 1892 MPa. 

 

 

 

Figur 19. Maximala huvudspänningen med temperaturpåverkan 
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Parameterstudie 

 

Med varierande parametrar noterades flertalet ändringar i värden. Dock gav dessa ändringar av 

parametervärdena ej märkbara ändringar i figurerna varför resultaten bättre presenteras i 

nedanstående tabeller. När friktionstalet mellan hjulstomme och ringhjul varierades medförde 

detta resultaten enligt Tabell 10 nedan. 

 

Tabell 10. Resultat då friktionen varierats 

 Friktion 

[-] 

Maximal 

total 

deformation 

[mm] 

Maximal 

huvudspänning 

[MPa] 

Max-

temperatur 

[ C ] 

Slut-

temperatur 

[ C ] 

Slutligt 

överförbart 

moment 

[Nm] 

Max 0,25 0,427 1962 312 196 285 000 

Min 0,15 0,430 1919 312 196 175 000 

 

Om istället krympgreppet varierades erhölls värden enligt Tabell 11 nedan.  

 

Tabell 11. Resultat då krympgreppet varierats 

 Krympgrepp 

[mm] 

Maximal 

total 

deformation 

[mm] 

Maximal 

huvudspänning 

[MPa] 

Max-

temperatur 

[ C ] 

Slut-

temperatur 

[ C ] 

Slutligt 

överförbart 

moment 

[Nm] 

Max 1,29 0,445 2098 312 196 234 000 

Min 1,21 0,412 1684 312 196 222 000 

 

Vidare varierades kontaktytan mot rälen och nedanstående värden i Tabell 12 blev resultaten. 

 
Tabell 12. Resultat då kontaktytan mot rälen varierats 

 

 Kontaktyta 

mot räl 

[mm
2
] 

Maximal 

total 

deformation 

[mm] 

Maximal 

huvudspänning 

[MPa] 

Max-

temperatur 

[ C ] 

Slut-

temperatur 

[ C ] 

Slutligt 

överförbart 

moment 

[Nm] 

Max 118,8 0,428 1889 312 196 223 000 

Min 83,3 0,429 1891 312 196 223 000 

 

Då rulldiametern varierades erhölls resultat enligt Tabell 13 nedan. 

 
Tabell 13. Resultaten då rulldiametern varierats 

 

 Rulldiameter 

[mm] 

Maximal 

total 

deformation 

[mm] 

Maximal 

huvudspänning 

[MPa] 

Max-

temperatur 

[ C ] 

Slut-

temperatur 

[ C ] 

Slutligt 

överförbart 

moment 

[Nm] 

Standard 1019 0,428 1891 312 196 225 000 

Min 1009 0,444 1597 277 176 197 000 
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När bromsblockmaterialet byttes, vilket medför variation i värmeeffekt, erhölls resultaten i 

Tabell 14. 

 

Tabell 14. Resultat då bromsblockmaterial varierats 

 Värmeeffekt 

[W/mm
2
] 

Maximal 

total 

deformation 

[mm] 

Maximal 

huvudspänning 

[MPa] 

Max-

temperatur 

[ C ] 

Slut-

temperatur 

[ C ] 

Slutligt 

överförbart 

moment 

[Nm] 

Gjutjärn 1,109 0,428 1891 312 196 225 000 

Kompisit 1,248 0,456 1900 348 218 216 000 

 

Slutligen analyserades även påverkan ifrån omgivningstemperatur, resultaten av den analysen 

följer i Tabell 15 nedan. 

 

Tabell 15. Resultat då omgivningstemperaturen varierats 

 Omgivnings-

temperatur 

[ C ] 

Maximal 

total 

deformation 

[mm] 

Maximal 

huvudspänning 

[MPa] 

Max-

temperatur 

[ C ] 

Slut-

temperatur 

[ C ] 

Slutligt 

överförbart 

moment 

[Nm] 

Max 30 0,428 1890 322 206 223 000 

Min -20 0,428 1890 272 156 223 000 
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4.2 Tjuvbromsning 
 

Standardparametrar 

 

Även för tjuvbromsningen varierades parameterar vars standardvärden ansattes enligt Tabell 16 

nedan, konvektionstalet mot luften motsvarar körning i 50 km/h. 

