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I det här kandidatexamensarbetet som genomfördes vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm gjordes en modellbaserad analys av axialglidlager som används i tunga lastbilar.  

 

Arbetet baserades på Scania CV ABs växellådor med range-splitter. I dessa sitter axialglidlager 

(även kallade brickor). Syftet var att undersöka hur stor påfrestning dessa utsätts för och försöka 

utröna vilken av brickorna (fram eller bak) som utsätts för störst belastning, samt diskutera vad 

detta skulle kunna bero på. Vid oönskade axiella krafter, som i sin tur leder till högre friktion och 

termoelastiska spänningar, är risken för nötning på brickorna stor.  

 

Teoretiskt sett ska det inte uppstå några axiella krafter i en planetväxel med rakkugg, men på 

grund av planethjulsbärarens utformning och det ingående momentet från motorn kan det uppstå 

en förvridning av hela bäraren och nållagren. Detta leder i sin tur till att en axiell kraft 

uppkommer. Denna kraft beräknades till 647 N med konservativa ingenjörsmässiga antaganden, 

eftersom axiella kraften inte kan mätas och ständigt varieras beroende på körprofil. Den axiella 

kraften medför att alla delar i planetväxeln pressas samman axiellt. En friktionskraft uppstår då 

mellan ytor som roterar i förhållande till varandra. Detta förlopp har analyserats med hjälp av 

FEM-programmet Ansys.  

 

Tre möjliga belastningsfall identifierades: (1) när planethjulet roterar mot axialglidlagret; (2) när 

planethjulet och nållagret roterar mot axialglidlagret, samt (3) när planethjulsbäraren roterar mot 

axialglidlagret. Den friktionsvärme som uppstår förenklades i modellen till en värmeeffekt på 90 

W. Den värme som leds bort representerades som konvektion, med ett konvektionstal på 25 

W/m
2
C. Som initialtemperaturer för FEM-analyserna användes 22 °C och 90 °C. 

En effektivspänning på 12,3 MPa och en största huvudspänning på 7,63 MPa uppstod i den 

främre brickan vid fallet när planethjul och nållager roterade mot axialglidlagret vid en 

intialtemperatur på 90 °C. 

 

För att kontrollera modellens rimlighet skulle temperaturgivare kunna installeras vid brickorna. 

Detta kan i praktiken dock bli svårt att genomföra då hela systemet roterar. Detta arbete ger 

Scania en möjlig förklaring till vad som skulle kunna orsaka en ojämn nötning fram och bak. 

 

Nyckelord: Axialglidlager, Range-splitter, Termoelastisk deformation, Växellåda.
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This Bachelor thesis at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm covers a model-based 

analysis of thrust washer bearings in heavy trucks.  

 

This work treats Scania CV AB’s range-splitter gearbox. In this gearbox there are thrust washer 

bearings which are analyzed in this study. The purpose of the study is to examine the stresses the 

bearings are experiencing during load, determine which bearing (front or rear) that is most highly 

stressed, and discuss the cause for that. At large axial forces, which in turn lead to greater 

friction and thermal stress, there is a large risk for severe wear.   

 

Theoretically, there should not be any axial forces in a planetary gearbox with straight cut-gears, 

but because of the shape of the planet wheel carrier and the torque from the engine, the carrier 

and the needle bearings are distorted, which will cause an axial force. The axial force is not 

easily measured. Furthermore, it is also constantly changing during an actual driving sequence. 

Based on engineering judgement, the axial force was estimated to be 647 N. The axial force 

leads to all parts of the gearbox being pushed together axially, and cause friction forces to appear 

in surfaces that rotate relative each other. This process is analyzed with the FEM-program 

Ansys.  

 

Three possible scenarios were identified: (1) when the planetary wheel rotates relative the thrust 

washer bearing; (2) when the planetary wheel and needle bearing rotate relative the thrust washer 

bearing and (3) when the planet wheel carrier rotates relative the thrust washer bearing.  

 

The frictional heat power was simplified and analyzed as a heat power source and estimated to 

be 90 W. Cooling was modeled in Ansys as convection, with a film coefficient of 25 W/m
2
C. 

The initial temperatures used in the analysis were 22 and 90 °C. According to this, an equivalent 

stress of 12.3 MPa, and a maximum principal stress of 7.63 MPa, was located at the front thrust 

washer bearing. This occurs when the planet wheel and the needle bearing rotate relative to the 

thrust washer bearing, with an initial temperature of 90 °C. 

 

To validate the model, temperature sensors could be placed near the thrust washer bearings. 

However, since everything is rotating, this can be a difficult task. This report gives Scania a 

potential explanation to why the front and rear bearings in the gearbox are worn differently. 

 

Keywords: Gearbox, Range-splitter, Thermoelastic deformation, Thrust washer bearings.  
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NOMENKLATUR 

Detta kapitel ämnar att kort redogöra för de förkortningar och uttryck som används genom 

rapporten.  

 

Tabell 1 – Nomenklatur beteckningar 

Beteckningar 

Beteckning Betydelse Enhet 

𝑨 Area bricka m
2 

𝒄 Specifika värmekapaciteten J/kg K 

𝑪 Värmekapaciteten J/K 

𝒅𝒂𝒙𝒆𝒍 Axelavstånd solhjul/planethjul mm 

𝒅𝑻 Temperaturförändring °C 

𝑭𝒂 Axiell kraft N 

𝑭𝑵 Normalkraft N 

𝒎𝒌𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕 
Massa för uppvärmda 

komponenter 
kg 

𝑴𝑰𝒏 Ingående moment Nm 

𝑷 Friktionseffekt W 

𝑷𝒇𝒓𝒊𝒌 Friktionseffekt W 

𝒓𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓 Innerradie modifierat nållager mm 

𝒓𝒏å𝒍 Radie nållager mm 

𝒓𝒚𝒕𝒕𝒆𝒓 Ytterradie modifierat nållager mm 

𝒕 Tid s 

𝒖𝒔 Utväxling solhjul - 

𝒖𝒔𝒚𝒔 Utväxling system - 

𝑽 Volym värmda komponenter m
3
 

𝒗𝒓𝒆𝒍 
Relativa hastigheten mellan 

kontaktytorna 
m/s 

𝝁𝒃𝒓𝒊𝒄𝒌𝒂 Friktionskoefficient bricka - 

𝝁𝒏å𝒍𝒍𝒂𝒈𝒆𝒓 Friktionskoefficient nållager - 

𝝆 Densitet värmda komponenter kg/m
3
 

𝝈𝑵 Normalspänning kPa 

 

 

Tabell 2 – Nomenklatur förkortningar 

Förkortningar/Uttryck 

Förkortning/Uttryck Betydelse 

Bricka Axialglidlager 

CAD Computer Aided Design 
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1. INTRODUKTION 
Axialglidlager, eller brickor, används för att de tar upp lite plats, är billigare än rullager och 

kan ta upp axiella krafter. Så länge de klarar de axiella krafterna är de kostnadseffektiva, men 

när man ligger på gränsen finns risk att de slits och då kan nötningspartiklar skapas som skadar 

dyra komponenter som sitter intill, t.ex. kugghjul. Därför är materialval och eventuella 

beläggningarna på brickorna kritiska. Detta arbete berör brickor hos drivlinan i tunga lastbilar. 

För att tydliggöra bakgrunden till problemet kommer detta introduktionskapitel behandla 

problemformuleringen, givna förutsättningar och bakgrundsinformation.  

1.1 Bakgrund 

Lastbilar har idag ett stort behov av avancerade och välutvecklade växellådor för att kunna 

variera varvtal och kraft beroende på körsituation. Scania CV AB (2016) menar att deras 

växellådor medför att växlingarna blir enklare samt att lastbilen får lägre vikt och 

bränsleförbrukning. En av deras växellådor går under benämning GRS905 och finns i 

genomskärning i Figur 1, som är tagen från en avhandling från KTH, där synkroniseringen i 

lådan beskrivs, därav de förstorade delsystemen (Häggström, 2016). 

 

 
Figur 1 – Genomskärning av Scanias växellåda GRS905 (Häggström, 2016). 

 

Denna växellåda är utrustad med en range-splitter. Detta innebär förenklat att det finns en hög- 

och en lågväxel för varje växel vilket medför att det är lättare att variera mellan ett högt varvtal 

och ett högt moment. Det här möjliggör att lastbilen kan hantera svårare terräng och får bra 

körekonomi (Scania CV AB, 2016). Range-funktionen sitter vid den inringade blå delen av Figur 

1. Rent tekniskt är det en planetväxel med ingående axel från den vanliga växellådan och med 

utgående axel på kardanaxeln (Henriksson, 2016).   

