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On behalf of and in collaboration with Valmet AB this thesis has
been fulfilled and executed at their development department in
Sundsvall. Valmet AB design, develop and manufacture machines and
equipment for the pulp, paper and energy industry. One of their
key products is the TwinRoll press.
The TwinRoll press consist, among others, of a part called mantle
section which in terms of manufacturing is rather complex. This
part itself consists of frame ribs, which during operation endure
high loads in a high amount of cycles during its life-span. Due to
this, fatigue failure sometimes occurs, which in consequence
causes mantle section failure. Theoretical determination of the
fatigue strength has been proven difficult, which has created
needs for experimental fatigue testing. The goal with the thesis
was to define a method for fatigue testing and to design and
develop a rig which could perform the testing according to the
defined method.
The initial part of the project consisted of a literature study
about fatigue testing and how it normally is performed. Then the
work with the test method started and the loads during normal
operation was specified, as well as parameters that might affect
the test results. This part was important as the parameters could
be transformed into requirements which the test rig needed to
satisfy. When the method for testing and the measurable
requirements were done, concepts were generated via individual
sketching and brainstorming. A final concept was chosen for
detailed design in SolidWorks after using methods like voting and
Pugh’s concept selection matrix. The rig was modelled and drawings
for manufacturing was produced, and then dimensioned through both
simulations with FEM and calculations by hand. The final
construction was then inspected with VR-technology.
The conclusion of the thesis was that the frame ribs should, as a
suggestion, be fatigue tested with constant stress amplitudes
until failure, and then repeated for other stress values until the
amount of generated data is enough for evaluation in a stressnumber-diagram. A Wöhler-curve should then be generated for
desired probability of failure and finally be evaluated in a
Haigh-diagram. The developed test rig will perform testing on one
frame rib at a time with a high frequency hydraulic cylinder, were
the sample used is a piece of the mantle section. Furthermore, the
sample is fixed in both directions to correspond to stress
generated by shrinkage which an entire frame rib normally
withstands.

Handledare: Hans Lövgren
Ämnesgranskare: Lars Degerman
Examinator: Matias Urenda Moris
ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2018/13-SE

Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts på uppdrag och i samarbete med Valmet AB på deras
utvecklingsavdelning i Sundsvall. Valmet AB utvecklar och tillverkar maskiner och
utrustning till massa-, pappers- och energiindustrin, där en av deras nyckelprodukter är den så
kallade TwinRoll pressen.
En tillverkningsmässigt komplex detalj i maskinen, benämnd mantelsektion, består av flertalet
runda så kallade spantringar. Dessa belastas under drift av höga linjelaster och under sin
livslängd i ett högt antal belastningsväxlingar. Till följd av detta sker emellanåt
utmattningsbrott i spantringarna med följden att mantelsektionen havererar. Det har visat sig
vara svårt att teoretiskt bestämma hållfastheten, vilket har skapat ett behov av experimentell
utmattningsprovning av maskindetaljen. Målet med uppgiften var dels att först och främst
definiera en testmetod som redogör för hur provningen skall genomföras, och dels att
konstruera en testrigg som klarar av att utför provningen enligt den definierade metoden.
Arbetets inledande del handlade först om en litteraturstudie kring utmattningsprovning och
hur det normalt genomförs. Därefter undersöktes provningen och på vilket sätt den skulle
genomföras, bland annat specificerades hur valsarna belastades under normaldrift och det
redogjordes även för diverse parametrar som kunde påverka provresultatet. Denna del av
arbetet var en viktig del eftersom normaldriften och de andra parametrarna sedan kunde
omsättas till krav vilka testriggen behövde uppfylla. När testmetoden och de mätbara kraven
var framarbetade kunde konceptgenereringsfasen ta vid, där koncept genererades genom både
individuell skissning och ett mycket givande brainstorming-möte. Via både multiröstning och
Pugh’s konceptmatris kunde ett slutgiltigt koncept väljas ut för detaljkonstruktion i
SolidWorks. Konstruktionen modellerades och tillverkningsritningar framställdes, för att
slutligen dimensioneras genom dels handberäkningar och dels simulering med FEM.
Konstruktionen verifierades slutligen med hjälp av VR-teknik.
Arbetets slutsatser blev att utmattningsprovningen av spantringarna förslagsvis skall
genomföras med konstant spänningsamplitud tills brott uppstår, och därefter upprepas för
olika spänningar tills andelen provdata är tillräcklig för att utvärdera i ett diagram med
avseende på spänning och belastningsväxlingar. I diagrammet skall sedan en Wöhlerkurva
upprättas för önskad brottsannolikhet och därefter utvärderas i ett Haigh-diagram. Den färdiga
konstruktionen kommer utföra provningen på en spantring åt gången med en högfrekvent
hydraulcylinder, där provbiten är en del av mantelsektionen. Vidare spänns provbiten fast i
båda riktningar för att motsvara krympspänningar som en hel spantring annars har.

Nyckelord: Utmattningsprovning, konstruktion, design, CAD, FEM, resonans.

I

Förord
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som utförts i samarbete med och på uppdrag
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Termer och förkortningar
Vals

Roterande cylindrisk maskindetalj

Spantring

Plattjärn format till en ring

Mantelsektion

Struktur med flertalet spantringar

Stödprofil

Plattjärn i mantelsektionen vilken spantringarna placeras på

Stödlist

Detalj i valsen på vilka stödprofilerna placeras

Inspänning

Fastsättningen av provbit som motsvarar krympspänning

Fixtur

Avser den detalj provbiten placeras på

Grovplåt

Avser bärande plåt med grov tjocklek

Ansättningsprofil

Detalj i kontakt med provbit

CAD

Computer Aided Design

FEM

Finite Element Method

VR

Virtual Reality
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Valmet AB är en global aktör verksam inom massa-, pappers- och energiindustrin till vilka de
utvecklar och levererar teknik, service och automation.1 En av Valmets nyckelprodukter är
den så kallade TwinRoll pressen, vilken utgör en viktig del av en produktionslinje för kemisk
pappersmassatillverkning. Pressens uppgift är att tvätta och torka pappersmassa mellan olika
processteg.

Figur 1.1. TwinRoll pressen.

1.1.1 Valsuppbyggnad
Pressen består bland annat av två stora motroterande valsar, vilka är den del av maskinen som
är mest kritisk för pressens funktion. Dessa valsar har en relativt komplex uppbyggnad, där
själva grunden i valskroppen är ett tjockväggigt rör med längsgående stödlister. På vilka en så
kallad mantelsektion krymps fast på. Till sist täcks mantelsektionerna med perforerad plåt.
Mantelsektionerna i sin tur består av så kallade spantringar, vilka är stegbockade plattjärn som
svetsas ihop till ringar. Flera spantringar svetsas sedan på stödprofiler och bildar en
mantelsektion.

Figur 1.3. Valsens mantelsektion.

Figur 1.2. Valsuppbyggnad.

1

Valmet AB. About us. https://www.valmet.com/about-us/ (Hämtad 2018-05-05).
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1.1.2 Pressens funktion
Massan matas in i pressen genom två inlopp, det vill säga ett inlopp per vals. Först och främst
fyller massan det spel som finns mellan maskinkroppen och valsen, varpå en massakaka
bildas. I och med valsens rotation förflyttas massan, och eftersom exakt samma process sker i
den andra valsen, kommer massan tillslut pressas samman mellan valsarna i det så kallade
valsnypet. Detta gör att den rena massan trycks uppåt i maskinen och transporteras med hjälp
av en rivarskruv ut ur maskinen, medan vätskor som tidigare varit bundet i massan tränger
igenom den perforerade plåten och når maskinens utlopp.

Figur 1.4. Illustration av pressens funktion.

1.2 Problembeskrivning
I valsnypet belastas vardera vals med en mycket hög linjelast. Kraften fördelas huvudsakligen
på valsens mantelsektioner, vilket ger upphov till höga spänningar i varje spantring. På grund
av lastens storlek och antalet belastningsväxlingar uppstår emellanåt utmattningsbrott i
spantringarna, vilket innebär att mantelsektionen och den perforerade plåten emellanåt
havererar. I mycket sällsynta fall har valsen havererat. Eftersom mantelsektionernas struktur
har viss komplexitet har det visat sig vara svårt att teoretiskt beräkna utmattningshållfastheten
eftersom brottet oftast sker i en punkt, där spänningen beräkningsmässigt blir oändligt stor.
Detta har skapat ett behov av att experimentellt testa mantelsektionerna så att
utmattningshållfastheten kan bestämmas.

1.3 Mål
1.3.1 Huvudmål
Definiera en testmetod för utmattningsprovning av mantelsektionen, som är representativt för
det verkliga belastningsfallet. Samt konstruera en testrigg som kan genomföra provningen
enligt den definierade metoden.
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1.3.2
•
•
•
•
•
•
•

Delmål
Bestämma hur det verkliga belastningsfallet kan motsvaras vid provning.
Utforma testmetoden.
Generera och utvärdera olika koncept.
Utveckla ett konstruktionsunderlag.
Dimensionera konstruktionen.
Utvärdera/verifiera konstruktionsförslaget med VR-teknik.
Ta fram ett tillverkningsunderlag i form av ritningar och tillhörande maskinelement.

1.4 Avgränsningar
Uppgiften innefattar inte, på grund av tidsramen, någon djupare analys i hur
utmattningshållfastheten teoretiskt skulle kunna beräknas fram utan experimentella tester.
Däremot ingår att undersöka hur utmattningshållfastheten bestäms med hjälp av de
experimentella testerna, eftersom det är en del av arbetet med själva testmetoden. Vidare när
det gäller det konstruktionsmässiga genomförs inget arbete med elektronik och/eller
styrsystem.

1.5 Metod
1.5.1 Förstudie och definiering av testmetod
Arbetet inleddes med en teoridel där först och främst maskinen och mantelsektionernas
uppbyggnad studerades med syfte att få en djupare förståelse. Bland annat genomfördes en
produktionsrundvandring där de flesta produktionssteg för valsen beskrevs. Dessutom
genomfördes en litteraturstudie i utmattningshållfasthet och hur utmattningsprovning normalt
genomförs, huvudsakligen via böcker i hållfasthetslära. Efter den ovanstående förstudien
inleddes arbetet med testmetoden. Bland annat hölls möten med de mest involverade
beräkningsingenjörerna, där de redogjorde för problemet, varför utmattningshållfastheten var
problematisk att teoretiskt räkna fram och till sist hur de föreställt sig att framtida provdata
skulle användas. Vidare undersöktes hur valsarna belastas i verkligheten, vilken livslängd de
var specificerad för och så vidare. Dessa värden var viktiga parametrar vid val av
provbelastning och provfrekvens.

1.5.2 Specifikation
Denna del innebar att omvandla behoven för experimentell testning, till tekniskt mätbara krav
vilka testriggen måste uppfylla. Huvudsakligen utgick specifikationen från den testmetod som
definierats.