 

Tabell 16. Standardparametrarna för simulering av tjuvbromsning 

Omgivnings-

temperatur 

[°C] 

Värmeeffekt 

[W/mm
2
] 

Hjulets 

emissionstal 

[-] 

Konvektions-

talet mot luft 

[W/mm
2°C] 

Konvektions-

talet mot axel 

[W/mm
2°C] 

Konvektions-

talet mot räl 

[W/mm
2°C] 

20 0,14 0,5 52 10   3 49,37 10  

 
 

Med dessa värden på parametrarna erhölls resultaten i Tabell 17.  
 

Tabell 17. Resultat för standardparametrar 

Maxtemperatur 

[°C] 

Maximal total deformation 

 [mm] 

Maximal huvudspänning 

 [MPa] 

592 2,759 2143 

 

 

I Figur 20 visas temperaturfördelningen i hjulet för det stationära förloppet, maximala 

temperaturen blev 592 °C.  

 

 

 

Figur 20. Temperaturen i standardfallet för tjuvbromsning 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

I Figur 21 visas fördelningen av den totala deformationen i hjulet med en maximal deformation 

på 2,759 mm. 

 

 

Figur 21. Deformationen i standardfallet för tjuvbromsning 

 

 

I Figur 22 visas fördelningen av den maximala huvudspänningen i hjulet, högsta värdet blev 

2142 MPa. 

 

 

 

Figur 22. Maximala huvudspänningen i standardfallet för tjuvbromsning 

 

 

  



 41 

Parameterstudie 

 

För tjuvbromsningsfallet kontrollerades hur viktigt hjulets emissionstal var. Dessutom varierades 

tågets hastighet, vilket gav en känsla för konvektionstalets vikt för tjuvbromsningsförloppet. 

Även i denna studie visar figurerna liknande temperatur-, deformations- och spänningsfördelning 

och resultaten presenteras i tabeller. 

 

Då känsligheten för hjulets emissionstal testades erhölls resultat för hjulets temperatur, 

deformation och spänning enligt Tabell 18. 

 
Tabell 18. Parametervariation för emissionstalet 

 

Hjulets 

emissionstal  

[-] 

Maxtemperatur 

[°C] 

Maximal total 

deformation  

[mm] 

Maximal 

huvudspänning 

[MPa] 

1,0 482 2,10 2095 

0,5 592 2,76 2143 

0,2 605 2,84 2146 

0,01 614 2,89 2149 

 

 

De resultat som erhölls då tågets hastighet varierades visas i Tabell 19. Där den övre raden 

motsvarar körning i 50 km/h, mellersta är för 100 km/h och den nedre 160 km/h. 

 

Tabell 19. Parametervariation av konvektionstalet  

Konvektionstalet 

mot luft 

[W/mm
2°C] 

Maxtemperatur 

[°C] 

Maximal total 

deformation 

[mm] 

Maximal 

huvudspänning 

[MPa] 
52 10  592 2,76 2143 

59,7 10  318 1,26 2086 

514,2 10  271 1,00 2083 

 
  



 42 

  



 43 

 

 

5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

5.1 Diskussion 

 

Modell 

”Meshen” tilläts vara grövre i hjulstommen då temperaturerna inte spred sig till den i samma 

utsträckning som till ringhjulet. Intresset av resultaten i hjulstommen var inte lika stort och 

därför prioriterades en grövre ”Mesh” som det tog kortare tid att lösa. Självfallet påverkar detta 

ändå resultatens precision negativt och en finare ”Mesh” över hela modellen bör utföras om 

tillgänglig datorprestanda för det finns till hands. 