 

Planetväxlar används ofta i tillämpningar då det finns krav på att överföra ett relativt stort 

moment men där utrymmet som växeln får uppta är begränsad. Tack vare sin kompakta design 

tar planetväxeln väldigt lite plats, och genom att växeln består av så många kuggkontakter kan 

planethjulen minska i storlek (Regiec, Miller, O'Neall, Sawasky, & Ludinsky, 2000) vilket 

möjliggör större utväxlingar. Ytterligare en fördel med planetväxeln är att om planethjulen har 

ett jämt avstånd mellan sig kommer de radiella krafterna som uppstår vid drift att ta ut varandra, 

och planetväxelns in- samt utgående axlars lager kommer i teorin inte uppleva några större 

påfrestningar (Regiec, Miller, O'Neall, Sawasky, & Ludinsky, 2000) annat än från det överförda 

momentet. 
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Ett axialglidlager, härefter kallat bricka, används ofta i applikationer där det ställs krav på att 

roterande kontaktytor ska separeras från varandra axiellt, eller undvika direkt kontakt. I 

planetväxeln i växellådan GRS905 sitter det brickor mellan planethjulen och planethjulsbäraren.  

Ett typiskt axialglidlager visas i Figur 2. 

 
Figur 2 – Axialglidlager (Kurt Industrial Products, 2016). 

 

Brickor av detta slag har sedan länge använts som ett effektivt supplement till rullager. Detta 

tack vare att de är små och kostar mindre än motsvarande rullager. Brickorna fungerar som ett 

bra alternativ ifall systemets beteende är känt, och krafterna i kontakterna är relativt små. När 

systemen förändras och krafter, tryck eller andra förutsättningar förändras kan det dock bli svårt 

att avgöra om brickorna fortfarande kommer att hålla. Ifall brickorna nöts kan detta få förödande 

konsekvenser då nötningspartiklar kan transporteras genom smörjningsoljan till kuggkontakter 

etc. (Sellgren, BILDA KTH, 2016). Det är således oerhört viktigt att ha fungerande modeller för 

att kunna analysera brickorna och hur dessa påverkas av deras omgivning, allt för att kunna 

undersöka och eventuellt förstå orsaken till nötning och minskad livslängd. 

 

Scania CV AB (2016) har två stycken driftfall där risken för nötning på brickorna kan vara stor. 

Dels då momentet är som störst och dels då varvtalet är som störst. Hur kraftöverföringen genom 

växeln ser ut vid dessa två fall visas i Figur 3 & Figur 4. 

.  

 

 
Figur 3 – Kraftöverföring växel 1L i GRS905 (Scania CV AB, 2016) . 
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Figur 4 – Kraftöverföring växel 3H i GRS905 (Scania CV AB, 2016). 

 

Enligt Mats Henriksson (2016) är det troligast att det är fallet då effekten genom 

som störst som orsakar störst nötning. Detta fall är för växel 3H, se Figur 4 

Figur 4. Rimligt är att momentet på denna växel är 3000 Nm. Ett varvtal om 1300 rpm är även 

det rimligt (Henriksson, 2016). 

 

I det här arbetet undersöktes vilka faktorer som påverkar brickornas livslängd och vad som kan 

orsaka nötning på brickorna. En risk finns alltid att lastbilar körs hårdare än vad de är 

konstruerade för, och att växellådorna alltså utsätts för allt för stora påfrestningar (Bergseth, 

2016). De fall som Scania CV AB ser som en risk för nötning är friktion mellan planetbärare-

bricka-planethjul samt snedställning av planetbäraraxlarna (Henriksson, 2016). Detta arbete har 

helt fokuserat på friktionens påverkan, anledningen till detta diskuteras i kapitel 5. DISKUSSION 

OCH SLUTSATSER.   

 

Då det inte finns någon säkerhet i att friktionskraften uppstår på ett enda sätt, eller i ett av 

möjliga fall, är det av stor vikt att undersöka samtliga möjliga fall som skulle kunna generera 

friktion, och således värme. Vidare är det även viktigt att beräkna ett rimligt belastningsfall för 

att på bästa sätt kunna simulera en verklig situation. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att genomföra en modellbaserad analys av axialglidlager i växellådan hos 

tunga lastbilar. Systemet ska modelleras och ett beräknat belastningsfall ska undersökas med en 

FEM-analys för att med hjälp av det kunna diskutera eventuella risker för nötning av brickorna. 

 

Modellen ska användas för att ta reda på vilken av brickorna, det finns en bricka på vardera sida 

om planethjulet, som utsätts för störst påfrestningar. Syftet är att förklara varför brickorna nöts 

olika fram och bak.  
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1.3 Avgränsning 

Arbetet är en modellbaserad analys, vilket innebär att inga verkliga tester har genomförts på 

brickorna. Analysen är teoretisk. Det finns flera olika förenklingar som gjorts i detta projekt för 

att underlätta analysen: 

 

 Enbart planetväxeln samt brickorna modelleras och analyseras. 

 En förenklad FEM-analys genomförs på en symmetrisk del av systemet. 

 Friktionen förenklas till ett värmeflöde. 

 

Dessa förenklingar har gjorts dels för att minimera tidsåtgången vid analysen och dels för att 

minimera den datorkraft som krävs vid analysen av systemet. Givet från Scania CV AB var 

följande CAD-modeller: 

 

 Planetbärare 

 Planethjul 

 Ringhjul 

 

De nållager som finns i planetväxeln förenklades från verkliga nållager till en solid enhet för att 

spara på beräkningskraft i Ansys. Detta då nållagren uppfattas i Ansys som Hertzka yttryck som 

verkar på planethjulen vilket kräver stor datorkraft. Den solida enhet som ersatt nållagren fick 

reducerade materialparametrar för att representera de verkliga nållagren. Då material läggs till 

innebär det att värmeöverföringstal etc. behöver förändras för att de två komponenterna ska 

kunna likställas. 

1.4 Metodik 

Beräkningar genomfördes för att erhålla rimliga belastningsdata som kan användas vid 

simuleringar. 3D-modeller skapades genom att använda Solid Edge ST7 (Siemens PLM 

Software, 2014). De modeller som ej var givna modellerades i enlighet med givet 

konstruktionsunderlag. För att skapa FEM-modeller som kunde analyseras användes programmet 

Ansys 16.2 (Ansys Inc., 2015). Detta för att kunna utreda hur stora påfrestningar brickorna 

utsätts för i de fall som ansågs intressanta. Handberäkningar genomfördes för att verifiera de 

uppkomna normalspänningarna och temperaturerna vid simuleringen. Rimlighetsbedömningar 

genomfördes på övrigt resultat. 
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2. REFERENSRAM 
Brickor är ett vanligt maskinelement. Detta kapitel presenterar en kort beskrivning av de 

publikationer som legat till grund för detta arbete och fungerat som en bas vid analys av de 

modeller som skapats. 

2.1 Axiell kraft 

Teoretiskt sett ska det inte finnas någon kraft i axiell riktning när en planetväxel med rakkugg 

överför kraft då det enbart handlar om rotation (Henriksson, 2016). Emellertid har en studie av 

Hongwei Wang (2013) påvisat att det kan uppstå en tangentiell kraft. Denna leder i sin tur till ett 

vridande moment. Detta vridmoment kan inducera snedställning av planetväxeln vilket medför 

att nållagret också vinklas. Snedställning av dessa skapar en kraft i axiell riktning. Detta innebär 

att de fenomen som får lagren och planetväxeln att snedställas är den bidragande faktorn till 

varför det uppstår en axiell kraft i planetväxeln. Dessa faktorer kan enligt Hongwei Wang (2013) 

huvudsakligen delas in i två kategorier. Den ena är bristfällig konstruktion, så som dålig 

precision vid tillverkning och montering av växeln och dess komponenter. Det skulle kunna leda 

till assymmetrisk last, som i sin tur skapar vridmoment. Den andra är att under kraftöverföringen 

kan vibrationer och deformering av delar uppstå.  

2.2 Termoelastiskt beteende av axialglidlager 

I studier genomförda av L. Jackson & Green (2008) har det framkommit att axialglidlager i stor 

grad påverkas av termoelastisk deformation. I deras studie tar brickorna upp lasten från en 

planetväxel i en automatisk växellåda. Författarna nämner att axialglidlager idag går sönder utan 

att forskningen har något entydigt svar på varför. Detta då systembeteendet i dagsläget är till stor 

del helt okänt. De pekar även på problemen som kan uppstå ifall brickorna går sönder. Till 

exempel kan nötningspartiklar förorena oljan vilket kan leda till att hela växeln låser sig, det vill 

säga att det inte går att växla, och således kräver underhåll. 