1.5.3 Konceptgenerering och konceptval
Arbetet under konceptgenereringsfasen har till stor del följt Ulrich och Eppingers teorier.
Vilka bland annat handlar om att konceptgenereringsprocessen börjar med att klargöra
problemet, att information samlas in via intern och extern sökning där de föreslår att många
idéer genereras för att utforska hela lösningsrymden. Därefter kan användning av
konceptkombinationstabeller vara effektivt för att kombinera olika lösningsförslag. Vidare
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finns metoder för konceptval, där bland annat multiröstning och beslutsmatriser kan användas,
exempelvis Pugh’s konceptvalsmatris.2
Denna fas började med en enklare rundvandring där bland annat en befintlig testrigg på
Valmet studerades. Fortsättningsvis för att underlätta konceptgenereringen började arbetet
med att klargöra problemen/utmaningarna med testriggen till mindre delproblem. Utifrån det
genererades flertalet koncept, både genom individuellt skissande, men även genom ett
brainstorming-möte med konstruktörerna och beräkningsingenjörerna på avdelningen. Vidare
samlades idéerna från mötet in, skissades upp och sammanställdes i en multiröstning, där
förslagen med mest röster valdes för vidareutveckling. På grund av konstruktionens
omfattning, var detta en vettig metod att använda för att minska antalet koncept innan slutliga
konceptvalet gjordes. Konceptvalet gjordes sedan med hjälp av Pughs konceptvalsmatris, där
ett koncept valdes ut för detaljkonstruktion.

1.5.4 Konstruktion av rigg
Konceptet modellerades och detaljkonstruerades därefter noggrant i SolidWorks. Vidare var
målet under konstruktionsfasen att designa testriggen med styvhet, robusthet och enkelhet i
åtanke. Det vill säga att onödigt komplexa lösningar prioriteras bort till förmån för enkla men
funktionella lösningar, vilket dels underlättar ekonomiskt samt vid tillverkning av maskinen.

1.5.5 Dimensionering och verifiering
Under tiden och efter konstruktionen färdigställts dimensionerades de delar vilka ansågs vara
mest kritiska för testriggens funktion. Beräkningar för hand genomfördes likväl som
simuleringar i FEM. Huvudsakligen undersöktes spänningar och egenfrekvenser. Syftet med
denna del av arbetet var att verifiera konstruktionen så att den var tillräckligt dimensionerad
mot belastningen den skall utsättas för. Till sist verifierades den färdiga modellen i VR med
syfte att dels få en uppfattning om dess storlek och dels undersöka problematiska områden
med avseende på utrymme.

2

T.Ulrich, Karl. D.Eppinger, Steven. Produktutveckling, konstruktion och design. Lund: Studentlitteratur, 2014.
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2 Teori
2.1 Utmattning
Utmattning är ett fenomen som uppstår när ett material utsätts för en last som varierar i tiden.
Det är mycket viktigt att ta hänsyn till vid maskinkonstruktion eftersom ett brott kan uppstå
trots att belastningen är långt under ett materials statiska brottgräns.3
Utmattningsprovning sker ofta i laboratoriemiljö under förbestämda och kontrollerade
förhållanden. Provbitar utmattas vid konstant spänningsamplitud och antalet
belastningsväxlingar till brott sammanställs. Provresultaten har ofta, trots sina gynnsamma
förhållanden, stor spridning. Detta beror huvudsakligen på att en provbit alltid har inre
defekter, vilka påverkar resultatet. Därför genomförs normalt flertalet prov med samma
spänningsamplitud. Resultatet sammanställs sedan som punkter i ett S-N-diagram (StressNumber-diagram), där spänningen noteras på y-axeln och antal belastningsväxlingar, i
logaritmisk skala, på x-axeln. Beroende på önskad brottsannolikhet upprättas en kurva efter
punkterna i diagrammet. Denna kurva kallas för Wöhlerkurva.4

Figur 2.1. S-N-diagram med uppritad Wöhlerkurva.

Wöhlerkurvorna är skattade utifrån statistiska data, vilket gör att antalet prov har betydelse.
Exempelvis krävs, för uppskattning av en Wöhlerkurva med 50% brottsannolikhet, normalt 15
– 20 prov.5
Utmattningsstorheter som är av vikt för dels formulering och förståelse av terminologin:
•

1

Mittspänning, 𝜎𝑚 = 2 (𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎min ).

Där 𝜎min är den periodiska svängningens minimumvärde och 𝜎𝑚𝑎𝑥 är maximumvärdet.6

3

Lundh, Hans. Grundläggande hållfasthetslära. Stockholm: Hållfasthetslära, KTH, 2000 (ISBN 978-91972860-2-2).
4
Ibid.
5
Sundström, Bengt. Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. Stockholm: Institutionen för hållfasthetslära,
KTH, 1999.
6
Ibid.
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•
•
•

1

Amplitudspänning, 𝜎𝑎 = 2 (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎min ).
𝜎

Spänningsförhållande, 𝑅𝑠 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 .
min

Spänningsomfång, 𝑆𝑟 = 2𝜎𝑎 .

Utmattningsprovning kan ske med olika typ av belastning: 7
•
•
•

Drag-tryck.
Böjning.
Skjuvning.

Vidare kan belastningsfallet variera och vara en: 8
•
•
•

Rent pulserande dragbelastning – Lasten pulserar mellan 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 2𝜎𝑎 och 𝜎𝑚𝑖𝑛 = 0.
𝜎
Det vill säga 𝑅𝑠 = 𝜎 𝑚𝑖𝑛 = 0.
max

Rent pulserande tryckbelastning – Lasten pulserar mellan 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 0 och 𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝜎
−2𝜎𝑎 . Det vill säga 𝑅𝑠 = 𝜎 𝑚𝑖𝑛 = −∞.
max

Rent växlande belastning – Lasten växlar så att amplituden är 𝜎𝑎 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 = −𝜎𝑚𝑖𝑛 .
𝜎
Vilket ger 𝑅𝑠 = 𝜎 𝑚𝑖𝑛 = −1.
max

Vid dimensionering mot utmattning används ofta förenklade Haigh-diagram, vilka även tar
hänsyn till mittspänningens inverkan. Ett sådant diagram visar vilken kombination av
mittspänning och amplitudspänning som ger upphov till utmattning, där amplitudspänning
markeras på y-axeln och mittspänning på x-axeln. Anledningen till att diagrammet förenklas
är för att ett fullständigt Haigh-diagram annars kräver en stor mängd tester med olika
kombinationer.9

Figur 2.2. Förenklat Haigh-diagram utifrån utmattningshållfasthet.

7

Lundh, Hans. Grundläggande hållfasthetslära. Stockholm: KTH, hållfasthetslära, 2000 (ISBN 978-91-9728602-2).
8
Ibid.
9
Ibid.
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I Haigh-diagrammet är huvudsakligen tre punkter intressanta för att kunna skissa de två räta
linjerna (mörkare linjerna i figur 2.2). Den första punkten erhålls via ett test med rent
växlande belastning då mittspänningen är noll och amplitudspänningen är lika med 𝜎𝑢 , det vill
säga utmattningsgränsen. Den andra punkten erhålls via ett test med rent pulserande
dragbelastning där amplitud- och mittspänning är lika med 𝜎𝑢𝑝 , vilket vill säga
utmattningsgränsen vid pulserande belastning. Till sist är den tredje punkten materialets
brottgräns, 𝑅𝑚 . Därefter när de räta linjerna är skissade mellan punkterna, kan pålagd
spänning markeras som en punkt (𝜎𝑚 , 𝜎𝑎 ) i diagrammet. Denna punkt kallas för arbetspunkt
och om den befinner sig under de två räta linjerna kommer materialet inte utsättas för
utmattning.10
Vidare kan ett Haigh-diagram skissas för exempelvis pulserande tryck, med skillnaden att
𝜎𝑎 = −𝜎𝑢𝑝 . Detta gör att de räta linjerna hamnar i andra kvadranten (vänster sida om yaxeln).
När ett Haigh-diagram tagits fram bör det dock, för att ta hänsyn till icke ideala förhållanden
hos detaljen, reduceras med avseende på följande faktorer: 11
•
•
•
•

Teknologiskt volymsberoende, 𝜆 – Tar hänsyn till materialets volym och att den kan
påverka utmattningshållfastheten.
Anvisningsfaktorn, 𝐾𝑓 – Tar hänsyn till dimensionsändringar och anvisningar som ger
upphov till spänningskoncentrationer.
Geometrisk storleksfaktor, 𝐾𝑑 – Tar hänsyn till att materialets storlek kan ge
skillnader i utmattningshållfasthet.
Ytfaktorn, 𝐾𝑟 – Tar hänsyn till materialets ytfinhet, eftersom det påverkar
utmattningshållfastheten.

Faktorerna reducerar utmattningsgränserna för växlande och pulserande belastning, 𝜎𝑢 och
𝜎𝑢𝑝 , med följden att arean under de räta linjerna minskar. Utifrån detta kan till sist en
bedömning av säkerheten mot utmattning göras.12

2.2 Statistiska aspekter
Data erhållen via utmattningsprovning har, som ovan nämnt, alltid spridning. Därför måste
man, för att kunna erhålla någon form av resultat, utvärdera provdata med hjälp av statistiska
metoder.13 Oftast beskrivs fördelningen hos utmattningsprovdata med en normalfördelning
(Gaussfördelning), där medelvärdet avser 50% brottsannolikhet medan olika antal
standardavvikelser ifrån medelvärdet ger olika hög eller låg brottsannolikhet.14

10

Lundh, Hans. Grundläggande hållfasthetslära. Stockholm: KTH, hållfasthetslära, 2000 (ISBN 978-91972860-2-2).
11
Sundström, Bengt. Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. Stockholm: Institutionen för
hållfasthetslära, KTH, 1999.
12
Ibid.
13
National Encyklopedin. Utmattningsprovning.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utmattningsprovning (Hämtad 2018-05-21).
14
CAE Associates. How to account for fatigue data scatter.
https://caeai.com/blog/how-account-fatigue-data-scatter (Hämtad 2018-05-22).
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Figur 2.3. Normalfördelning med standardavvikelser.

Provning av ett begränsat antal detaljer från en större mängd, kan enligt IIW göras på tre olika
sätt: 15
•
•
•

Alla prov till brott.
Första provet till brott.
p av n antal prov till brott.

Vidare rekommenderas att provresultaten genomförs med ett konstant spänningsförhållande.
När provdata erhållen via experimentell provning skall utvärderas, krävs att hänsyn tas till
statistisk påverkan. Bland annat bör hänsyn tas till: 16
•
•
•

Varians av provdata.
Sannolikhetsfördelning av både medelvärde och varians utifrån dess
konfidensintervall.
Skillnader i fördelningen av den stora mängden provdata och själva provet.

2.3 Egenfrekvens och resonans
Vibrationer är svängningsrörelser runt en jämviktspunkt hos en kropp eller yta, vilka uppstår
på grund av exciterande krafter. Normalt uppstår vibrationer till viss del i alla industriella
maskiner, där varje vibrerande struktur har föredragna moder vilka svängningarna rör sig
enligt. En svängningsmod är således ett rörelsemönster vars utseende beror på strukturens
utformning, ett exempel på tre moder syns i figur 2.4 nedan.17

15

International Institute of Welding. 3.7 Fatigue resistance determination by testing. IIW Fatigue
Recommendations. (2008): 93-106.
16
International Institute of Welding. 6.4 Statistical considerations on safety. IIW Fatigue Recommendations.
(2008): 139-142.
17
A.Bies, David. H.Hansen, Colin. Engineering noise control. Tredje upplagan. London: Spon Press, 2003.
ISBN 0-415-26714-5
National Encyklopedin. Vibration.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vibration (Hämtad: 2018-05-18).
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Figur 2.4. Illustration av tre möjliga svängningsmoder.