 

Kontakterna som tilldelats modellen är baserade på gruppens kunskaper om ANSYS samt 

antagandet att språngringen inte påverkade resultaten tillräckligt mycket för att det skulle vara 

givande att lägga ned tid på det. Det bör noteras att om språngringen också innefattas i 

påkrympningen av ringhjulet, vilket det antagits att den inte gör i denna rapport, kommer 

spänningarna i den och dess närhet bli högre. Detta faktum kan vara av yttersta intresse ifall 

spänningarna blir högre än vad materialet (stål) klarar av.  

 

Dock ska inte alltför stor vikt läggas på de höga spänningsvärdena (långt över ståls tillåtna 

värden) denna modell ger upphov till. De maximala värdena, som återfinns i språngringen, 

uppstår i en singulär punkt, ett skarpt invändigt hörn. Denna spänningskoncentration är syntetisk, 

dvs den beror på att modellen där har ett skarpt inre hörn, vilket den verkliga konstruktionen inte 

har. Då de maximala spänningarna faktiskt bör återfinnas i just denna punkt borde det invändiga 

hörnet ersättas med en mjukare böj i modellen för kontroll av vilka faktiska spänningar som 

uppstår där. 

 

I denna rapport läggs fokus på spänningarna som uppstår kring kontakten mellan ringhjul och 

hjulstomme. Dessa värden på spänningarna för stoppbromsning, som i princip är oförändrade för 

alla parametertest, är ej i farozonen för stål. 

 

En förenkling som gjorts vilken påverkar resultaten i stor utsträckning är hur kontakten mellan 

blockbromsen och ringhjulet ser ut. Det som antagits är att hela blocket ligger homogent an emot 

hjulet under hela inbromsningen.  I verkligheten ligger maximalt 50 % av blockets kontaktarea 

mot hjulet under inbromsning.  Vidare ändras denna kontaktarea kontinuerligt under 

inbromsningen och denna kontakt är för komplicerad för att inkluderas i detta arbete. Detta 

skulle medföra ”Hot Spots” på hjulet och då även högre spänningar som inte är jämnt fördelade. 

Således kan det antas att hjulet i själva verket lokalt är värre belastat än vad resultaten indikerar.  
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Stoppbromsning 

 

Enligt undersökningen kommer hjulets överförbara moment vara förhållandevis konstant under 

en stoppbromsning och vida överskrida det pålagda bromsmomentet. Så borde inte vara fallet, 

utan det överförbara momentet borde sjunka under en stoppbromsning då ringhjulet värms upp 

mer än hjulstommen. En förklaring till detta resultat kan vara det faktum att det överförbara 

momentet är grovt uppskattat.  

 

En annan förklaring kan vara de hårda toleranserna för krympgreppet, vilka vi är skeptiska till att 

de verkligen efterföljs. En liten temperaturförändring vid tillverkningen av någon av de 

inblandade delarna skulle rimligtvis kunna få toleransgränserna att överskridas. Således antas att 

dessa inte strikt följs utan greppet kan nog bli mindre än 1,21 mm som använts som minsta 

möjliga grepp i denna rapport. En minskning av detta grepp skulle leda till ett lägre överförbart 

moment. Resultaten avslöjar att en minskning av greppet vore acceptabelt då överförbara 

momentet är mycket större än bromsmomentet. Utifrån dessa resultat skulle det kunna lättas på 

toleranserna för krympgreppet då man har en säkerhetsfaktor på cirka 50 för minsta möjliga 

krympgrepp. Samma sak gäller för nedsvarvningen av rulldiametern som också enligt erhållna 

resultat skulle kunna bearbetas mer ur momentöverföringsaspekt. 

 

En mer ingående parameterstudie bör ta större hänsyn till varierande värden än just bara 

maximala och minimala värdet. Det ska inte åsidosättas att det värsta fallet för en viss parameter 

kan uppstå mellan extremvärdena. Men då många antaganden gjorts i modellen beslutades att en 

djupgående parameterstudie vore överflödigt och istället bör modellen utvecklas innan detta 

utförs. 