 

Enligt L. Jackson & Green (2008)  så finns det en stor korrelation mellan brickornas slitage och 

deras termoelastiska deformation. När brickorna används kan det i vissa korta stunder uppstå 

kontakt i en liten del av brickan på grund av någon form av yttre belastning. Denna del kan då bli 

varmare än övrigt material. L. Jackson & Green (2008, ss. 19-20) kallar dessa punkter för 

”hotspots” och menar att det då även kan uppstå utbuktningar av materialet på grund av termisk 

expansion. Författarna menar att detta leder till att den belastning som brickan utsätts för 

koncentreras till utbuktningen och att detta i sin tur leder till en ytterligare ökad temperatur. 

Detta gör att det uppstår ytterligare kontakt som till slut kan leda till nötning i ”hotspotsen”. 

Detta fenomen kallas även termoelastisk instabilitet 

 

L. Jackson & Green (2008, s. 28) menar att de modeller som presenteras i deras studie är giltigt 

för laster om 505-750 N och hastigheter om 1300-5200 rpm. De menar att högre laster och högre 

hastigheter, i deras system, leder till haveri av brickorna. Vidare nämner författarna att 

belastningen på brickorna verkar vara i storleksordningen minuter. 

 

För att råda bot på problemen med termoelastisk instabilitet menar L. Jackson & Green (2008, s. 

32) att användning av korsslipade ytor på brickorna kan vara en lösning. 
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2.3 Tribologiskt beteende av axialglidlager 

 

L. Jackson & Green (2001) påvisar att vid en kombination av axiell belastning och 

rotationshastighet uppstår det spänningar. Det uppstår även spänningar vid förhöjda temperaturer 

och stora vridmoment. Emellertid är temperaturskillnaden en bättre indikator än vridmomentet 

på att spänningar uppkommit.  

 

Studierna av L. Jackson & Green (2001) indikerar även att hydrodynamiska effekter sker i 

lagerkontakten vid en viss kombination av axiellkraft och rotationshastighet. Detta indikeras av 

att friktionen minskar med hastigheten medan temperatur samt viskositeten blir tillfälligt 

oförändrad.  

 

Vid långvarig drift kommer viskositeten för oljan att öka då oljan förorenas med 

nötningspartiklar. Detta innebär att oljan få svårare att färdas i spåren och att smörjmedlets effekt 

därför avtar med tiden (Hongwei Wang, 2013). 

2.4 Ansys  

I Ansys finns flera olika kontakter som behöver definieras. Dessa kontakter möjliggör olika 

rörelser för de delar som är i kontakt. Dessa kontakter visas i Figur 5. För att effektivt kunna lösa 

systemet behöver Ansys veta hur kontakten uppstår. Programmet behöver information om 

avståndet mellan kontakterna (Gap Open/Close i Figur 5). Om elementen är i kontakt direkt 

behöver detta definieras, såvida inte kontaktalgoritmen i Ansys redan upptäckt att de är i kontakt. 

I denna studie har alla kontakter som inte satts som ”bonded” definierats som i kontakt direkt. 

Detta alternativ kallas i Ansys för ”Adjust To Touch”. Detta för att eliminera problem med att 

element penetrerar varandra. (Imaoka, 2003).  

 

 

 
Figur 5 – Ansys kontakter (Phoenix analysis & design technologies , 2007). Bonded är en så 

kallad stängd kontakt, ytorna är i kontakt med varandra från början och hela tiden, och 

ingen glidning mellan ytorna finns.  
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3. GENOMFÖRANDE 
Detta kapitel beskriver hur studien genomfördes då metodiken i kapitel 1.4 Metodik följs. En 

beskrivning av de modeller som använts vid FEM-analysen samt förenklingar av dessa kommer 

presenteras. Vidare kommer en analys av systembeteendet att redovisas och beräkningar av 

viktiga parametrar för analyserna kommer redogöras för. Slutligen kommer de villkor som 

använts vid FEM-analysen att tydligt definieras. 

3.1 CAD-modellering  

För att kunna genomföra fullgoda analyser av systembeteendet behöver en detaljerad modell 

över systemet skapas. Det sammansatta systemet visas i Figur 6. 

 
Figur 6 - 3D-modell av systemet. 

 

De CAD-filer som var givna av Scania CV AB kommer att visas i sin helhet i detta avsnitt. De 

givna delarna, ringhjul, planethjul och planethjulsbärare, visas i Figur 7. 

 
Figur 7 – fr. v. Ringhjul, Planethjul, Planethjulsbärare. 

 

De övriga delarna som modellerades var planethjulsaxel, bricka och nållager. Nållagret 

modellerades som en solid cylinder. Detta solida lager fick vid simuleringarna sedan minskade 

materialparametrar gentemot det nållagret bör ha. Detta för att simulera den påverkan som lagren 

har på systemet. Vidare information om hur dessa materialparametrar beräknades återfinns i 

kapitel 3.4 Transient termiskt-/Statiskt strukturellt förlopp.  

 

Sprängskisser över systemet samt benämning av delar visas i Figur 8 och Figur 9. I Figur 9 har 

en sprängskiss av delsystemet för planethjulet gjorts där det ursprungliga nållagret har använts. I 

Ansys användes ett modifierat nållager. Bricka fram och bricka bak har samma dimensioner, 

men olika namn beroende på placering (se Figur 9). 
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Figur 8 – Sprängskiss av systemet. Bak är i riktning mot bakhjulen och fram är i riktning 

mot motor. 

 

 
Figur 9 – Sprängskiss av delsystem planethjul. Här ses även hålet i planethjulsaxeln där 

olja ska komma ut för att smörja nållager och brickor. 
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3.2 Analys av systembeteende 

Det analyserade systemets ingående komponenter visas i Tabell 3, med beteckningar enligt Figur 

8 & Figur 9. 

Tabell 3 – Ingående komponenter 

 

Komponent Antal 

Planethjulsbärare 1 

Ringhjul 1 

Planethjulsaxel 5 

Planethjul 5 

Nållager 5 

Bricka 10 

 

Systemet är väldigt flexibelt i det avseendet att de olika komponenterna kan påverka varandra på 

en mängd olika sätt. Planethjulsbäraren är den del som påverkar samtliga brickor, planethjul, 

nållager och planethjulsaxlar. Ifall denna del på något sätt skulle vridas eller snedställas innebär 

det att samtliga planethjul, brickor, nållager och planethjulsaxlar på ett eller annat sätt kommer 

att påverkas unisont. På samma sätt påverkar även ringhjulet ovan nämnda delar. Det är således 

viktigt att säkerställa att dessa två delar är så raka i förhållande till varandra som möjligt. En 

potentiell snedställning av dessa delars axlar kan leda till oförutsedda konsekvenser såsom stora 

axiella krafter. Denna undersökning kommer av tidsmässiga skäl att ej fokusera på själva 

snedställningen, utan enbart fokusera på resultatet av snedställningen som ger upphov till axiella 

krafter.  

 

Brickorna påverkas av sina kontakttillstånd. De har möjlighet att rotera fritt från planethjul, 

nållager, planethjulsbärare samt planethjulsaxel. Detta innebär att de kan påverkas av friktion 

ifall det i någon av dessa kontakter skulle uppstå glidning mellan kontaktytorna. Då planethjulen 

roterar gentemot planethjulsbäraren kommer det att någonstans uppstå friktion, detta är 

oundvikligt. Dock är det inte klart i vilken eller vilka kontaktytor som denna friktion uppstår 

och/eller var denna är högst. I denna studie antas tre möjliga friktionsfall som behöver 

undersökas: 

 

1. Det är möjligt att planethjulen roterar fritt, och friktion uppstår då mellan planethjul och 

bricka. Brickan är då fast mot planethjulsbäraren. 

 

2. Planethjulen och nållagren skulle kunna rotera som en kropp, och friktionen uppstår då 

mellan brickan och dessa två komponenter. Brickan är, som i fall 1 fast mot 

planethjulsbäraren. 

  

3. Planethjul, nållager och bricka skulle kunna rotera som en kropp, och friktionen uppstår 

då mellan brickan och planethjulsbäraren. 

 

Frågan är vilket av dessa fall som ger störst påverkan på brickorna och hur stor påverkan blir.  
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3.3 Kugganalys 

Kuggberäkningar genomfördes för att erhålla de belastningsdata som användes vid analys. Flera 

parametrar var okända. Hastigheten var känd, men inte friktionskoefficienter, temperatur och 

axiell kraft.  

 

Enligt Mats Henriksson (2016) är den relativa hastigheten mellan komponenterna (vrel) 1,99 m/s. 