I vissa fall kan modens svängningsamplitud bli mycket stor, trots att belastningen/kraften till
sin storlek är liten. Detta fenomen kallas resonans, vilket inträffar när den periodiska
belastningen (exciterande kraften) har en belastningsfrekvens nära eller lika med strukturens
egenfrekvens. Alla strukturer har ett obegränsat antal egenfrekvenser, mätt i svängningar per
sekund (Hz), för vilka svängningsamplituden ökar kraftigt. Resonans är oönskat vid
maskinkonstruktion eftersom stora energimängder kan överföras från den drivande kraften till
konstruktionen, vilket ger upphov till mekaniskt slitage, utmattning och eventuella haverier.
När en struktur hamnar i resonans kommer svängningen hos moden endast begränsas av dess
dämpning.18

18

A.Bies, David. H.Hansen, Colin. Engineering noise control. Tredje upplagan. London: Spon Press, 2003.
ISBN 0-415-26714-5
National Encyklopedin. Vibration.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vibration (Hämtad: 2018-05-18).
National Encyklopedin. Egenfrekvens.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/egenfrekvens (Hämtad: 2018-05-18).
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3 Testmetod
Metoden, vilken utmattningsprovningen genomförs med, är av stor betydelse för
provresultatens trovärdighet och därmed korrektheten i beräkningarna av
utmattningshållfastheten hos mantelsektionernas spantringar. Motsvarar inte testmetoden det
verkliga belastningsfallet, blir provresultaten felaktiga och därmed de slutsatser som dras.
Således finns ett antal parametrar som testmetoden måste innefatta.

3.1 Provningsmetodik
Syftet med utmattningsprovningen av mantelsektionen är att testriggen skall generera
provdata som gör det möjligt att fastställa spantringarnas Wöhlerkurva och därmed dess
utmattningsgräns. Vilket sedan kommer användas vid framtida dimensionering. För att kunna
bestämma kurvan måste en spantring belastas med en last, vars amplitud är konstant,
upprepade antal gånger tills brott uppstår. För varje brott skall spänningsvärdet och antalet
belastningsväxlingar noteras och föras in i ett S-N-diagram. Eftersom materialets brottgräns är
känd, är det till en början tänkt att lasten skall ge spänningar nära eller över brottgränsen och
därmed leda till brott i antingen första eller kommande belastningsväxling. Stegvis minskas
sedan den applicerade kraften och nya prov tas vid lägre spänning. Detta gör att antalet cykler
ökar och därmed generering av fler punkter, för olika spänningsvärden, i diagrammet.
Som det nämndes i teoriavsnittet måste ett visst antal prov genomföras för uppskattning av en
Wöhlerkurva med viss brottsannolikhet. Detta innebär att flertalet prover måste ske med
samma kraft, där antalet prover avgör vilken brottsannolikhet man sedan erhåller. Normalt har
en Wöhlerkurva brottsannolikhet 50%, men i detta fall är det alldeles för hög brottsannolikhet.
Brottsannolikheten bör vara lägre, troligtvis kring 0,1 %, och en sådan skattning kommer
kräva fler prov.19 Därför är det viktigt att testriggen genererar så mycket provdata som
möjligt.

3.2 Valstyper
TwinRoll-pressen finns i olika konfigurationer beroende på massalinjens kapacitet, i vilken
pressen installeras. Vad det gäller valsarna så finns olika diametrar på dessa, vilket således
gör att mantelsektionerna och spantringarna finns i olika diametrar. Konfigurationerna är:
•
•
•
•

Valsdiameter 900 mm.
Valsdiameter 1500 mm.
Valsdiameter 2000 mm.
Valsdiameter 2200 mm.

Det finns givetvis fler skillnader i pressens konfigurationer än valsarna, men inget som har
betydelse för testriggen. Valsdiametern är en viktig parameter eftersom testriggen skall klara
att utföra provning för alla konfigurationer.

19

Sundström, Bengt. Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. Stockholm: Institutionen för
hållfasthetslära, KTH, 1999.
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3.3 Normaldrift
3.3.1 Last och frekvens
Valsarna i TwinRoll-pressen belastas, som ovan nämnt, av en mycket hög last. Lasterna är
under drift olika beroende på valsdiameter. Medelvärde under drift för valsdiameter 1500 har
beräknats till: 20
𝑞𝑎𝑣𝑔 = 200 𝑁/𝑚𝑚
Däremot kan lasten lokalt överstiga medelvärdet, och anta värden upp till: 21
𝑞𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 250 𝑁/𝑚𝑚
Eftersom mantelsektionerna består av spantringar, finns en delning mellan varje ring. För
valsdiameter 1500 är spantdelningen 17,1 mm. Detta innebär att lasten ger upphov till en kraft
i varje spantring enligt:
𝐹𝑠𝑝𝑎𝑛𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑞 ∙ 𝐿 = 250 ∙ 17,1 = 4,275 𝑘𝑁
TwinRoll-pressens valsar roterar under normaldrift med 10 rpm. Om de exempelvis
specificeras med en livslängd på 15 år, erhålls följande antal belastningsväxlingar under
livslängden:
𝑛 = 10 𝑟𝑝𝑚 ∙ (15 ∙ 365 ∙ 24 ∙ 60) = 78,84 ∙ 106 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑥𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
Eftersom utmattningsprovningen skall motsvara verkligheten, men inte kan pågå i 15 år,
måste tidsspektrumet minskas. För att under en provomgång motsvara valsens livslängd vid
normaldrift, men under betydligt kortare tid, måste belastningsfrekvensen vara mycket hög.
Om ett sådant provresultat exempelvis önskas inom 90 dagar (endast en punkt i S-Ndiagrammet), måste belastningsfrekvensen vara:
𝑛
78,84 ∙ 106
𝑓= =
= 10,13 𝐻𝑧
𝑡 (90 ∙ 3600 ∙ 24)

3.3.2 Linjelastens uppskattade tryckprofil
Tryckprofilen, det vill säga det sätt trycket verkar på valsarna, är tämligen komplex på grund
av dels det medium som utgör lasten och dels
på grund av att den skapas i och med valsarnas
rotation. När pappersmassan börjar närma sig
valsnypet ger pappersmassan upphov till en
tilltagande linjelast, som antas öka linjärt med
minskningen av avståndet till valsnypet där
den når sitt maximala värde. Efter detta avtar
lasten och minskar så småningom till noll. En
uppskattning av profilen visualiseras i figur
3.1.
Figur 3.1. Tryckprofil uppskattad och visualiserad av
beräkningsingenjörerna på Valmet.

20
21

Valmet AB (2018). Wallin, Göran och Melander, Stefan.
Ibid.
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3.4 Restspänningstillstånd från tillverkning
Ett flertal faktorer under tillverkning av valsen påverkar spänningstillståndet i
mantelsektionen och varje enskild spantring.
Först och främst tillverkas spantringarna av stegbockade plattjärn, där bockningen ger upphov
till restspänningar. Eftersom spantringarna efter bockning svetsas ihop, ”byggs”
restspänningarna in i spantringen. Spantringarna svetsas sedan på stödprofiler och bildar en
mantelsektion, vid svetsningen är värmeutvecklingen hög vilket i sin tur ger upphov till
förändrade spänningstillstånd i materialet. Valskroppen, består som nämnt i avsnitt 1.1.1, av
ett tjockväggigt rör med fastsvetsade, längsgående stödlister. Ytterdiametern på valskroppen
är större än mantelsektionens innerdiameter, vilket innebär att mantelsektionen måste
krympas på valskroppen. Detta gör att detaljerna ”sammanfogas” med en greppassning, som i
sin tur ger upphov till ett restspänningstillstånd i hela mantelsektionen. Spänningar uppstår i
materialet på grund av själva greppassningen. Däremot är spänningskoncentrationerna efter
krympningen oönskat höga, varpå den nästintill färdigtillverkade valsen avspänningsglödgas
för att erhålla rätt hållfasthetsegenskaper. Restspänningstillståndet i valsen efter glödgning är
dock fortfarande relativt högt. Denna krymp-/ringspänning är en mycket viktig parameter som
måste inkluderas vid provningen.

3.5 Provbitens betydelse
Val av provbit måste ske med andelen provdata i åtanke. Det finns två möjligheter:
•
•

Hel mantelsektion, det vill säga helt intakta spantringar (figur 3.2).
Endast en del av mantelsektionen, där mantelsektionens spantringar skurits isär så att
ett visst antal stödprofiler kvarstår. I figur 3.3 har provbiten sex stödprofiler.

Figur 3.3. Provbit i form av en sektion.

Figur 3.2. Provbit i form av en hel
mantelsektion.

När en spantring provats och brott har uppstått, släpper förspänningskraften och de
restspänningar som annars finns i spantringarna. Detta innebär att en spantring endast kan
testas en gång. Således innebär det att om en hel ring med 22 spantringar testas, kan endast ett
prov per spantring göras. Om man istället testar en sektion, exempelvis en fjärdedel av ringen
med 22 spantringar, så kommer först och främst 22 värden genereras. Men eftersom en
provbit i form av en sektion är cirka en fjärdedel av en hel spantring, kan ytterligare 22 värden
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erhållas för varje fjärdedel. Därmed erhålls 4 gånger så mycket provresultat från en och
samma mantelsektion.

3.6 Provfrekvensens påverkan
I avsnitt 3.3.1 beräknades en provfrekvens med provsvar inom 90 dagar, där normaldrift
under en hel livslängd motsvaras. En hög frekvens kan tänkas påverka resultatets riktighet.
Detta har undersökts genom vetenskapliga studier, med slutsatsen att provfrekvensen inte
påverkar utmattningsgränsen. Däremot kan vissa laster i kombination med vissa frekvenser ge
upphov till höga temperaturer, vilka i sin tur kan skapa förändringar i mikrostrukturen i
materialet, varpå dess egenskaper kan förändras.22
Detta innebär att den höga frekvensen kan antas vara icke påverkande vid provning av
spantringarna, men att viss uppmärksamhet bör riktas mot provbitens temperatur och drastiska
temperaturökningar.

3.7 Slutgiltig testmetod
Utmattningsprovning av spantringarna skall genomföras med konstant spänningsamplitud vid
spänningar kring brottgränsen, och sedan upprepas för mindre spänning tills spänningar
motsvarande ungefär 106 − 107 belastningsväxlingar uppnås. Detta eftersom
utmattningsgränsen för stål normalt infinner sig vid ett sådant antal belastningsväxlingar.23
Vidare skall lasten vara en pulserande tryckbelastning, det vill säga att lasten skall pendla
mellan två värden och inte avlastas till noll. Anledningen är att det till viss del motsvarar den
lastprofil som visualiseras i figur 3.1 och därmed verklig drift. Ytterligare en anledning till
valet av belastningsfall är att utmattningen antas ske för materialets hela tvärsnitt och inte
endast på dess yta. Hade exempelvis en rent pulserande belastning använts, skulle troligtvis
belastningen ske i form av slag och därmed huvudsakligen utmattat spantringens yta. Då hade
det varit frågan om materialets hårdhet och slagseghet, vilket inte är den materialegenskap
som skall provas.
Till sist skall en Wöhlerkurva upprättas för 99,9% sannolikhet för överlevnad, vilket normalt
är tre standardavvikelser ifrån medelvärdet.24 Därefter kan ett Haigh-diagram skissas och i sin
tur reduceras, varpå säkerheten mot utmattning utifrån det kan bestämmas och användas vid
dimensionering.