 

Tjuvbromsning 

 

Utifrån resultaten för tjuvbromsning kan det antas att högre hastighet än 50 km/h hålls i 

standardtestet nedför Grossglockner. Simuleringen vid den hastigheten gav en sluttemperatur i 

hjulet på över 500 °C som således blir för varmt.  

 

Samtidigt bör man ha i beaktande att noggrannheten hos resultaten är relativt låg. Det bevisades 

att temperaturutvecklingen (precis som väntat) är starkt beroende av konvektionen som ansätts 

gentemot omgivningen, vilken i denna modell är grovt uppskattad. Det som antagits är att 

laminär strömning har förekommit, men med tanke på tågets utformning kring hjulet så är det 

kanske möjligt att anta turbulent strömning för alla de testade fallen. En turbulent strömning 

skulle leda till högre avkylning.  

 

En annan känslig parameter för tjuvbromsningen visade sig vara strålningen från hjulet. Att just 

dessa parametrar har stor inverkan på temperaturen var väntat då den simuleringen bygger på en 

termisk jämvikt och således kommer flödet från hjulet avgöra dess slutliga temperatur. 

 

Det ansatta värdet på konvektionen från hjulet till axeln verkar vara väl tilltaget i modellen. 

Detta leder till att hjulstommen kyls mer än i verklig drift. Det antogs att konvektionen alltid är 

lika stark som konvektionen mellan hjul och räl. Istället för detta antagande bör ett värde för just 

konvektionen mellan hjul och axel undersökas. 
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Något som kan konstateras är att verifieringen av modellerna gav rimliga värden för uppnådda 

sluttemperaturer, således kan det antas att modellerna uppfört sig önskvärt. Vilket indikerar att 

modellen är riktigt uppbyggd och det som behövs utvecklas är precisionen i antagandena. 

5.2 Slutsatser 

 

Ur parameterstudien för stoppbromsningsförloppet konstaterades att friktionen mellan ringhjul 

och hjulstomme har störst inverkan på överförbart moment. Valet av blockmaterial respektive 

nedsvarvad rulldiameter har störst inverkan på temperaturutvecklingen i hjulet. Överlag kan 

dock konstateras att små variationer erhölls för de kontrollerade parametrarna. 

 

Vid tjuvbromsning bekräftades det att konvektionen till luften och strålningen från hjulet har stor 

påverkan på erhållna sluttemperaturen i hjulet. 

 

Osäkerhet i parametrar och deras variationsområden har lett till osäkerhet i resultaten. 

 

Det verifierades att modellerna betedde sig önskvärt utifrån uppskattningarna. Således kan 

modellerna antas utgöra en god grund för framtida modeller.  
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mera detaljerade lösningar och framtida arbeten. 

6.1 Rekommendationer 

Modellbygge och simulering kräver mycket tid. Existerar ej erforderlig kunskap i programmet 

begränsas möjligheterna att bygga komplexa modeller. Fler förenklingar får göras varvid 

resultaten ej heller blir lika tillfredställande.  

 

Kunskap om materialegenskaperna i kompositmaterial är svårtillgängliga och i princip 

företagshemligheter. Det rekommenderas att kontakta ett sådant tillverkande företag och försöka 

få ta del av sådan kunskap. 

 

Angående påkrympningen av ringhjulet på hjulstommen finns det enligt ritningsunderlaget en 

snäv toleransvidd. Denna toleransvidd gav knappt märkbar ändring i krympkrafter och 

överförbart moment under analyserna. Intressant kan vara att kontrollera om dessa toleranser 

efterföljs vid tillverkning eller vilka faktiska toleranser som existerar.  

 

En annan intressant aspekt vore att ta reda på information angående språngringens montering och 

vilka följder detta får för resultaten.  

 

6.2 Framtida arbete 

Vid simuleringarna har invändiga hörn i modellen påverkat resultaten negativt genom att dessa 

hörn bildar singulariteter. Värden ifrån dessa områden kan vara extrema och resultaten skall 

bortses från. Genom att lokalt förfina ”Meshen” kring dessa hörn samt göra modifikationer i 

CAD-geometrin, exempelvis förändra de skarpa hörnen till radier, kan tillförlitligare resultat för 

spänningskoncentrationerna erhållas. 