Den axiella kraften som verkar på brickorna antogs överföras via nållagret och beräknades som 

 

𝐹𝑎 =

𝑀𝑖𝑛

𝑑𝑎𝑥𝑒𝑙
∙ 𝑢𝑠 ∙ 𝑢𝑠𝑦𝑠 ∙ 𝜇𝑛å𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

5
. 

 

Följaktligen beräknades friktionseffekten som 

(1) 

 

𝑃𝑓𝑟𝑖𝑘 = 𝐹𝑎 ∙ 𝜇𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 ∙ 𝑣𝑟𝑒𝑙. 

 

(2) 

Beräknade och givna parametrar för ekvation (1) & (2) visas i Tabell 4. 

 

Tabell 4 – Parametrar vid kugganalys 

Parameter Värde Enhet 

𝒅𝒂𝒙𝒆𝒍 83,5 mm 

𝑭𝒂 647 N 

𝑴𝒊𝒏 3000 Nm     (Henriksson, 2016) 

𝑷𝒇𝒓𝒊𝒌 90,0 W 

𝒖𝒔 0,8 -          (Henriksson, 2016) 

𝒖𝒔𝒚𝒔 3,75 - 

𝒗𝒓𝒆𝒍 1,99 m/s    (Henriksson, 2016) 

𝝁𝒃𝒓𝒊𝒄𝒌𝒂 0,07 -          (Henriksson, 2016) 

𝝁𝒏å𝒍𝒍𝒂𝒈𝒆𝒓 0,03 -          (Henriksson, 2016) 

3.4 Transient termiskt-/Statiskt strukturellt förlopp 

Vid analysen av hur friktionen påverkade brickorna var det nödvändigt att genomföra 

förenklingar av systemen. Dels blev nållagren förenklade till solida cylindrar med reducerade 

materialparametrar och dels ersattes friktionen av en värmeöverföring. Detta då det är svårt att 

genomföra en fullgod analys av friktionen genom att få delarna att röra på sig.  

 

För att beräkna minskningen av materialparametrar för nållagret beräknades relationen mellan 

kontaktareorna för det ursprungliga nållagret och det förenklade. Detta beräknades enligt 

 

𝑟𝑛å𝑙
2 ∙ 15

𝑟𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟
2 − 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟

2 . 

 

(3) 

Där rnål är det omodifierade nållagrets radie om 3,5 mm, rytter och rinner är det modifierade lagrets 

ytter- respektive innerradie om 23,75 mm samt 16,75 mm och konstanten 15 används då det är 

15 nålar i nållagret. Med siffror insatt i ekvation (3) erhölls förhållandet till 0,648. Materialdata 

vid inmatning i Ansys visas i Bilaga A. 
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För att simulera vad systemets värmeutveckling vid friktion blir, användes Ansys inbyggda 

verktyg för ”Transient Thermal”. Detta då det sökta förloppet är transient då värmet överförs 

över ett tidsintervall. 

 

För att studera en symmetrisk del av systemet snittades en femtedel av modellen ut i radiellt led 

(se Figur 10). För att minimera beräkningskraften snittades även splines-förbanden, där 

kardanaxeln ska sitta, bort. 

 

 
Figur 10 – Snittad och icke-snittad vy av system 

 

I Ansys applicerades sedan kontakter mellan de delar som skulle vara i kontakt med varandra 

och som behövde hållas i åtanke vid simuleringen. De delar som för de olika fallen ska röra sig 

som en enhet sattes som ”Bonded”, vilket medför att kontakterna ses som limmade eller 

hopsvetsade. Resterande kontakter sattes som friktionskontakter eller friktionsfria då detta 

medför att de delarna som ska analyseras kan expandera fritt från varandra på grund av 

termoelastiska effekter. Det skulle inte vara möjligt om dessa också satts som ”Bonded”. För 

definition av vilka kontakter som tillhör respektive kategori, se Tabell 5. 

 

Tabell 5 – Friktionskoefficient vid olika kontaktytor 

Kontakt Typ Friktionskoefficient 

Planethjulsbärare – 

Planethjulsaxel främre 

Bonded ∞ 

Planethjulsbärare – 

Planethjulsaxel bakre 

Frictionless 0 

Bricka – Planethjulsbärare Frictional 0,07    (1) 

Planethjulsaxel – Nållager Frictional 0,1      (2) 

Planethjulsaxel – Bricka Frictional 0,1      (2) 

Bricka – Nållager Frictional 0,03    (3) 

Nållager – Planethjul Bonded ∞ 

Bricka – Planethjul Frictional 0,07    (1) 

 
(1) (Henriksson, 2016) 

(2) (EngineersHandbook.com, 2005) 

(3) (Henriksson, 2016) 

 

I Ansys definierades sedan ett värmeflöde i de kontakter där det var tänkt att friktionen uppstår 

för respektive fall. På grund av att brickorna ej täcker upp hela området för vissa delar är detta 

dock en förenkling av verkligheten och resultatet kommer alltså att behöva analyseras med detta 

i åtanke. Det överförda värmet (Pfrik) visas i Tabell 4. En förenkling om att värmet fördelas lika 

mellan de två kontaktytorna gjordes. I verkligheten är det temperaturen som bör vara lika 
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(Sellgren, 2016), dock är det tidskrävande att iterera fram en lösning där temperaturerna är 

samma i de två kontaktytorna. Detta bör hållas i åtanke vid en analys av resultatet. 

 

I fall 2, där friktionen uppstår mellan brickan och planethjul/nållager är det nödvändigt att 

beräkna hur stor del av friktionen som verkar på planethjulet respektive nållagret. Förhållandet 

mellan areorna beräknades, och delarna fick lika stor del av värmet som deras area upptog av 

hela kontaktytan. I detta fall fick planethjulet 61 % och nållagret 39 % av värmet. Sammantaget 

visas värmet på respektive del i de olika fallen i Tabell 6. 

 

Tabell 6 – Värme i olika fall 

Fall Yta Värme (W) 

Fall 1: Planethjul-Bricka  Bricka 45 

Fall 1: Planethjul-Bricka  Planethjul 45 

Fall 2: Planethjul/Nållager-Bricka  Bricka 45 

Fall 2: Planethjul/Nållager-Bricka  Planethjul 27,45 

Fall 2: Planethjul/Nållager-Bricka  Nållager 17,55 

Fall 3: Planethjulsbärare-Bricka  Bricka 45 

Fall 3: Planethjulsbärare-Bricka  Planethjulsbärare 45 

 

För att ta hänsyn till att systemet kyls ansattes en konvektion om 25 W/m
2
C  (Sellgren, 

Diskussion om konvektion, 2016) på de delarna där kylningen antogs ha störst inverkan, se Figur 

11 & Figur 12. I figurerna visas var konvektion har ansatts på den övre respektive undre delen av 

planethjulsbäraren. Vid konvektionen antas att det kylande mediets temperatur i Ansys är samma 

som initialtemperaturen.  

 

 
Figur 11 – Konvektion ytor övre del vid 90 °C. 
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Figur 12 – Konvektion ytor nedre del vid 90 °C. 

 

Vidare ansattes en lika stor konvektion på kugghjulets ytor som ej utsätts för friktion, se Figur 

13. I fall 3 då friktionen enbart uppstår mellan brickan och planethjulsbäraren antogs att hela 

kugghjulet utsattes för konvektion.  

 

 
Figur 13 – Konvektion kugghjul. 

 

En sammankoppling av det transienta termiska förloppet och ett statiskt strukturellt problem 

genomfördes sedan för att analysera systembeteendet vid ett termoelastiskt händelseförlopp. Det 

här genomfördes i enlighet med Figur 14. 

 

 
Figur 14 – Termoelastiskt händelseförlopp. 

 

Detta gör så att Ansys i ”Static Structural” tar in den termiska förändring som sker i det 

tillhörande transienta termiska förloppet och gör sedan en strukturell analys på detta, där även 
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laster kan införas. Detta gör så att spänningar som uppkommer av de termiska förloppen 

kombinerat med de strukturella lasterna kan analyseras.  

 

En omgivningstemperatur om 22 °C respektive 90 °C ansattes. Detta då temperaturen i 

omgivningen inte var känd. Dessa valdes då som högrisktemperaturer.  

  

I det strukturella problemet behövde infästningar definieras. Då en symmetrisk del av hela 

systemet analyserades sattes ”Frictionless support” i de snittade ytorna och ”Fixed support” 

applicerades i ytan där en tänkt kardanaxel ska sitta, se Figur 15 och Figur 16. 

 

 
Figur 15 – Fixed support där kardanaxeln tar vid. 

 
Figur 16 – Frictionless support. 