22

Fargione, Giovanna. Giudice, Fabio. Risitano, Antonino. The influence of load frequency on the high cycle
fatigue behavior. Theoretical and applied fracture mechanics. Vol. 88 (2016): 97-106.
23

Sundström, Bengt. Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. Stockholm: Institutionen för
hållfasthetslära, KTH, 1999.
24
CAE Associates (2015). How to account for fatigue data scatter.
https://caeai.com/blog/how-account-fatigue-data-scatter (Hämtad 2018-05-22).
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4 Specifikation och koncept
Efter arbetet med testmetoden erhölls tillräckligt med information för att specificera vad
testriggen har för praktiska krav på funktionalitet och vilka aspekter som bör tas i beaktning
vid drift.

4.1 Användarkrav och målspecifikation
Testriggens huvudsakliga användarkrav:
•
•
•
•
•
•
•

Ge provresultat inom maximalt 1 år.
Kunna belasta mantelsektionens spantring med så hög kraft att de första
belastningsväxlingarna leder till brott.
Kunna belasta mantelsektionens spantring i ett stort antal cykler, dvs minst 106 − 108
belastningsväxlingar.
Mantelsektionens krymp-/ringspänning måste motsvaras vid inspänning av provbiten.
Fungera för olika mått på mantelsektioner.
Riggens bärande konstruktion måste vara styv och kunna klara hög belastning.
Testriggens egenfrekvens får inte vara nära belastningsfrekvensen.

I en målspecifikation kan användarkraven omsättas till tekniskt mätbara krav.
Målspecifikationen är således att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provning skall kunna genomföras för spantringar med diameter 900, 1500, 2000 och
2200.
Kunna belasta med en frekvens på ungefär 10 Hz. Hög frekvens är önskvärt eftersom
det minskar provtiden.
Belastningskraft upp till minst 40 kN, ungefär 10 gånger högre kraft än normaldrift.
Inspänningskraft upp till ca 30 kN.
Belastningskraft och inspänningskraft måste återkopplas till styrenhet.
Provbit, alternativt kraftkälla och inspänning, måste kunna förflyttas så att fler än en
spantring kan testas.
Låg andel svets i bärande konstruktion, skruvförband prioriteras.
Bärande konstruktion skall ha säkerhetsfaktorn 1,5, det vill säga att den ska vara
dimensionerad för att klara minst 1,5 gånger den högsta kraften som kan ansättas.
Egenfrekvensen måste som minst vara 30 Hz, det vill säga 1,5 gånger den högsta
belastningsfrekvensen på 20 Hz.
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4.2 Brainstorming-möte
På grund av testriggens omfattning indelades först problemen som skulle lösas in i enklare
delproblem.25 Indelningen gjordes enligt följande:
•
•
•

Val av provbit.
Inspänning av provbit.
Kraftgenerering.

Därefter hölls ett brainstorming-möte för att generera flertalet förslag på lösningar av
delproblemen. Syftet var här att generera så många idéer och lösningsförslag som möjligt.
Sammanställning från mötet nedan:

Tabell 4.1. Lösningsförslag från brainstorming.

•

Provbit
Sektion

Kraftgenerering
• Högfrekvenshydraulik

•

Inspänning
Sektion: Skruv +
lastcell
Sektion: Hydraulisk

•

•

Hel ring

•

Sektion: Ställdon

•

•

Sektion: Vajer +
spårhjul
Sektion: Pneumatisk

•

Hel: Hydraulkolvar
mot stödprofiler
Hel: Ring krympt på
rör
Hel: Chuck

•

•
•
•
•

25

•

•

Kam + elmotor +
hydraulisk lyftare
Kam + elmotor +
tallriksfjäder
Hävarm med
lagerbock
Hävarm med
elektromagnet
Fjäderupphängd
massa

T.Ulrich, Karl. D.Eppinger, Steven. Produktutveckling, konstruktion och design. Lund: Studentlitteratur, 2014.
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4.2.1 Skisser på inspänning
Nedan illustreras några av de koncept på inspänning som genererades.

Figur 4.1. Koncept på inspänning av en sektion
(halv ring) med hydraulcylinder/ställdon/kulskruv.

Figur 4.3. Koncept på skruvinspänning av en
sektion (halv ring).

Figur 4.2. Koncept på inspänning av sektion (kvarts
ring) med vajer och spårhjul.

Figur 4.4. Koncept på inspänning av en sektion (fjärdedels
ring) med hydraulcylinder/ställdon/pneumatik.

Figur 4.5. Koncept på inspänning av hel ring med hydraulcylindrar.
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4.2.2 Skisser på kraftgenerering

Figur 4.7. Elmotor, kam och tallriksfjäder.

Figur 4.6. Elmotor, kam och hydraulisk ventillyftare.

Figur 4.8. Hävarm med elektromagnet.

Figur 4.9. Hävarm med lagerbock.

17
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Figur 4.10. Fjäderupphängd massa.

4.3 Multiröstning
Deltagarna på brainstorming-mötet fick sedan delta i en multiröstning.26 Syftet var att minska
andelen lösningsförslag inför den stundande konceptvalsmatrisen, samt att tydligt kunna se
vilka alternativ som konstruktörerna och beräkningsingenjörerna på avdelningen föredrog.
Indelningen av delproblem följde samma struktur som på mötet.
Deltagarna som var tio stycken till antalet, fick för varje delproblem fördela totalt 100 poäng
på alternativen som sammanställts från brainstormingen.

Provbit
Hel ring

25%

Sektion

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Figur 4.11. Resultat för val av provbit.

26

T.Ulrich, Karl. D.Eppinger, Steven. Produktutveckling, konstruktion och design. Lund: Studentlitteratur, 2014.
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Inspänning
Hel: Chuck
Hel: Hydraulkolvar mot stödprofiler
Hel: Ring krympt på rör
Sektion: Ställdon
Sektion: Hydraulisk
Sektion: Pneumatik
Sektion: Vajer + spårhjul
Sektion: Skruv + lastcell

0%
4%
17%
0%
4%
2%
10%
62%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

60%

70%

Figur 4.12. Resultat för inspänning.

Kraftgenerering
Kam, elmotor & tallriksfjäder

4%

Hävarm med lagerbock

4%

Fjäderupphängd massa

7%

Kam, elmotor & hydraulisk lyftare

7%

Hävarm med elektromagnet

18%

Högfrekvens hydraulcylinder

59%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figur 4.13. Resultat för kraftgenerering.

Det vill säga att de flesta föredrog en sektion som provbit, inspänning med hjälp av skruv och
lastcell samt högfrekvenshydraulik för kraftgenerering. De två alternativ med mest röster i
varje delproblem valdes ut och placerades i en konceptkombinationstabell. Vilket är en metod
som kan användas för att kombinera lösningsförslag, här är det dock viktigt att antalet
kolumner inte överstiger tre eller fyra eftersom tabellen då mister sin funktion.27
Tabell 4.2. Konceptkombinationstabell över delproblemslösningar.

Provbit
Sektion

Inspänning sektion:
Skruvlåsning

Kraftgenerering
Högfrekvenshydraulik

Hel ring

Vajer + spårhjul

Hävarm med elektromagnet

Inspänning hel ring:
Ring krympt på rör
Hydraulkolvar mot stödprofiler

27

T.Ulrich, Karl. D.Eppinger, Steven. Produktutveckling, konstruktion och design. Lund: Studentlitteratur, 2014.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Koncept A: Sektion, skruvlåsning och högfrekvenshydraulik.
Koncept B: Sektion, skruvlåsning och hävarm med elektromagnet.
Koncept C: Sektion, vajer med spårhjul och högfrekvenshydraulik.
Koncept D: Sektion, vajer med spårhjul och hävarm med elektromagnet.
Koncept E: Hel ring krympt på rör och högfrekvenshydraulik.
Koncept F: Hel ring, hydraulkolvar mot stödprofiler och hävarm med elektromagnet.
Koncept G: Hel ring, hydraulkolvar mot stödprofiler och högfrekvenshydraulik.
Koncept H: Hel ring krympt på rör och hävarm med elektromagnet.

4.4 Konceptskisser

Figur 4.15. Skiss på koncept B.

Figur 4.14. Skiss på koncept A.

Figur 4.17. Skiss på koncept D.

Figur 4.16. Skiss på koncept C.
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Figur 4.18. Skiss på koncept E.

Figur 4.19. Skiss på koncept F.

Figur 4.21. Skiss på koncept H.

Figur 4.20. Skiss på koncept G.

Tabell 4.3. Konceptens fördelar och nackdelar.

Koncept:

A

Fördelar
Nackdelar
+ Enkel och pålitlig inspänning
+ Återkoppling av inspänningskraft
+ Provbit kan förflyttas för hand
- Mantelsektionen behöver
+ Möjlighet till högre frekvens än 10 Hz skäras upp i fyra delar. (Kan inte
+ Inte allt för stor konstruktion
tas direkt från produktion)
+ Kraftkällan har hög precision
+ Stort antal provdata kan genereras
21
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B

C

D

E

F

- Krånglig lösning av
kraftgenerering
+ Enkel och pålitlig inspänning
- Tar större plats än A
+ Troligtvis möjlighet till högre
- Troligtvis inte lika precis
frekvenser
kraftgenerering som
+ Provbit kan förflyttas för hand
hydraulcylindern
+ Stort antal provdata kan genereras
- Mantelsektionen behöver
skäras upp i fyra delar. (Kan inte
tas direkt från produktion)
+ Möjlighet till högre frekvens än 10 Hz - Möjligtvis lite krångligare att
+ Inte allt för stor konstruktion
ändra inspänningspunkter
+ Kraftkällan har hög precision
- Mantelsektionen behöver
+ Stort antal provdata kan genereras
skäras upp i fyra delar. (Kan inte
+ Smidig inspänning
tas direkt från produktion)
+ Provbit kan förflyttas för hand
- Återkoppling av
inspänningskraft svårt
- Krånglig lösning av
kraftgenerering
+ Troligtvis möjlighet till högre
- Möjligtvis lite svårare att ändra
frekvenser
inspänningspunkter
+ Provbit kan förflyttas för hand
- Mantelsektionen behöver
+ Stort antal provdata kan genereras
skäras upp i fyra delar. (Kan inte
+ Innovativ lösning
tas direkt från produktion)
- Återkoppling av
inspänningskraft svårt
- Kraftkällan behöver förflyttas
+ Enkel fastsättning av provbit
-Svårt handhavande av provbit
+ Kraftkällan har hög precision
(Tung och stor)
+ Möjlighet till högre frekvens än 10 Hz
- Färre andel provdata
+ Krympspänning behöver inte
- Stora korrigeringar kommer
simuleras genom inspänning
troligtvis behövas vid byte av
+ Provbit kan tas direkt ur produktion
spantringsdiameter
+ Troligtvis möjlighet till högre
frekvenser
+ Provbit kan tas direkt ur produktion

G

+ Kraftkällan har hög precision
+ Möjlighet till högre frekvens än 10 Hz
+ Provbit kan tas direkt ur produktion

H

+ Enkel fastsättning av provbit
+ Troligtvis möjlighet till högre
frekvenser
+ Krympspänning behöver inte
simuleras genom inspänning
+ Provbit kan tas direkt ur produktion
22

- Färre andel provdata
- Krånglig lösning av
kraftgenerering
- Färre andel provdata
- Sämre styvhet i konstruktionen
eftersom infästningspunkten för
hydraulcylindrarna blir högt
belastad
-Svårt handhavande av provbit
(Tung och stor)
- Stora korrigeringar kommer
troligtvis behövas vid byte av
spantringsdiameter
- Färre andel provdata

4.5 Pugh’s konceptvalsmatris
Koncepten placerades sedan i Pugh’s konceptvalsmatris, vilken är till för att sålla bort ett
antal koncept snabbt.28 Här används dock matrisen för att välja ut en eller två koncept för
vidareutveckling. Koncept D valdes till referenskoncept eftersom dess lösningar ansågs vara
innovativa och intressanta.
Tabell 4.4. Pugh's konceptvalsmatris.