 

Ytterligare förbättringar kan göras med modellerna om värmeflödets tidsberoende kan 

importeras, det vill säga återspegla verkligheten i så stor utsträckning som möjligt. Dessa värden 

kan beräknas och importeras ifrån exempelvis MATLAB under ett transient termiskt förlopp i 

ANSYS. Då kan korrektare värden användas i ANSYS vilket ger noggrannare resultat. 

 

Innan verkliga tågrutter simuleras och analyseras behöver dock ansatta randvärden, såsom 

konvektion och strålning, kontrolleras. Fältstudier vore av stort intresse för precisare 

bestämmande av dessa. Ytterligare faktorer att ta i beaktning angående dessa avkylningar är att 

de även verkar där blocken trycker på hjulet.  

 

I en framtida undersökning borde även de termiska lasterna i blocken analyseras. I en sådan 

analys bör även hänsyn tas till hur kontakten mellan blocken och hjulet utvecklas under 

inbromsning och således även uppstådda ”Hot Spots” på hjulet. 
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I denna rapport framgår att hjulets toleranser kan lättas upp ur stoppbromsningsaspekt. En 

parameterstudie med hänsyn till dessa toleranser bör även utföras för tjuvbromsning innan dessa 

eventuellt ändras. 

 

Avslutningsvis borde hänsyn tas till tågets omlagring av kontaktkrafterna mellan vagnens hjulpar 

under en inbromsning. I en sådan analys skulle de tyngst belastade hjulen kunna undersökas och 

ett verkligt extremfall skulle kunna kontrolleras. Alternativt skulle en allmän undersökning av 

hur axellasten påverkar hjulen kunna analyseras. 
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BILAGA A: MATLAB-KOD 

 
close all 
clear all 
clc 
%format long 

  
%% Parametrar 

  
m=8000;                 %massan per hjul, kg 
g=9.81;                 %tyngdaccerelationen 
a=1;                    %retardationen, även 0.1*g 
v0=160/3.6;             %maxhastigheten vid tiden=0 
vmedel=v0/2; 
%O=(930+1019)*pi/2;     %medel tillåtna diameter i mm 
r=1019/2;               %Hjulradie 
O=2*r*pi;               %Hjulomkrets 
my=0.2;                 %Friktion mellan hjulstomme och ringhjul 
b=80;                   %blockens bredd i mm +1/-2 något större pga radier 
l=252.124;              %blockens längd i mm +/-2. 

arcsin(125/560)*pi*560*2/180 
A=1.2*10^-4;            %kontaktarean mellan hjul och räl 
Cp=(430+495)/2;         %Cp varierar mellan 430 och 495 J/(kg*graderC) 
htjuv=20;               %konvektionstal vid 50km/h 
Ptjuv=45000;            %Bromseffekt vid tjuvbromsning 
mringhjul=233.5;        %Massa för ringhjul 

  

  
%% Räl 
Er=200*10^9;            %Emodul, 200-215GPa  
vr=0.3;                 %poissons tal 
rhor=7800;              %densitet= 7.8-7.9E+3 kg/m^3 

  
%% Hjul 
Eh=80*10^9;             %Emodul = 80-138 GPa  
vh=0.3;                 %poissons tal 
rhoh=7800;              %Densitet= 7.05-7.25E+3 kg/m^3 

  

  
%% Effekter 

  
tslut=v0/a; 
t=[0:0.1:tslut]; 
v=v0-a*t; 
x=tslut*v0/2;           %inbromsningsträckan 
%plot(t,v); 

  
W=m*v.^2/2;             %Rörelseenergi 
W0=W(1); 

  
h=length(W); 
P=[]; 
j=1;  
for i=2:h    
Pi=(W(i-1)-W(i))/(t(i)-t(i-1));     %Effekt 
P(j)=Pi; 
j=j+1; 
end 
P=[P 0]; 
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QCp=W(1); 
%plot(P,t); 
%Heatflux=P(1)/(b*O), [W/mm^2] 
Heatflux=P(1)/(b*O)*0.8; %två, block med dimensioner. För gjutjärn går 80% av 

värmen in i hjulet. Sinter=. Komposi=90%. 