 

Vidare applicerades en axiell kraft på det bakre lagret med storlek 647 N (Tabell 4) vilket visas i 

Figur 17. Detta då den axiella kraften vill trycka ihop komponenterna axiellt (Henriksson, 2016). 
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Figur 17 – Angreppspunkt kraft. 

 

 

3.4.1 Friktion vid Planethjul mot Bricka – Fall 1 
 

Fall 1 karakteriseras av att planethjulet är ensamt om att rotera. Detta innebär att friktionen 

kommer uppstå i kontakten mellan planethjul samt brickorna. Friktion mellan planethjul och 

nållager uppstår, men har av tidsmässiga skäl ej tagits hänsyn till. För att simulera detta sattes ett 

värmeflöde om 45 W, i enlighet med Tabell 6, i ytan där planethjul och brickan ligger an, se 

Figur 18 & Figur 19.  

 

 
Figur 18 – Värme på bricka fall 1, där bricka, nållager och planethjulsaxel är utsatta. 

 
Figur 19 – Värme på planethjul fall 1, där planethjul, planethjulsaxel och nållager är 

utsatta. 
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3.4.2 Friktion vid Planethjul/Nållager mot Bricka – Fall 2 
 

I fall 2 uppstår friktion mellan planethjulet, nållagret och brickorna. Värmeflödet definierades på 

grund av detta enligt Figur 20 & Figur 21 med en storlek om 45, 27,45 och 17,55 W i enlighet 

med Tabell 6. 

 

 
Figur 20 – Värme på bricka fall 2, där bricka, nållager och planethjulsaxel är utsatta. 

 

 

 
Figur 21 – Värme på planethjul samt nållager fall 2, där planethjul, planethjulsaxel och 

nållager är utsatta. 

 

3.4.3 Friktion vid Planethjulsbärare mot Bricka – Fall 3 
 

I detta fall uppstår friktion mellan brickorna och planethjulsbäraren. Planethjul, nållager och 

brickorna roterar som en enhet. Värmeflödet definierades således i enlighet med Figur 22, Figur 

23 & Figur 24 med en storlek om 45 W på respektive yta, i enlighet med Tabell 6.  

 



19 

 

 
Figur 22 – Friktion bricka fall 3, där planethjul, planethjulsaxel och nållager är utsatta. 

 
Figur 23 – Friktion bärare fall 3, där planethjulsbäraren visas. 

 
Figur 24 – Friktion bärare fall 3, där planethjulsbäraren visas. 

 

I Figur 18, Figur 20 och Figur 22 syns enbart en bricka. En lika stor effekt är dock utsatt på båda 

brickorna i samtliga fall. 
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3.5 Specialfall 

Då det är önskvärt att utreda vad som skulle kunna vara huvudorsaken till nötningen av 

brickorna görs en förenklad analys av de parametrar som applicerats i modellen. Dessa är den 

axiella kraften och värmet. Det värsta fallet – vilket definieras som det fall där störst 

huvudspänning återfinns – undersöks vidare i två nya fall; (I) då enbart kraften appliceras och 

(II) då enbart värmet appliceras. Detta ger ett förenklat svar på hur stor påverkan respektive 

parameter har för spänningen, och således brickornas nötning. 
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4. RESULTAT 
I detta kapitel kommer det erhållna resultatet att presenteras, dels i bilder och dels i tabeller 

över erhållna mätvärden. Vidare kommer en verifiering av resultatet att genomföras för att 

validera de erhållna värdena. 

4.1 Sammanfattning av resultat 

I Tabell 7 presenteras erhållna värden för Von Mises effektivspänning och största 

huvudspänningen vid samtliga undersökningar. 

 

Notera att specialfallet med enbart värme ledde till de högsta huvudspänningarna av samtliga 

undersökta fall och att fallet då friktionen uppstår mellan planethjulsbärare och brickan vid 90 °C 

ursprungstemperatur ledde till lägst Von Mises effektivspänning. 

 

För samtliga fall uppkom störst belastning på den främre brickan. 

 

Notera vidare den förhållandevis lika spänningsfördelningen i de olika fallen. 

 

Som tidigare nämnts definieras det värsta fallet som det fall där huvudspänningen är störst. Detta 

diskuteras vidare under kapitel 5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER. Detta noteras är fallet vid 

90 °C initialtemperatur då planethjul och nållager roterar mot brickan.  
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Tabell 7 – Sammanfattat resultat 
Fall Von Mises effektivspänning  

Fram (MPa) 

Största huvudspänningen  

Fram (MPa) 

Von Mises effektivspänning  

Bak (MPa) 

Största huvudspänningen  

Bak (MPa) 

Fall 1: Planethjul-Bricka     

22 °C 13,3 6,74 6,36 4,71 

90 °C 12,8 6,77 6,45 4,74 

Fall 2: Planethjul/Nållager-Bricka     

22 °C 12,9 7,18 6,04 4,98 

90 °C 12,3 7,63 6,13 5,03 

Fall 3: Planethjulsbärare-Bricka      

22 °C 8,74 6,26 5,29 5,40 

90 °C 7,36 5,72 5,30 5,51 

Specialfall     

Fall I: Bara kraft värsta fallet  8,31 5,40 4,05 4,44 

Fall II: Bara värme värsta fallet  12,1 8,17 5,81 4,65 
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4.2 Bilder på värsta fallet 

I Figur 25 & Figur 26 presenteras bilder på det värsta fallet av de uppmätta från Tabell 7. Detta 

ansågs vara fall 2 när planethjul och nållager roterar mot brickan vid 90 °C initialtemperatur. 

Bilder på samtliga fall återfinns även i Bilaga B. I Figur 27 visas huvudspänningsriktningarna, 

notera att de röda pilarna för huvudspänningsriktningarna är dragspänningar och de blå är 

tryckspänningar. 

 

 
Figur 25 – Största effektivspänning (Von Mises) vid värsta fallet. 

 

 

 
Figur 26 – Största huvudspänning vid värsta fallet. 
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Figur 27 – Huvudspänningsriktningar. 

4.3 Verifiering 

En optisk verifiering i Ansys genomfördes för att kontrollera att modellen rörde sig rimligt, eller 

fysikaliskt, vid belastning. Då det ansågs att modellen rörde sig rimligt antogs det att de satta 

randvillkoren var fullgoda. Emellertid erhölls felmeddelanden om stelkroppsrörelser vilkas 

påverkan kommer diskuteras under 5.1.2 Felmeddelanden. 

  

En verifiering av att normalspänningen på den bakre brickan, där kraften applicerades, är lika 

stor som den teoretiskt borde vara genomfördes. Normalspänningen beräknas som 

 

𝜎𝑁 =
𝐹𝑁
𝐴

 

 
(4) 

där 𝐹𝑁 är 647 N, och A uppmättes till 1,70∙10
-3

 m
2
. Insatta siffror i ekvation (4) leder till att 

spänningen bör vara ca 380 kPa. Det teoretiska resultatet stämmer överens med det simulerade, 

se Figur 28. Notera den ojämna belastningen på den främre brickan.  

 

 
Figur 28 - Normalspänning brickor. Den bakre brickan är den högra i bilden där de blå 

mätpunkterna är utsatta.  
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Då systemet är så pass komplext genomförs ej verifieringar av övriga spänningar på brickorna. 

Dessas rimlighet kommer emellertid att diskuteras under kapitel 5.1.5 Rimlighet. 

En handberäkning för att verifiera den erhållna temperaturökningen för simuleringen 

genomfördes enligt ekvation (5)-(8). Massan för de uppvärmda delarna beräknas som 

  

𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝑉, (5) 
 

där ρ är 7,86∙10
3
 kg/m

3
 och V är 3,6∙10

-5 
m

3
. Volymen beräknas som brickans area gånger 

brickans tjocklek, samt halva kugghjulets tjocklek. Värmekapaciteten beräknades enligt   

 

𝐶 = 𝑐 ∙ 𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡, (6) 
 

där c är 434 J/kgK och mkomponent 0,28 kg. Värmekapaciteten C erhölls till 122,8 J/K. Effekten 

beräknades sedan enligt 

 

𝑃 =
𝑣𝑝𝑒𝑟 ∙ 𝐹𝑁 ∙ 𝜇𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎

2
, (7) 

 

där vper är 1,99 m/s. Temperaturförändringen beräknades som  

 

𝑑𝑇 =
𝑃 ∙ 𝑡

𝐶
, (8) 

 

där P är 45 W, t 120 s och C 122,8 J/K.  Den teoretiska temperaturändringen erhölls i enlighet 

med ekvation (5)-(8) till 44 °C. Den temperatur som erhölls på systemet för fall 2 där planethjul 

och nållager roterar mot brickan efter simuleringen visas i Figur 29. Den simulerade 

temperaturökningen blev cirka 25 °C. 