Koncept
A

B

C

D

Urvalskriterier

E

F

G

H

Referens

Enkel och
funktionell

+

0

0

0

+

0

0

0

Hög robusthet

+

0

0

0

+

0

0

0

Motsvarar verkligt
belastningsfall

0

0

0

0

0

0

0

0

Hög andel
provdata

0

0

0

0

-

-

-

-

Kompatibel för
olika dimensioner

0

0

0

0

0

0

0

0

Hög precision

+

0

+

0

+

0

+

0

Möjlighet till
högre frekvenser
än 10 Hz

0

0

0

0

0

0

0

0

Möjlighet till
högre kraft än
40kN

+

0

+

0

+

0

+

0

Antal +

4

0

2

0

4

0

2

0

Antal 0

4

8

6

8

3

7

5

7

Antal -

0

0

0

0

1

1

1

1

Slutbetyg

4

0

2

0

3

-1

1

-1

Rangordning

1

5

3

5

2

7

4

7

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Fortsätta?

Konceptet som valdes för vidareutveckling var koncept A, det vill säga den konfiguration
med provbit i form av en sektion, inspänning med skruv och lastcell, samt
högfrekvenshydraulik för kraftgenerering. Anledningen till valet av denna lösning var att den

28

T.Ulrich, Karl. D.Eppinger, Steven. Produktutveckling, konstruktion och design. Lund: Studentlitteratur, 2014.
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på grund av dess enkelhet och funktionalitet ansågs vara det koncept med störst chans att bli
en praktiskt fungerande konstruktion.

4.6 Koncept på fixturer
En testrigg som bygger på koncept A, där en sektion/del av mantelsektionen provas, måste ha
en fixtur vilken provbiten vilar på. Denna fixtur skall i den mån det är möjligt motsvara
valskroppen. Ett antal koncept modellerades i SolidWorks och presenterades på ett möte
tillsammans med några produktionsingenjörer, konstruktörer och beräkningsingenjörer.
Koncepten presenteras nedan:

•
•
•

Figur 4.22. Fixturkoncept 1.

Figur 4.23. Fixturkoncept 2.

Figur 4.24. Fixturkoncept 3.

Figur 4.25. Fixturkoncept 4.

Koncept 1 var den första fixturen som konstruerades och hade relativt låg
detaljrikedom. Den byggde på svetsade grovplåtar, som skulle skapa en styv
bottenplatta på vilken stödlister sedan svetsas fast.
Koncept 2 byggde egentligen på koncept 1, med skillnaden att ett stödben lagts till i
mitten för extra styvhet. Där modellerades även hur fixturen skulle sättas fast i riggen.
Koncept 3 inspirerades av själva valskroppen och syftet med radien på den bockade
bottenplattan var att alla stödlister kunde vara identiska, samt att de skulle vara enkla
att svetsa i rätt position. På grund av dess struktur, med betydligt mindre plåttjocklek,
skulle även vikten minska rejält.

24

•

Koncept 4 var egentligen en blandning av koncept 1 och 3, där bockade plåtar skulle
användas för att skapa en styv struktur, där stödplåtar styvade upp i mitten av fixturen.
Även här skulle vikten bli låg.

På mötet konstaterades och bestämdes det att fixturkoncept 2 var bäst att vidareutveckla
eftersom den garanterat skulle vara den styvaste, samtidigt som den ansågs vara enkel att
tillverka.
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5 Detaljkonstruktion
Konstruktionen bygger på ett vidareutvecklat koncept A, där testriggen skall genomföra
provning på en spantring åt gången. Provbiten skall spännas in i varje ände med en kraft som
motsvarar den krympspänning som en intakt spantring annars har. För 2200 mm i
spantringsdiameter är denna kraft: 29
𝐹 = 28,44 𝑘𝑁
Denna kraft antas vara någorlunda konstant för de olika spantringsdiametrarna.
Vad det gäller materialval, har huvudsakligen tre material använts:
•
•
•

Konstruktionsstål SS 2174-00 – Vilket i denna konstruktion är standardmaterialet för
detaljer som inte belastas högt. Det har goda egenskaper i förhållande till sitt pris.
o Sträckgräns 𝑅𝑒𝐿 = 300 𝑀𝑃𝑎 och brottgräns 𝑅𝑚 = 490 𝑀𝑃𝑎.
Seghärdningsstål SS 2541 – Detta stål används i alla detaljer som belastas högt och till
följd behöver vara tillverkade av ett hållfast stål.
o Sträckgräns 𝑅𝑒𝐿 = 700 𝑀𝑃𝑎 och brottgräns 𝑅𝑚 = 900 𝑀𝑃𝑎.
Rostfritt stål SS 2321-02 – Fästelement som skall tillverkas, exempelvis gängstänger,
har valts med detta stål. Detta för att det ungefär motsvarar hållfasthetsklass 8.8.
o Sträckgräns 𝑅𝑒𝐿 = 640 𝑀𝑃𝑎 och brottgräns 𝑅𝑚 = 890 𝑀𝑃𝑎.

5.1 Kraftgenerering
Kraftgenereringen skall ske med hjälp av en högfrekvens-hydraulcylinder från Bosch
Rexroth. Denna cylinder är specialgjord för teständamål och kan både belasta med stora
krafter, hög frekvens och med hög noggrannhet. Cylindern som valts är specificerad för 63
kN i maximal kraft.30 Enligt uppgift från säljare kan cylindern för detta ändamål köras med en
belastningsfrekvens upp till 20 Hz.31

Figur 5.1. Högfrekvens-hydraulcylindern.

Fördelen med denna hydraulcylinder är att avståndsmätning av kolvstång och cylindertryck
återkopplas, vilket innebär att brottdetektering skulle kunna ske med hjälp av dessa värden.
Vid brott bör materialets förskjutning öka vid belastning jämfört med när provbiten är intakt,
och eftersom cylindertrycket också återkopplas kan ett brott detekteras genom att exempelvis
kolvstångens avstånd plötsligt ökar trots att cylindertrycket är konstant.

29

Valmet AB (2018). Wallin, Göran.
Bilaga 1.1
31
Bosch Rexroth (2018). Johansson, Mats.
30
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5.2 Ansättningsprofil och styrning
Hydraulcylindern har 50 mm slaglängd och är därmed inte inom räckhåll för provbiten, vilket
innebär att en profil för ansättning av kraften måste anslutas till hydraulcylindern. Denna
profil är utbytbar och olika lång beroende på vilken spantringsdiameter som testas, vilket
beskrivs utförligare i avsnitt 5.7. Ansättningsprofilen skruvas fast i hydraulkolven genom sin
utvändiga gänga. Vidare har profilen även två planfrästa ytor vilka placeras mot en styrning
på varsin sida i form av rullar monterade i en bockad plåt. Styrningen skall förhindra rotation
av hydraulkolven så att anläggningsprofilen belastar med rätt yta mot spantringen. Om
profilen skulle rotera och vrida sig förslagsvis 90 grader, så skulle profilen helt plötsligt
belasta två eller tre spantringar, vilket inte får ske.

Figur 5.2. Styrning och anläggningsprofil framifrån.

Figur 5.3. Styrning och anläggningsprofil från iso-vy.

Tabell 5.1. Materialval för styrning och ansättningsprofil.

Detalj

Material

Godstjocklek

Ansättningsprofil

SS 2541

∅ 40 mm

Bockad plåt

SS 2174-00 (S 355 J2)

6 mm

Gängstång

SS 2321-02

∅ 8 mm

5.3 Fixtur och provbit
Den slutgiltiga fixturen är en vidareutveckling av fixturkoncept nummer två, där den största
skillnaden är att denna fixtur har sex stycken stödlister istället för åtta. Anledningen till detta
är att samma spänningar erhölls i provbiten från inspänningen oavsett om stödlisternas antal
var sex eller åtta.32 Eftersom en fixtur med sex stödlister kan konstrueras med en mycket
mindre bredd blir den både lättare och styvare. Styvare blir den på grund av att den
fortfarande har tre benplåtar, vilka har ett kortare avstånd mellan varandra. Fixturerna är 800
mm djupa och provbitarna 400 mm, anledningen till det dubbla djupet är att varje spantring
skall kunna provas och vid provning av de yttersta spantringarna kommer sektionen placeras
från mitten och nästan 400 mm bakåt (eller framåt).
De så kallade stödlisterna, sex stycken till antalet i figur 5.4 och 5.5, skall svetsas i den
horisontellt placerade plåten och efter det bearbetas till en radie som motsvarar
32

Bilaga 2.1
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provbitens/spantringens innerdiameter. Den horisontellt placerade plåten skruvas i sin tur fast
i de tre benplåtarna med tre skruvar per ben. I benplåtarna sitter även tre gängade skruvhål i
botten, vilka är till för fastskruvning i testriggens bottenplåt.

Figur 5.4. Slutgiltig fixtur för 1500-provbit sedd från iso-vy.

Figur 5.5. Slutgiltig fixtur för 1500-provbit sedd framifrån.

Varje spantringsdiameter har en egen fixtur eftersom de har olika radie-mått. Det vill säga att
fyra fixturer konstruerades:
•
•
•
•

Fixtur för 900 mm i spantringsdiameter.
Fixtur för 1500 mm i spantringsdiameter.
Fixtur för 2000 mm i spantringsdiameter.
Fixtur för 2200 mm i spantringsdiameter.

Variationen mellan fixturerna försökte hållas låga. Stödlisterna blev helt specifika för varje
diameter på grund av radieskillnaderna, samt eftersom valsarna i maskinen har olika höga
sådana lister. Vilket såklart motsvaras eftersom provningen måste avspegla verkligheten. Den
horisontellt placerade plåten blev däremot specifik för 900 och 1500, men samma plåt kunde
användas för 2000 och 2200 i spantringsdiameter. På 2000 och 2200 fixturerna behövdes inte
benplåtarna vilket innebar att endast två varianter konstruerades till 900 och 1500 mm
spantringsdiameter.
Tabell 5.2. Materialval för fixtur.

Detalj

Material

Godstjocklek

Benplåt

SS 2174-00 (S 355 J2)

50 mm

Horisontell bottenplåt

SS 2174-00 (S 355 J2)

50 mm

Stödlister

SS 2174-00 (S 355 J2)

12 mm

Provbiten valdes till en del av sektionen med sex stödprofiler och med alla 22 spantringar.
Detta val av provbit gör dels att ungefär sex gånger så mycket provresultat erhålls, vilket som
nämnt i avsnitt 3.5 är en viktig parameter, och dels att maskinen får en mindre storlek och en
betydligt mindre massa. Ytterligare motivering är bättre handhavande och mycket enklare
förflyttning av provbiten, detta eftersom den tyngsta provbiten (spantringsdiameter 2200 mm)
väger strax över 35 kg. Hade exempelvis en hel ring fastkrympt på ett rör valts som provbit,
skulle en travers behövts vid inlyft av provbit i testriggen eftersom en sådan provbit skulle ha
en mycket större massa. Vidare har provbiten genomgående 18 mm hål i varje spantring, vilka
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är till för inspänningen (se figur 5.6). Varje spantringsdiameter har sex stödprofiler och
samma storlek på det borrade hålet.

Figur 5.6. Provbit med diameter 1500 mm.