  
Tjuvflux=Ptjuv/(b*O)*0.8; 

  
Tjuvtid=45*60; 

  

  
%% Block 

  
Fb=P./(my*v*(r*0.001)^2);       %den krävda kraften för att bromsa med 

beräknad effekt 
%plot(Fb,t); 
Bromstryck=Fb/(4*b*l*0.001*0.001); 

  
%% verifiering av temperatur stoppbromsning 

  
deltaTstop=QCp/(Cp*mringhjul)+20;        %T=Q/(Cp*m)+Tomgivning 

  
%% verifiering av temp steady state, tjuvbroms 

  
uppskattadomkrets=1114.37628;           %mm 
axelradie=92;                           %mm 
kylarea=((uppskattadomkrets+axelradie)^2-axelradie^2)*pi/1000000;   %m^2 
deltaTtjuv=Ptjuv/(kylarea*htjuv)+20;         %T=P/(A*h)+Tomgivning 

  

kylarea*htjuv*(deltaTtjuv-20); 

  

  
%% Termiska förlopp 

  
%Luft 20 grader C => 
vl=15.1*10^-6;          %m^2/s, viskocitet 
k=0.0257;               %W/m(grader)C, värmeledningskoefficient 
Pr=0.710;               %prandtls tal 
L=0.5;               %m, medellängden på hjulet 

  
Relomslag=5*10^5;               %Reynolds omslag mellan laminär och turbulent 

strömning 
vomslag=Relomslag*vl/L;          %Hastighet vid omslag 

  

%Stopbromsning 

  
%Konvektionstalvektor, h 
j=length(v); 
h=[]; 
for i=1:j 
    Re=v(i)*L/vl;           %Reynolds tal beroende på hastighet 
    if Re>Relomslag         %Laminärt eller turbulent 
        hi=0.036*Re^0.8*Pr^(1/3)*k/L;       %Turbulent strömning 
    else 
        hi=0.664*Re^0.5*Pr^(1/3)*k/L;       %Laminär strömning 
    end 
    h(i)=hi; 
end 
h; 
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%Tjuvbromsning 

  
%konvektion 50 km/h 
v50=50/3.6; 
Re=v50*L/vl; 
Nulam=0.664*Re^0.5*Pr^(1/3); 
h50=Nulam*k/L; 

  
%konvektion 100 km/h 
v100=100/3.6; 
Re=v100*L/vl; 
Nuturb=0.036*Re^0.8*Pr^(1/3); 
h100=Nuturb*k/L; 

  
%konvektion 160 km/h 
v160=160/3.6; 
Re=v160*L/vl; 
Nuturb=0.036*Re^0.8*Pr^(1/3); 
h160=Nuturb*k/L; 

  

  
%% Överförbart moment 

  
E=Eh; 
dy=0.85135;         %Hjulstommens ytterdiameter 
di=0.18481;         %Hjulstommens innerdiameter 
Dy=1.019;           %Ringhjulets ytterdiameter 
Di=0.85010;         %Ringhjulets innerdiameter 
b=0.09;             %Krympförbandets bredd 
u=0.2;              %Friktionstal mellan ringhjul och hjulstomme 
d=0.851;            %~Passningsdiameter 

  
alfan=Dy/Di; 
alfaa=dy/di; 
c=(alfan^2+1)/(alfan^2-1)+(alfaa^2+1)/(alfaa^2-1);      %Se ekv. (1.2), (1.3) 

  
p=(dy-Di)*E/dy/c;       %Tryck i förbandet 
F=pi*d*b*p*u;           %Friktionskraft i förbandet 
Mover=F*dy/2;           %Överförbart moment 

 

 

 
 