 

 
Figur 29 – Temperaturfördelning vid 22 graders initialtemperatur vid rotation mellan 

planethjul-nållager/bricka.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer resultaten att sättas i förhållande till den existerande kunskap som finns 

om systemet, bland annat de riggtester (skär- och livslängdsprover) som Scania genomfört. 

Arbetsmetoderna diskuteras och förenklade slutsatser som besvarar frågeställningarna vad som 

skulle kunna orsaka nötningen på brickorna kommer att dras. Vidare kommer slutsatser om 

vilken av brickorna som utsätts för störst spänningar och vilket driftsfall som är värst dras. 

5.1 Diskussion 

Då arbetet är en modellbaserad analys är det viktigt att diskutera alla de parametrar samt faktorer 

som på ett eller annat sätt påverkar resultatet – antingen direkt eller indirekt. 

 

5.1.1 Ansys 
 

Ansys som program har använts i arbetet för att erhålla FEM-modeller över brickornas 

kontakttillstånd och i stora drag för att se hur systemet i stort påverkas vid drift. Det är viktigt att 

komma ihåg att användandet av programmet ställer stora krav på att förenklingar genomförs, 

annars riskerar lösningarna att ta alldeles för lång tid att lösas eller så kanske inte ens lösningarna 

konvergerar mot ett svar. Förenklingarna i sig kommer att diskuteras i 5.1.3 Förenklingar. 

 

Då vi som utfört arbetet ej har djupgående kunskap vad gäller Ansys och dess inbyggda 

funktioner måste detta ses som en felkälla. Då problemet till stor del bygger på fenomen utan 

given data för vare sig friktion eller dylikt är det svårt att genomföra rimlighetsanalyser över hur 

stora dessa krafter bör bli. Mycket av de data som använts, exempelvis drifttid, är helt 

uppskattade baserat på rimliga antaganden. Det finns inget givet som säger att tiden som 

friktionen verkar är två minuter, utan detta har enbart valts för att det under arbetets gång ansågs 

rimligt. Ett rimligt fall är exempelvis då lastbilen kör i backe och belastas hårt. Då uppskattas två 

minuter som en rimlig tid över belastningsperioden. I verkligheten körs systemet självklart under 

längre tid än två minuter men med andra belastningsfall. Denna analys har försökt simulera 

extremfall och de spänningar som skulle kunna uppkomma i dessa fall. Det är rimligt att 

extremfallen som undersökts, i kombination med ”vanlig körning” ger upphov till större 

temperaturförändringar och spänningar.  

 

I 3.4 Transient termiskt-/Statiskt strukturellt förlopp tas problematiken med att ansätta värmen 

som ett värmeflöde upp. I verkligheten bör de två ytorna som är i kontakt med varandra ha 

samma temperatur och ej samma värmeflöde. Genom analys av resultatet i Ansys så erhålls 

emellertid att temperaturdifferensen mellan de båda ytorna är liten. Därför antas det fungerar att 

ansätta lika värmeflöde i detta fall med den önskade noggrannhet som denna studie har, som 

delvis bygger på antaganden.  

 

Som studenter har vi även enbart tillgång till en studentlicens av Ansys. Detta medför att vi får 

ett begränsat antal noder, rättare sagt 32 000 noder/element. Inledningsvis var syftet att även 

undersöka vridningen av systemet, men då erhölls felmeddelanden om att systemet ej går att lösa 

med tillgängligt antal noder. Detta kan säkerligen innebära att fler problem kan finnas 

undangömda i våra lösningar. På grund av tidsbrist har dock detta inte undersökts. Då antalet 

noder till stor del avgör hur fin mesh man kan få, och således hur noggrant resultat som kan 

erhållas är detta något som måste hållas i åtanke. 
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5.1.2 Felmeddelanden 
 

I systemet har vi fått varningsmeddelanden om stelkroppsrörelser vilket beror på för dåligt satta 

randvillkor på de ingående komponenterna. Stelkroppsrörelsen i sig innebär inget problem då 

den överlagras med övriga lösningar. I Ansys vill fria komponenter röra sig som en stelkropp. 

Finns inget som hindrar rörelsen innebär det i praktiken att delen kommer att få en deformation 

som är obegränsat stor – den ligger ”fritt” i luften och kan således skjutas hur långt bort som 

helst. Ansys motverkar detta genom att lägga till svaga fjädrar som motverkar rörelsen. Hur 

mycket detta påverkar det erhållna resultatet är svårt att säga, men på grund av systemets 

komplexitet är det svårt att sätta randvillkor på samtliga delar och motverka stelkroppsrörelsen. 

Ansys vill att alla komponenter i systemet ska vara fullt definierad i samtliga riktningar. Ifall 

detta skulle genomförts i det undersökta fallet skulle det förmodligen resultera i ett system som 

inte skulle säga oss så mycket.  

 

Det är emellertid svårt att avgöra hur stor påverkan stelkroppsrörelsen har. Vi har genomfört en 

verifikation av resultatet – se 4.3 Verifiering – och anser att systemet beter sig rimligt vid de 

olika deformationerna. Vidare är normalspänningarna och temperaturerna ansedda som rimliga – 

även där se 4.3 Verifiering. Detta får oss att anse att vår modell uppfyller de krav vi har på det, 

nämligen att möjliggöra en analys av systembeteendet och de uppkomna kontakttrycken, men att 

vidare studier och nya modeller behöver genomföras för mer avancerade systembeteenden 

och/eller lösningar. 

 
5.1.3 Förenklingar 
 

Detta arbete bygger till stor del på att förenklingar genomförs för att erhålla ett bra resultat. Till 

att börja med har nållagren förenklats till solida enheter. Detta då det är önskvärt att i Ansys 

minimera risken för att beräkningar av kontakttillstånden vid nållagren tar oerhört lång tid. 

Genom att ersätta nållagren med en solid cylinder behöver dock materialparametrarna justeras i 

enlighet med detta. Huruvida detta påverkar resultatet nämnvärt är svårt för oss att svara på, i 

teorin bör det dock inte göra det. 

 

Ytterligare en förenkling är friktionen, som i vår lösning har ersatts med ett värmeflöde i 

kontaktytan mellan komponenterna. I verkligheten så absorberas inte all värmet av delarna, utan 

viss värme ”försvinner” i form av strålning. Med vår begränsade kunskap om Ansys är vi osäkra 

på om Ansys tar hänsyn till detta eller ej. Detta skulle således kunna anses vara ett 

modelleringsfel. 

 

En annan felkälla är att modellen som analyseras i Ansys har delats upp i en symmetrisk del och 

hela systemet har alltså inte undersökts. Ifall hela systemet skulle undersökas skulle den krävda 

datorkraften bli stor, och lösningarna skulle förmodligen inte säga oss så mycket. Det är därför 

önskvärt att dela upp systemet i symmetriska delar. Den symmetriska delen har sedan i Ansys 

fått definierade infästningar såsom ”Fixed” vid splines-förbandet (för att simulera en kardanaxel) 

och ”Frictionless” vid de snittade symmetriytorna (för att simulera att delarna är en del av en 

större komponent). Detta anser vi vara en fullgod lösning för att kunna simulera systemet. 

 

Vid beräkning av den axiella kraften används det ingående momentet från motorn, utväxlingen 

för hela systemet, friktionskoefficienter mellan kontaktytor samt utväxlingen till ett planethjul. 

Detta beskriver en resulterande kraft i axiell riktning och är ett försök till att simulera den axiella 

kraft som uppkommer på grund av lutning av planethjulshållaren och nållagret. Detta innebär att 

det är en förenkling och att storleken på den beräknade kraften sannolikt inte överensstämmer 

med den verkliga axiella kraften. Som följd blir att den effekt om 90 W som beräknats kan vara 

felaktig på grund av följdfel.  Vi har dock ansett efter överläggande att storleken på kraften får 
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anses vara i rimlig storlek – se exempelvis de krafter som L. Jackson & Green (2008, s. 28) talar 

om i sin studie – detta är dock en felkälla.  

 

I systemet finns i verkligheten ett spel på 0,7 mm (Bergseth, Mejlkonversation, 2016) mellan 

brickorna och planethjulen, detta är ingenting vi har tagit hänsyn till i simuleringen i Ansys utan 

det har där definierats som att brickorna och planethjulen är i kontakt direkt. Detta innebär att i 

det verkliga systemet har brickorna utrymme att svälla vilket inte är fallet när detta simuleras. 

Detta skulle kunna innebära att spänningarna som uppkommer i simuleringen är större än de i det 

verkliga fallet, då en instängd kropp som försöker expandera utsätts för spänningar. Detta måste 

hållas i åtanke vid analys av resultatet. 