5.4 Inspänning
Inspänning skall ske på vardera sida om spantringen med mutter, pinnbult, lastcell och
gaffelfäste. Inspänningen måste ske vinkelrätt mot snittet, detta för att motsvara en hel ring
och de inbyggda spänningarna i ringled. Eftersom endast en spantring skall provas åt gången,
kommer således endast en spantring spännas in åt gången. Lastcellen är till för att återkoppla
den kraft vilken provbiten spänns in med. Således går det att justera kraften så att den är helt
korrekt, detta ökar trovärdigheten hos provningen eftersom värdena mäts upp. Lastcellerna
finns i utföranden som klarar 5 ton, vilket är mer än tillräckligt för denna applikation. Ett
gaffelfäste skall gängas fast på ena sidan av lastcellen och en pinnbult i den andra. Lastcellen
har M20-gängor på vardera sida, vilket gör det givet att pinnbulten och gaffelfästet skall ha
utvändiga M20 gängor.

Figur 5.7. Lastcell med pinnbult och gaffelfäste.

Gaffelfästet placeras med en spantring i mitten och låses fast med en axel som löper igenom
dels spantringens hål och dels gaffelfästets hål (se figur 5.8). På den andra sidan av lastcellen
placeras pinnbulten i hålet på axeln vilken sitter i inspänningshållaren och låses med hjälp av
en mutter och bricka. Detta gör då att provbitens inspänningskraft justeras genom åtdragning
eller lossning av muttern.
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Figur 5.8. Inspänning med beskrivning av delar.

Figur 5.10. Inspänning sedd från sidan.

Figur 5.9. Inspänning sedd från iso-vy.
Tabell 5.3. Materialval inspänning.

Detalj

Material

Godstjocklek

Inspänningshållare

SS 2174-00 (S 355 J2)

20 mm

Pinnbult & gaffelfäste

SS 2321

∅ 20 mm

Axel för inspänning

SS 2541

∅ 57 mm

Axel genom spant

SS 2541

∅ 17 mm
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5.5 Grundstomme och bärande delar
På grund av höga krav på noggrannhet vid provning behövde testriggens grundkonstruktion
vara styv. Därför valdes varmvalsad grovplåt som grundstomme i konstruktionen, dels en
grovplåt på vilken själva provningen sker och dels en grovplåt i form av ett ”tak” där
hydraulcylindern har sin infästning. Dessa två plåtar skruvas sedan ihop med hjälp av fyra
tjockväggiga konstruktionsrör i vilka det löper rundstång med M30-gängor i bägge ändar. I
bottenplåten skruvas ben fast i form av 100x100x5 fyrkantsprofil. Vidare har varje ben två
stödben, vilka på långsidan är placerade med 45-graders vinkel mot ben samt bottenplåt. På
kortsidan har de 30-gradig vinkel mot ben och 60-gradig vinkel mot bottenplåten.

Figur 5.12. Konstruktionsrör med gäng/rundstång.

Figur 5.11. Testriggens bärande konstruktion.

Konstruktionen vilar på fyra stycken isolatorer/vibrationsdämpare av typ Novibra M600 från
Trelleborg.33 Oftast vibrations-isoleras maskiner antingen med syfte att maskinens vibrationer
inte skall störa omgivningen, eller att omgivningens vibrationer inte skall excitera maskinens
egenfrekvenser.34 I detta fall är isolatorerna till för att vibrationsisolera testriggen från sin
omgivning, så att ingen struktur i byggnaden testriggen placeras i skall hamna i resonans.
Vibrationsdämparna vilar i sin tur på maskinfötter med anledningen att slippa ha stål i
direktkontakt mot ett betonggolv eller annan hård yta.
Tabell 5.4. Materialval grundstomme.

Detalj

Material

Godstjocklek

Grovplåtar

SS 2174-00 (S 355 J2)

70 mm

Ben

SS 2174-00 (S 355 J2)

5 mm (100x100x5)

Konstruktionsrör

SS 2174-00 (S 355 J2)

25 mm
(𝑑𝑦 = 82,5, 𝑑𝑖 = 32,5).

Gängstång

SS 2321

33

∅ 31 mm

Bilaga 1.2
A.Bies, David. H.Hansen, Colin. Engineering noise control. Tredje upplagan. London: Spon Press, 2003.
ISBN 0-415-26714-5
34
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5.6 Slutgiltig konstruktion
Utöver de delar som redan beskrivits har testriggen ett skyddsstaket som är till för att hindra
exempelvis splitter från en förstörd provbit att träffa personer i sin omgivning. Det är
huvudsakligen uppbyggt av aluminiumprofiler och akrylglas, där långsidorna är fixerade
ramar medan kortsidorna är lösa glas fastsatta i gångjärn och magnetlås. De är med andra ord
öppningsbara och är det för att möjliggöra in- och utlyft av både provbit och fixtur, samt för
att kunna justera inspänningskraft av provbit. Sedan finns andra mindre detaljer i form av
lyftöglor i den övre grovplåten (vilka kan användas för bottenplåten också) och ett ljustorn för
indikering av pågående testning eller maskinfel.

Figur 5.13. Testriggen i stängt läge.
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Figur 5.14. Testriggen i öppet läge.

Figur 5.15. Testriggen sedd framifrån.

Figur 5.16. Testriggen sedd från sidan.
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5.7 Konfigurationer
Ett av kraven för testriggen var att kunna prova spantringar för olika valsdiametrar. Vilket
riggen uppfyller, dock krävs korrigeringar i inspänningspunkter eftersom radierna/diametrarna
på provbitarna gör att snittet hamnar på olika höjd. Eftersom varje spantringsdiameter har en
egen fixtur, blev det fördelaktigt att korrigera höjderna på dessa så att inspänningspunkterna
endast krävde mindre förändringar. Till följd av ändrad höjd på fixturer krävdes att
ansättningsprofilen blev specifik för valsdiameter 900, 2200 och en kombinerad för 1500 och
2000. Ytterligare krävdes att den pinnbult som sitter mellan inspänningshållaren och
lastcellen blev specifik för valsdiameter 900, 1500 och en kombinerad för 2000 och 2200.
Detta på grund av att avståndet mellan provbiten och inspänningspunkten förändras med
spantringsdiametern. Enligt illustrationerna nedan, flyttas de två inspänningshållarna närmare
fixturen för 900-provbiten än för de andra konfigurationerna, där de hålls kvar på samma
plats. 1500- och 2000-provbitarna kan spännas in i exakt samma position eftersom 2000fixturens höjd är lägre. 2200-provbiten spänns in en något högre position, därför placeras
distanser under de två inspänningshållarna.

Figur 5.17. Inspänning av 900-provbit.

Figur 5.18. Inspänning av 1500-provbit.

Figur 5.19. Inspänning av 2000-provbit.

Figur 5.20. Inspänning av 2200-provbit.
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6 Dimensionering
6.1 Inspänning
6.1.1 Inspänningskraft
Inspänningen skall, som nämnt i avsnitt 5.4, ske med M20 pinnbult/gaffelfäste. Kraften är
enligt avsnitt 5 av storleken 28,44 kN. Den ska verka i pilarnas riktning enligt figur 6.1.

Figur 6.1. Inspänningskraftens riktning och storlek.

En M20 skruv har förspänningskraft 115 kN, vilket innebär att pinnbulten/gaffelfästet är
väldigt överdimensionerade eftersom 28,44 𝑘𝑁 ≪ 115 𝑘𝑁. Detta beror dock på att lastcellen
har M20-gängor och att dessa detaljer anpassas för det. Fördelen med överdimensioneringen
är att det möjliggör inspänning av fler spantringar ifall så önskas.

6.1.2 Böjspänning i axel
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝑡 ∙ 𝜎𝑛𝑜𝑚 (6.1)
Där 𝐾𝑡 avser en formfaktor och 𝜎𝑛𝑜𝑚 nominell spänning för böjning av rundstång med hål:
𝜎𝑛𝑜𝑚 =

𝑀
𝜋 ∙ 𝐷3 𝑑 ∙ 𝐷2
32 − 6

(6.2)

Där M är maximalt moment, D är ytterdiametern och d håldiameter. Ytterdiametern är i detta
fall diametern vid det plana området i figur 6.2, vilket är 𝐷 = 50 𝑚𝑚. Hålet har diameter 𝑑 =
20 𝑚𝑚.

Figur 6.2. Axel för inspänning.
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Axelns fastsättning sker med en bricka och en saxpinne, vilket innebär att den kan rotera fritt.
Inspänningen uppskattas därmed vara en blandning av fast och ledad inspänning. En ledad
inspänning har däremot ett högre moment än vid fast inspänning, varpå den används. Formeln
för moment vid ledad inspänning, ges nedan, där L avser längden mellan
inspänningspunkterna, vilket är 95 mm för axeln.
𝑀=

𝐹 ∙ 𝐿 28 440 ∙ 95
=
= 675 450 𝑁𝑚𝑚
4
4

Sätter in värden i (6.2):
𝜎𝑛𝑜𝑚 =

675 450
675 450 𝑁𝑚𝑚
=
= 171,5 𝑀𝑃𝑎
3
2
𝜋 ∙ 50
20 ∙ 50
12271,84 𝑚𝑚3 − 8333,33 𝑚𝑚3
−
32
6
𝑑

Läser av 𝐾𝑡 i tabell utifrån kvoten 𝐷 och får 𝐾𝑡 = 1,8.35
Sätter in värden i (6.1):
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 1,8 ∙ 171,5 = 308,7 𝑀𝑃𝑎
För valt stål är tillåten spänning 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 467 𝑀𝑃𝑎,36 det vill säga säkerhetsfaktor 1,5 eftersom
𝑅𝑒𝐿
700
= 467 = 1,5. Böjspänningen överskrider inte tillåten spänning.
𝜎
𝑡𝑖𝑙𝑙

6.1.3 Hålkanttryck i inspänningshållare
I inspänningshållarens hål placeras den axel vilken böjspänningen redogjordes för ovan i
6.1.2. Axeln utsätts för en kraft på 28,44 𝑘𝑁 vilket gör att den pressas mot
inspänningshållarens två hål (se pilar i figur 6.3) och ger upphov till ett hålkantstryck i båda
hålen.

Figur 6.3. Förtydligande kring inspänningshållarens hålkanttryck.

Hålkantstrycket per hål ges av formeln nedan:
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𝑝=

𝐹
(6.3)
𝐷∙𝑡

Där D motsvarar hålets diameter och t tjockleken. På grund av att kraften från inspänningen
28,44
tas upp av två hål, blir värdet på 𝐹 = 2 = 14,22 𝑘𝑁. Vidare är håldiametern 58 mm och
tjockleken 20 mm. Det insatt i (6.3) ger:
𝑝=

14 220
= 12,26 𝑀𝑃𝑎
58 ∙ 20

Det vill säga mycket lågt tryck/spänning.

6.1.4 Hålkanttryck i gaffelfäste
Gaffelfästets vardera sida har hål med diameter 𝐷 = 17,5 𝑚𝑚 och tjockleken 𝑡 = 10 𝑚𝑚,
kraften som provbiten spänns in med tas upp av de två hålen. Därför är kraften 𝐹 = 14,22 𝑘𝑁
precis som för inspänningshållaren. Detta insatt i ekvation (6.3) ger:
𝑝=

14 220
= 81,25 𝑀𝑃𝑎
17,5 ∙ 10

Även här är trycket/spänningen långt under tillåten spänning.