 

För att simulera avkylningsprocesser har en konvektion ansatts med storleken 25 W/m2C på de 

ytor där kylningen har antagits ha störst inverkan. Detta är en förenkling då storleken på denna 

kommer att variera med parametrar så som t.ex. temperaturen utomhus, smörjmedlet och dess 

skick samt temperaturen i växellådan. Vidare så bör kylning ske på alla delar i systemet, något 

som ej tagits hänsyn till i modellen. Vi anser dock att konvektionen är av adekvat storlek och 

antar att även om denna skulle deviera något från verkligheten är detta inget som har allt för stor 

inverkan på de spänningar som uppkommer på brickorna. Ifall kylningen är större bör 

spänningarna bli mindre och således kan denna undersökning ses som ett extremfall. 

 

5.1.4 Möjliga anledningar till nötning av brickor 
 

Denna studie och modell ger Scania förslag på vad som skulle kunna vara anledningen till den 

ojämna nötning, mellan fram- och bakbricka, som finns idag. Resultatet indikerar att det beror på 

termoelastiska beteenden. Brickorna blir varma och expanderar vilket leder till att spänningar 

uppkommer. Enligt resultatet är det den främre brickan som utsätts för störst spänningar, både i 

form av Von Mises effektivspänning och största huvudspänning. Den största huvudspänningen 

ges av dragspänning, vilket i värsta fall leda till sprickbildning i materialet. Det erhållna 

resultatet stödjer Scania CV AB:s uppfattning att det är den främre brickan som nöts mest samt 

de tidigare forskningspublikationerna på området, bl.a. L. Jackson & Green (2008) och Hongwei 

Wang (2013). 

 

Anledningen till att brickorna upplever olika stora spänningar fram och bak är svår att svara på. 

En anledning kan vara att systemet ser olika ut fram och bak och att det därför uppstår större 

spänningar på den främre brickan. Det kan vara så att på grund av att planethjulsbäraren är 

tunnare fram än bak blir denna varmare och således överförs en större värme till brickan fram. 

Det skulle även kunna bero på att på grund av att planethjulsbäraren blir varmare framtill vill 

denna deformeras mer vid uppkomst av en axiell kraft. Planethjulet är tjockare än 

planethjulsbärarens vägg och kommer vara svårare att deformera vilket ger en jämnare 

spänningsfördelning för den bakre brickan. Det finns således en asymmetrisk styvhetsfördelning 

i systemet vilket skulle kunna orsaka en ojämn spänningsfördelning.  

 

I enlighet med resultatet kan det avläsas att det inte finns någon risk för plastisk deformation då 

Von Mises effektivspänning ligger långt under sträckgränsen. Om man dock analyserar de 

dragspänningar som uppkommer i materialet kan det avläsas att dessa är relativt stora, även 

jämfört med Von Mises effektivspänning. Det värsta fallet har på grund av detta ansetts vara det 

fall där huvudspänningarna är störst. Detta skulle kunna innebära att vid cyklisk belastning kan 

sprickbildning uppkomma då utmattningsgränsen är mycket lägre än sträckgränsen och lokalt 

skulle punktspänningar kunna uppkomma som är av denna storlek. Detta har dock inte 

undersökts vidare.  
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Modellen som presenteras i den här rapporten kan inte användas för att undersöka den 

termoelastiska instabilitet som L. Jackson & Green (2008) nämner. Lasten är jämt fördelad och 

kommer, vad vi vet, inte ge upphov till så kallade ”hotspots” i simuleringen. Inga sådana 

”hotspots” kunde observeras i de resultat som erhölls i Ansys, däremot kunde ojämna 

spänningsfördelningar observeras. Det skulle vara önskvärt att undersöka vidare då L. Jackson & 

Green (2008) menar att detta förmodligen är en av de största anledningarna till nötning av 

brickorna. Den här studien visar att värmen spelar stor roll för de spänningar som uppkommer. 

Det är troligt att lokala varma områden – ”hotspots” – skulle kunna generera ett större 

nötningsbidrag då det leder till en ojämnare spänningsfördelning.  

 

Enligt Hongwei Wang (2013) ökar smörjmedlets viskositet efter lång driftstid. Detta kan leda till 

att oljan får svårare att färdas i spåren, kyleffekten minskar alltså med tiden. I vår studie har ett 

friktionstal givet av Henriksson (2016) använts. Detta är en uppskattning och kommer inte att 

överensstämma med verkligheten då viskositeten för oljor konstant förändras. Detta medför att 

efter lång driftstid kan mycket större temperaturer erhållas, då det blir mindre olja i spåren vilket 

leder till ökad direktkontakt. Detta leder till ökad friktion och risk för ökad nötning. 

 

Ytterliggare en anledning till nötning som bör tas upp är pv-talet. Undersökningar av högsta 

tillåtna dynamiska tryck och högsta rotationshastighet för några olika sorters glidlager visar att 

brickorna ligger under de flesta tillåtna värden (Institutionen för maskinkonstruktion, 2003, s. 

137). Dock är pv-talet i vissa fall oerhört stort. Ungefär 13 MPa i yttryck med 2 m/s i 

rotationshastighet leder till ett pv-tal om 26 MPa m/s, vilket är stort. Det är rimligt att detta 

överskrider ett pvmax. Jämfört med andra brickmaterial är det flera gånger över den största tillåtna 

gränsen och är således något som skulle kunna orsaka nötning (Institutionen för 

maskinkonstruktion, 2003). Enligt Institutionen för maskinkonstruktion (2003) kan dock pv-talet 

ibland få överskridas, men då kommer livslängden att minska. Dock är det viktigt att komma 

ihåg att då inga pv-tal finns tillgängliga för de lager som undersökts kan inga slutsatser kring 

detta dras.  

 

5.1.5 Rimlighet 
 

Enligt simuleringarna i Ansys fås en temperaturökningen på ca 25 °C för alla fall oavsett 

initieringstemperaturen. Detta är rimligt då temperaturökningen inte har något att göra med 

initieringstemperaturer för systemet, utan bara värmeflödet som sker. Anledningen till att 

temperaturökningen är lägre än för det teoretiska fallet är för att i simuleringen har en 

konvektion om 25 W/m
2
C ansatts. Med detta i åtanke har temperaturökningen som erhölls i 

simuleringarna ansetts som rimlig. 

 

I enlighet med den förstudie och de handberäkningar som genomfördes så anses även de 

spänningar som erhölls vid simuleringen som rimliga. Då de enda verifieringar som kunnat 

genomföras varit på normalspänningarna är det enbart dessa beräkningar som verifieringen av 

spänningarnas storlek grundas på. Då dessa var i samma storleksordning som de bör bli teoretiskt 

ansågs att normalspänningen åtminstone var korrekt. Då det är svårt att verifiera de andra 

spänningarna har enbart en rimlighetsbedömning genomförts baserat på de spänningar som 

brickor teoretiskt bör kunna uppleva, bland annat de dynamiska yttryck som glidlager kan 

uppleva (Institutionen för maskinkonstruktion, 2003). Då dessa ligger inom ett rimligt intervall 

anses även dessa spänningar (Von Mises effektivspänning samt största huvudspänningen) vara 

rimliga. 
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5.2 Slutsatser 

Med hjälp av modellen kan följande slutsatser dras: 

(1) Den främre brickan utsätts för störst spänningar. 

(2) Det värsta driftfallet är då friktion uppstår mellan bricka, planethjul och nållager. 

(3) En bidragande faktor till att brickorna nöts är termoelastisk deformation.  

(4) Systemets uppbyggnad, där planethjulsbäraren är tjockare bak än fram – asymmetrisk 

styvhetsfördelning – påverkar deformation och spänningsfördelning fram och bak.  
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6. REKOMMENDATIONER & FRAMTIDA ARBETE 
Detta kapitel ämnar redogöra för de framtida områden som är intressanta att undersöka vidare. 

Dessa rekommendationer bygger dels på områden som funnits intresseväckande, och dels på 

områden som inte har kunnat undersökas i denna studie. 

6.1 Rekommendationer 

Detta arbete har till stor del byggt på förenklingar för att möjliggöra analyserna. Det kan därför 

vara av intresse att undersöka andra typer av förenklingar för att se hur detta påverkar resultatet. 

Till exempel skulle enbart brickorna kunna undersökas separat för att se hur de påverkas vid en 

sådan analys. Detta ställer emellertid stora krav på att rätt sorts randvillkor ansätts på brickorna 

för att på bästa sätt simulera den verkliga situationen. 