6.1.5 Hålkanttryck i spantring
Spantringens hål har diametern 𝐷 = 18 𝑚𝑚 och tjockleken 𝑡 = 4 𝑚𝑚. Här är däremot
kraften 𝐹 = 28,44 𝑘𝑁 eftersom endast en spantring spänns in. Hålkantstrycket blir då enligt
ekvation (6.3):
𝑝=

28 440
= 395 𝑀𝑃𝑎
18 ∙ 4

Här är trycket/spänningen högt. Spantringen är tillverkad av rostfritt stål med sträckgräns
mellan 490 − 690 𝑀𝑃𝑎.37 Om det lägsta värdet på sträckgränsen beaktas så är spänningen
lägre än den, men däremot är spänningen inte tillåten om exempelvis säkerhetsfaktorn 1,5
används eftersom:
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝑅𝑒𝐿 490
=
= 327 𝑀𝑃𝑎
1,5
1,5

Således kan spantringen inte med säkerhet konstateras klara detta hålkanttryck under helt och
hållet säkra förhållanden. Däremot uppnås inte sträckgränsen och därmed bör provbiten inte
plasticeras under provning, vilket är det enda av betydelse när det handlar om provbiten.

6.1.6 Dimensionering av skruv för montage i bottenplåt
Inspänningshållaren kommer på grund av kraften F belastas med ett relativt stort moment,
speciellt i punkt B i figur 6.4, där tänkt kraftjämvikt av inspänningshållaren visualiseras. Det
är därför viktigt att de fyra skruvar som hållaren monteras fast med i bottenplåten är
tillräckligt dimensionerade. I kraftjämvikten är reaktionskrafterna placerade utifrån
37
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antagandet att hållaren vid belastning av kraften F kommer rotera kring punkten A. Således
motsvarar 𝐴𝑦 och 𝐵𝑦 de förspänningskrafter som varje skruv skall ha.
𝐹 = 28,44 𝑘𝑁
𝛼 = 40°
𝐿 = 60 𝑚𝑚
ℎ = 135,485 mm

Figur 6.4. Kraftjämvikt för inspänningshållare.

Jämvikt i y-led (vertikalt):
𝐹𝑦 + 2𝐴𝑦 − 2𝐵𝑦 = 0 (6.4)
Jämvikt i x-led (horisontellt):
2𝐴𝑥 + 2𝐵𝑥 − 𝐹𝑥 = 0 (6.5)
Momentjämvikt i punkt A (rotation medurs avser positivt moment):
(2𝐵𝑦 ∙ 2𝐿) − (𝐹𝑦 ∙ 𝐿) − (𝐹𝑥 ∙ ℎ) = 0 (6.6)
Eftersom komposanterna 𝐹𝑥 och 𝐹𝑦 enkelt kan beräknas genom 𝐹𝑥 = 𝐹 ∙ cos 𝛼 𝑜𝑐ℎ 𝐹𝑦 = 𝐹 ∙
sin 𝛼, samt att både 𝛼, 𝐿, ℎ och 𝐹 är kända räcker det med ekvation (6.6) för att lösa ut 𝐵𝑦 :
𝐵𝑦 =

(𝐹 ∙ sin 𝛼 ∙ 𝐿) + (𝐹 ∙ cos 𝛼 ∙ ℎ) 1096,85 + 2951,71
=
= 16,87 𝑘𝑁
4𝐿
240

Med 𝐵𝑦 känt kan 𝐴𝑦 beräknas med ekvation (6.4):
𝐴𝑦 = 𝐵𝑦 −

𝐹𝑦
= 16,87 − 9,14 = 7,73 𝑘𝑁
2

Detta innebär att den största reaktionskraften finns i punkt B, således skall skruven
dimensioneras mot den kraften.
𝐹𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 𝑅𝑒𝐿
<
𝐴𝑠
𝑠
38

𝐵𝑦 motsvarar således 𝐹𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 och 𝐴𝑠 avser skruvens spänningsarea i kvadratmilimeter.
Säkerhetsfaktorn sätts till tre och skruvens sträckgräns avser hållfasthetsklass 8.8, vilket ger:
16 870 𝑁 640 𝑀𝑃𝑎
<
𝐴𝑠
3
𝐴𝑠 >

16 870 𝑁 ∙ 3
640 𝑀𝑃𝑎

𝐴𝑠 > 79,07 𝑚𝑚2
Detta innebär att skruvar från M12 och uppåt uppfyller villkoret eftersom spänningsarean hos
en M12 är 𝐴𝑠 = 84,3 𝑚𝑚2 . 38

6.1.7 Spänning i svetsförband
De så kallade öronen är svetsade i bottenplåten av hållaren, se figur 6.5:

Figur 6.5. Svetsplacering för inspänningshållaren.

Detta innebär att fyra svetsar kommer belastas med inspänningskraften, vilken ger upphov till
böjspänningar, dragspänningar och skjuvspänningar i svetsarna. Dessa ges av:
𝑀
(6.7)
𝑊
𝐹𝑦
𝜎𝑑𝑟𝑎𝑔 =
(6.8)
4∙𝐴
𝐹
𝜏𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠 =
(6.9)
4∙𝑏∙ℎ
𝜎𝑏ö𝑗 =

Där M är högsta momentet och W böjmotståndet, vilket för rektangulärt tvärsnitt ges av:
𝑊=

𝑏 ∙ ℎ2
(6.10)
6

Där b i detta fall avser svetsens a-mått och h svetsens längd (svetsen snittas i dess
längdriktning). Det vill säga 𝑏 = 5 𝑚𝑚 och ℎ = 150 𝑚𝑚, vilket insatt i (6.10) ger:
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𝑊=

5 ∙ 1502
= 18 750 𝑚𝑚3 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠
6

Momentet ges av 𝑀 = 𝐹𝑥 ∙ ℎ = 2 951 717,4 𝑁𝑚𝑚, som beskrivs i kraftjämvikten ovan (figur
6.5). Detta insatt i (6.7), men med hänsyn till antal svetsar, ger böjspänningen:
𝜎𝑏ö𝑗 =

𝑀
2 951 717,4 𝑁𝑚𝑚
=
= 39,35 𝑀𝑃𝑎
4∙𝑊
4 ∙ 18 750 𝑚𝑚3

Precis som 𝐹𝑥 ger upphov till böjspänningar, ger 𝐹𝑦 upphov till dragspänningar (kraften verkar
vinkelrätt mot den snittade svetsen). Denna spänning ges av ekvation (6.8):
𝜎𝑑𝑟𝑎𝑔 =

𝐹 ∙ sin 𝛼 28 440 ∙ sin 40
=
= 6,1 𝑀𝑃𝑎
4∙𝑏∙ℎ
4 ∙ 5 ∙ 150

Skjuvspänningen blir därefter enligt ekvation (6.9):
𝜏𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠 =

28 440
= 9,48 𝑀𝑃𝑎
4 ∙ 5 ∙ 150

Dragspänningen och böjspänningen adderas till en total spänning enligt:
𝜎𝑡𝑜𝑡 = 𝜎𝑑𝑟𝑎𝑔 + 𝜎𝑏ö𝑗 = 39,35 + 6,1 = 45,45 𝑀𝑃𝑎
Detta eftersom den maximala böjspänningen avser både drag- och tryckspänning med
skillnaden att tryckspänningen är negativ och dragspänningen positiv. Därför adderas värdena
till en total spänning.
2
2
Effektivspänningen ges därefter av 𝜎𝑒 = 𝜎𝑉𝑀 = √𝜎𝑡𝑜𝑡
+ 3 ∙ 𝜏𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠
. Värden insatta ger:

𝜎𝑉𝑀 = √45,452 + 3 ∙ 9,482 = 48,32 𝑀𝑃𝑎
En svets som är lagd med en SS-EN ISO 2560-E 35 4 B elektrod har sträckgräns 𝑅𝑒𝐿 =
355.39 Om en säkerhetsfaktor 3 används är tillåten spänning:
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝑅𝑒𝐿
= 118,33 𝑀𝑃𝑎
3

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 > 48,32 𝑀𝑃𝑎
Det vill säga att om svetsen har ett a-mått lika med 5 mm, kommer spänningen med marginal
vara tillåten.

6.2 Grundstomme
Grundstommens ingående delar belastas till viss del statiskt på grund av den egna vikten.
Under provning kommer den belastas både statiskt och dynamiskt. Belastningen antas vara
statisk när den genererade kraften från hydraulcylindern är maximal eftersom det endast
kommer ske i några få belastningsväxlingar.
Vid beräkning av spänningar i de bärande delarna antas normalkrafter och reaktionskrafter
verka enligt figur 6.6 nedan. Detta innebär att konstruktionsrören, bottenplåten och topp
plåten fungerar som ett slutet system eftersom hydraulcylinderns krafter helt tas upp av dessa.
39
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Den röda kraften är den som genereras från hydraulcylindern (maximal kraft), denna kommer
trycka provbit och fixtur mot bottenplåten. På grund av jämvikt uppstår fyra reaktionskrafter
63
(små röda pilarna) av storleken 4 = 15,75 𝑘𝑁 vardera. Den kraften tas upp av muttrarna
samt gängstängerna vilka löper på insidan av konstruktionsrören. Till följd av
hydraulcylinderns verkande kraft kommer den övre grovplåten/topp plåten enligt den blåa
normalkraften vilja lyfta från sitt läge. På samma sätt som för de andra reaktionskrafterna
uppstår även här fyra stycken 15,75 𝑘𝑁 reaktionskrafter (småa blå pilarna). De krafterna tas
också upp av muttrarna, vilket resulterar i dragspänningar i gängstängerna. Spänningen är då
av storleken:
63
𝐹
4
𝜎= =
= 20,86 𝑀𝑃𝑎
𝐴 𝜋 ∙ 15,52
Normalspänningen är låg och kommer inte plasticera gängstången.

Figur 6.6. Kraftjämvikt för riggens grundstomme.

Detta leder till att konstruktionsrören och testriggens ben endast belastas statiskt av de
detaljers massor vilka är placerade ovanför.

6.2.1 Bärande konstruktionsrör
Den massa som statiskt belastar konstruktionsrören är dels topp plåten (377 kg) och dels
hydraulcylindern (8 kg). Samt mindre detaljer som två lyftöglor, fyra muttrar, ett ljustorn,
ansättningsprofil och styrning (uppskattas till 10 kg). Dessa massor är totalt:
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𝑚 = 377 + 8 + 10 = 395 𝑘𝑔
𝜎=

𝐹
𝑚∙𝑔
395 ∙ 9,81
=
=
= 0,21 𝑀𝑃𝑎
4 ∙ 𝐴 𝜋(𝑟𝑦2 − 𝑟𝑖2 ) 𝜋(41,252 − 16,252 )

Konstruktionsrören är alltså väldigt överdimensionerade, mycket på grund av att det styvar
upp konstruktionen och ökar egenfrekvenserna.

6.2.2 Ben
För testriggens fyra ben gäller statisk tryckbelastning i form av massorna hos alla detaljer som
vilar på benen. För massans värde är det enklast att ta testriggens totala vikt subtraherat med
de detaljer som befinner sig under bottenplåten. Det vill säga:
𝑚 = 1935 − 112 = 1823 𝑘𝑔
𝜎=

𝐹
𝑚∙𝑔
1823 ∙ 9,81
=
=
= 2,35 𝑀𝑃𝑎
4 ∙ 𝐴 4 ∙ (𝑏𝑦2 − 𝑏𝑖2 ) 4 ∙ (1002 − 902 )

På samma sätt som för konstruktionsrören så är spänningarna mycket låga.