 

Vidare ser vi flera problem med att använda en studentlicens av Ansys. Detta då vi har ett 

begränsat antal noder som gör så att komplexa system blir svårlösta eller kan ge dåliga resultat 

på grund av otillräckligt nodantal. I dagsläget har vi inte ändrat meshens finhet, utan använt den 

som automatiskt genererades av Ansys. Då meshen till stor del påverkar resultatet, då det är i 

gränslinjen mellan två element i meshen som de stora spänningskoncentrationerna uppstår, kan 

detta leda till antingen för stora eller små spänningar. Det är således av yttersta vikt att meshen är 

tillräckligt fin för att ge ett tillförlitligt resultat men tillräckligt grov för att systemet ska kunna 

lösas inom rimlig tid. Ifall arbetet skulle göras om i en licens utan begränsningar av nodantalet är 

det rekommenderat att förfina meshen på brickorna för att se hur stor påverkan detta har och 

således genomföra en konvergensstudie.  

 

En faktor som till stor del påverkar hur varma brickorna blir är konvektionen. I studien har en 

filmkoefficient satts som varit inom ett spann om 1-100 W/m
2
C. Det är ett rimligt spann för 

denna typ av kylning enligt Sellgren (2016). Då konvektionen enbart ansatts på vissa specifika 

ytor är det rimligt att anta att ifall konvektionen skulle verka på större eller fler ytor skulle 

temperaturen bli lägre. Genom att enbart ansätta ett värde inom ett spann påverkas resultatet av 

de faktorer vi väljer. Det är således intressant att undersöka hur stor kylningen är i verkligheten 

samt vilka ytor den faktiskt verkar på för att undersöka dess egentliga inverkan. Detta kan dock i 

verkligheten vara svårt, men är ändå något som vi rekommenderar vid eventuell upprepad studie. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar brickornas temperatur är värmeflödet som ersatt friktionen. 

Denna typ av förenkling är grov då det inte alls är säkert att värmeutvecklingen blir så stor som 

beräknat. Genom att ansätta att de små brickorna utsätts för närmare 45 W, samt värme från 

kontaktytan, blir de varma väldigt fort. Det skulle vara intressant att undersöka hur stor 

värmeutvecklingen faktiskt blir i verkligheten. Även om vi hade haft tillgång till det verkliga 

systemet hade det varit svårt att göra temperaturmätningar på brickorna under drift. En 

rekommendation är att genomföra ytterligare studier på värmeutvecklingen och/eller möjliga 

experiment av brickornas temperatur, förslagsvis genom att installera temperaturgivare vid 

brickorna. 

6.2 Förslag på framtida arbete   

Det skulle vara av intresse att genomföra ett reducerat flerfaktorförsök med de olika undersökta 

parametrarna, kraften och värmet, för att se vilken av dem som påverkar mest för kontakttrycken. 

Detta ställer dock krav på att fler försök genomförs då det krävs 2
f-1

 försök, där f är antalet 

parametrar som undersöks. Detta skulle kunna ge en uppskattning om vilka parametrar som 

spelar störst roll för resultatet. Detta har av tidsbrist inte hunnit genomföras men är något som 

har diskuterats under arbetets gång.  
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Som tidigare nämnts skulle det vara av intresse att genomföra experiment. Detta då det möjliggör 

jämförande samt verifiering av resultatet på ett sätt som ej är möjligt i dagsläget. Nuvarande 

verifiering genomförs genom att beräkna hur stor värmeutvecklingen samt kontakttrycken bör bli 

teoretiskt och jämföra med de simulerade värdena. Detta är inte en önskvärd verifiering men är 

den enda möjliga sett till de förutsättningar som finns. Genom experiment skulle även parametrar 

såsom värmeutvecklingen kunna erhållas vilket skulle möjliggöra en bättre och mer realistisk 

modell. 

  

Experiment skulle även kunna genomföras för att se hur mycket/om systemet på något sätt vrids. 

Detta då det tidigare nämnts att vridningen kan påverka systemet stort. I Ansys försökte en 

modell skapas som skulle kunna ta hänsyn till vridningen, men då den licens som fanns 

tillgänglig var en studentlicens erhölls felmeddelanden om att systemet hade för få noder 

tillgängliga för att kunna lösas. Ifall en obegränsad licens erhölls skulle detta system vara 

intressant att försöka lösas eller undersökas då det i stor mån kan påverka systemet.  

 

L. Jackson & Green (2008) talar om att brickor med korsslipade ytor skulle kunna leda till 

mindre risk för termoelastisk instabilitet. Detta har inte undersökts noggrannare i denna studie, 

men det skulle kunna vara föremål för vidare studier. Hur varma blir brickorna om de är 

korsslipade och hur stor blir trycken på brickorna är båda frågor som skulle vara intressanta att 

undersöka i vidare studier. Vidare skulle även fenomenet med termoelastisk instabilitet kunna 

undersökas noggrannare, då det som tidigare nämnts kan anses vara en av de mest bidragande 

faktorerna till nötning av brickorna. Antingen genom experiment eller genom avancerade 

modeller. 
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BILAGA A: MATERIALDATA 

Denna bilaga innehåller de materialdata som använts i Ansys. Fjäderstål har använts på 

brickorna, Structural Steel 2 (reducerad) har använts på nållagret, och Structural Steel har 

använts på alla andra delar. I de fall där enheten från källan angetts i annat än SI-enheter har 

Converter.eu använts (Converter.eu). Materialdata visas i Tabell 1- 3. 

 

 

Tabell 1 – Materialdata fjäderstål 

Parameter Värde Enhet 

Density 7860 Kg/m
3
      (1) 

Tensile Yield Strength 460 MPa         (2) 

Compressive Yield Strength 250 MPa 

Tensile Ultimate Strength 710 MPa         (2) 

Compressive Ultimate Strength 0 MPa 

Isotropic Relative Permeability 51,88 W/m C     (1) 

Specific Heat 434 J/kg C 

 

Tabell 2 – Materialdata Structural Steel 

Parameter Värde Enhet 

Density 7850 Kg/m
3
 

Tensile Yield Strength 250 MPa 

Compressive Yield Strength 250 MPa 

Tensile Ultimate Strength 460 MPa 

Compressive Ultimate Strength 0 MPa 

Isotropic Relative Permeability 60,5 W/m C 

Specific Heat 434 J/kg C 

 

Tabell 3 – Materialdata Structural Steel 2 (reducerad) 

Parameter Värde Enhet 

Density 7850 Kg/m
3
 

Tensile Yield Strength 162 MPa 

Compressive Yield Strength 162 MPa 

Tensile Ultimate Strength 298 MPa 

Compressive Ultimate Strength 0 MPa 

Isotropic Relative Permeability 39,204 W/m C 

Specific Heat 281,23 J/kg C 
 

(1) (Metal Suppliers Online, 2016) 

(2) (MakeItFrom, 2016) 
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BILAGA B: SPÄNNINGAR 

Denna bilaga innehåller bilder på samtliga spänningar som erhållits i Ansys. Figur 1-16 visar 

spänningsfördelningen för samtliga undersökta fall. Observera att brickorna ej är roterade åt 

samma håll i alla undersökningar. Max-punktens position är således mer tänkt för att visa att 

denna ligger på den främre brickan. Den främre brickan är dock främst i samtliga bilder. 

 

 
Figur 1 - Fall 1 22 °C initial temp, största huvudspänning. 

 
Figur 2 – Fall 1 22 °C initial temp, Von Mises huvudspänning. 
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Figur 3 – Fall 1 90 °C initial temp, största huvudspänning. 

 
Figur 4 – Fall 1 90 °C initial temp, Von Mises effektivspänning. 
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Figur 5 – Fall 2 22 °C initial temp, största huvudspänning. 

 
Figur 6 – Fall 2 22 °C initial temp, Von Mises effektivspänning. 
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Figur 7 – Fall 2 90 °C initial temp, största huvudspänning. 

 
Figur 8 – Fall 2 90 °C initial temp, Von Mises effektivspänning. 
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Figur 9 – Fall 3 22 °C initial temp, största huvudspänning. 

 
Figur 10 – Fall 3 22 °C initial temp, Von Mises effektivspänning. 
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Figur 11 - Fall 3 90 °C initial temp, största huvudspänning. 

 

 
Figur 12 - Fall 3 90 °C initial temp, Von Mises effektivspänning. 
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Figur 13 – Specialfall I, bara kraft, största huvudspänning. 

 
Figur 14 – Specialfall I, bara kraft, Von Mises effektivspänning. 
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Figur 15 – Specialfall II, bara värme, största huvudspänning. 

 
Figur 16 – Specialfall II, bara kraft, Von Mises effektivspänning. 