6.2.3 Bottenplåt
Bottenplåten simulerades statiskt i FEM och delades på grund av symmetri upp i en fjärdedel.
Vilket ger precis samma resultat som om hela plåten simulerats. För att motsvara en hel plåt
sattes randvillkoren för de snittade sidorna till fast inspända.
Grovplåten har förenklats i och med att vissa skruvhål är borttagna, dock endast de som
ansågs ha låg eller minimal påverkan. Vidare simulerades kraften som en fjärdedel av
maximal kraft som kan genereras av hydraulcylindern (på grund av en fjärdedels plåt), denna
kraft belastar egentligen provbiten, som i sin tur fördelar kraften i fixturen. Slutligen ger
fixturen upphov till en last mot plåten genom sina tre stödplåtar, vilka är de kontaktytor
fixturen har mot plåten. Ett antagande som gjordes var att den största delen av kraften
kommer fördelas i stödplåten placerad i mitten, varpå kraften från hydraulcylindern lades på
en yta motsvarande den mittplacerade stödplåten (se de lila pilarna i figur 6.8). På undersidan
av plåten, där muttern för de bärande rören normalt är placerad, placerades en reaktionskraft
enligt beskrivningen i figur 6.6. Kraften placerades på en yta vars area motsvarar mutterns
anläggningsyta. Till sist simulerades plåtens fastsättning i benen med en fast inspänning och
konstruktionsrörens, fixturens samt den övre grovplåtens massa simulerades genom fördelade
massor. Massa för inspänningshållarna och lastceller simulerades inte eftersom de antas ha
liten påverkan.

Figur 6.7. Bottenplåtens Von-Mises spänningar.
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Figur 6.9. Bottenplåtens simuleringsresultat.

Figur 6.8. Bottenplåtens inspänning och placerade krafter.

Enligt figur 6.7 blev den maximala spänningen 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 31,3 𝑀𝑃𝑎. Plåten tillverkas som
tidigare nämnt av stålet SS 2174-00, vilket har en tillåten spänning: 40
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 193 𝑀𝑃𝑎
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 > 31,3 𝑀𝑃𝑎
Villkoret är med mycket god marginal uppfyllt och grovplåtens dimensioner är därmed
tillräckliga.

6.2.4 Övre grovplåt
Den övre grovplåten simulerades på ungefär samma sätt som bottenplåten och var även den
uppdelad i en fjärdedel. Kraften är dock riktad uppåt eftersom hydraulcylindern trycker med
en kraft nedåt mot bottenplåten, vilket i och med jämvikt skapar en motriktad reaktions/normalkraft i den övre grovplåten vilken hydraulcylindern sitter monterad.

Figur 6.10. Övre grovplåtens Von-Mises spänningar.

40

Björk, Karl. Formler och tabeller för mekanisk konstruktion. Sjunde upplagan. Spånga: Karl Björks Förlag
HB, 2013.
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Figur 6.11. Inspänningen av topp plåten, samt de placerade
krafterna.

Figur 6.12. Topp plåtens simuleringsresultat.

Enligt figur 6.10 är den maximala spänningen 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 72,9 𝑀𝑃𝑎. Den övre plåten skall
tillverkas i samma material som bottenplåten, vilket gör att den maximala spänningen även
här är långt under tillåten spänning.

6.3 Fixtur
Fixturen simulerades med FEM med följande antaganden:
•
•

Den maximala kraften vilken hydraulcylindern verkar med mot provbiten, kommer
huvudsakligen belasta fixturens två mittplacerade stödlister.
Kraften fördelas över en yta med bredden b enligt figur 6.13 nedan:

Figur 6.13. Bredden vilken lasten antas fördelas över.

Figur 6.14. Von-Mises spänningar i fixtur.
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Figur 6.15. Simulering av fixtur.

Enligt figur 6.14 erhålls en Von-Mises spänning av storleken 70,26 𝑀𝑃𝑎. Eftersom fixturen
tillverkas i samma material som grovplåtarna är den tillåtna spänningen 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 193 𝑀𝑃𝑎,
som ej överskrids.
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6.4 Analys av egenfrekvenser
Testriggen kommer genomföra provning vid höga belastningsfrekvenser, vilket innebär att
risk finns för att konstruktionen hamnar i resonans under drift. Därför undersöktes riggens
egenfrekvenser för en förenklad modell där grundstommen och fixturen var de modellerade
delar som ingick. Ytterligare förenklingar som gjordes var att grovplåtarnas alla skruvhål
försummades, dessutom togs ingen hänsyn till de två inspänningshållarna vilka har massor om
ungefär 10 kg styck. Hydraulcylinder och provbit simulerades dock genom fördelade massor.
Isolatorerna/dämparna simulerades genom inspänning med ”elastic support” där dämparnas
styvhetsvärden i vertikal- och horisontalled utgjorde de inmatade parametrarna.
Styvhetsvärdet i vertikalled kunde beräknas utifrån dämparens egenfrekvens som var angiven
i produktspecifikationen. Sökt styvhet ges av:
𝜔=√

𝑘
(6.11)
𝑚

Där 𝜔 = 2𝜋𝑓, 𝑘 är dämparens/fjäderns styvhet och 𝑚 massan som belastar dämparen.
Egenfrekvensen avläst till 𝑓 = 6,2 𝐻𝑧, och testriggens massa 𝑚 = 1935 𝑘𝑔 avrundades till
500 𝑘𝑔 per dämpare.
Detta insatt i (6.11) ger:
2𝜋𝑓 = √

𝑘
𝑚

𝑘𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 = 4𝜋 2 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝑚 = 4𝜋 2 ∙ 6,22 ∙ 500 = 758 775 𝑁/𝑚
Därefter uppskattades styvheten i horisontalled till en femtedel av vertikala styvhetsvärdet.
Detta eftersom flertalet andra dämpare hade styvheter enligt det villkoret. Det vill säga:
𝑘ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 =

𝑘𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙
= 151 755 𝑁/𝑚
5

En ytterligare förenkling som gjordes var att kontaktytor sattes till ”bonded”, det vill säga
svetsade, medan de i själva verket är skruvade. Syftet med alla förenklingar av modellen är
dels att förkorta beräkningstiden och dels för att minska risken för felaktiga värden på grund
av för komplex geometri.
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6.4.1 Egenfrekvens med isolatorer
De tio första egenfrekvenserna och deras tillhörande moder (egenfrekvensens rörelsemönster)
simulerades i FEM för testriggen med isolatorer/dämpare. Detta gav följande värden:

Tabell 6.1. Resultat från simulering av egenfrekvenser med isolatorer.

Mode Number

Frequency(Hertz)

1

0.95896

2

1.1372

3

2.1737

4

3.1996

5

4.6363

6

5.1435

7

89.642

8

90.547

9

108.73

10

164.06

Nedan beskrivs och illustreras åtta av de tio svängningsmoderna:

Figur 6.16. Svängningsmod 1.

Figur 6.17. Svängningsmod 2.

Den första moden svänger stelt i z-led enligt figur 6.16, med egenfrekvens 0,95896 Hz.
Medan den andra moden i figur 6.17 svänger på samma sätt, som en stelkropp, fast i x-led och
har egenfrekvens 1,1372 Hz.
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Figur 6.18. Svängningsmod 3.

Figur 6.19. Svängningsmod 4.

Enligt figur 6.18 är den tredje moden en svängningsrörelse som roterar kring y-axeln, med
egenfrekvens 2,1737 Hz. Mod fyra visualiseras i figur 6.19 och svänger stelt i y-led med
egenfrekvens 3,1996 Hz.

Figur 6.20. Svängningsmod 5.

Figur 6.21. Svängningsmod 6.

Femte moden i figur 6.20 är en svängningsrörelse som roterar kring x-axeln med
egenfrekvens 4,6363 Hz. I figur 6.21 illustreras den sjätte moden, en svängningsrörelse som
roterar kring z-axeln med egenfrekvens 5,1435 Hz.

Figur 6.22. Svängningsmod 7.

Figur 6.23. Svängningsmod 8.
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I figur 6.22 visualiseras sjunde moden, en svängningsrörelse som roterar kring z-axeln där
topp plåten rör sig motsatt bottenplåten, med egenfrekvens 89,642 Hz. Mod åtta är enligt figur
6.23 en svängningsrörelse som roterar kring x-axeln, där topp plåten rör sig motsatt
bottenplåten med egenfrekvens 90,547 Hz.

De sex första moderna är stelkroppsrörelser där egenfrekvenserna är låga, vilket beror på
isolatorerna och deras egenfrekvenser. Detta innebär att riggens ingående delar som
exempelvis grovplåt, konstruktionsrör och ben/balkprofiler inte hamnar i resonans och rör sig
relativt varandra. Utan hela testriggen svänger som en stelkropp. På grund av
isolatorerna/dämparna är dessa svängningar mindre farliga för konstruktionen. Däremot gör
detta att belastningsfrekvensen måste väljas med hänsyn till dessa frekvenser för att inte
hamna i resonans. Ett dimensioneringsvillkor är att undvika driftfrekvenser mellan värdena: 41
0,7𝜔𝑘𝑟 − 1,4𝜔𝑘𝑟
Där 𝜔𝑘𝑟 är den kritiska frekvensen, egenfrekvensen, uttryckt i 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Eftersom 𝜔 = 2𝜋𝑓 kan
villkoret uttryckas i 𝐻𝑧 enligt:
0,7𝑓𝑒 − 1,4𝑓𝑒
Det vill säga att i detta fall bör ingen belastningsfrekvens infinna sig i intervallet:
0,95896 ∙ 0,7 = 0,671 𝐻𝑧
5,1435 ∙ 1,4 = 7,2 𝐻𝑧

41

Folkeson, Anders. Maskindynamik. 1980.
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6.4.2 Egenfrekvens utan isolatorer
Ytterligare en analys genomfördes för testriggen utan isolatorer, följande egenfrekvenser
beräknades:

Tabell 6.2. Resultat från simulering av egenfrekvenser utan isolatorer.

Mode Number

Frequency(Hertz)

1

39.512

2

42.726

3

67.188

4

78.656

5

81.669

6

112.82

7

118.21

8

172.03

9

219.73

10

241.67

Första egenfrekvensen är 39,512 Hz, vid denna mod svänger inte testriggen som en stelkropp
utan ingående detaljer svänger i förhållande till varandra. Vad som kan utläsas av resultatet är
att testriggen utan dämpning inte har låga egenfrekvenser i form av stelkroppsrörelser. Det
vill säga att mod ett utan dämpning är jämförbar med mod sju med dämpning och då är
egenfrekvensen lägre utan dämpning. Dock med god marginal acceptabelt för konstruktionen
eftersom säkerhetsfaktorn är:
𝐿ä𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
39,512 𝐻𝑧
=
= 1,9756
𝐻ö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
20 𝐻𝑧
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Nedan beskrivs och illustreras åtta av de tio svängningsmoderna:

Figur 6.24. Svängningsmod 1.

Figur 6.25. Svängningsmod 2.

I figur 6.24 illustreras den första moden, vilken är en stel svängningsrörelse i z-led med
egenfrekvens 39,512 Hz. Medan den andra moden illustreras i figur 6.25, vilken är en stel
svängningsrörelse i x-led med egenfrekvens 42,726 Hz.

Figur 6.27. Svängningsmod 4.

Figur 6.26. Svängningsmod 3.

I figur 6.26 illustreras mod tre, vilken är en svängningsrörelse runt y-axeln med egenfrekvens
67,188 Hz. Den fjärde, i figur 6.27, svänger i z-led där topp plåten rör sig motsatt
bottenplåten, med egenfrekvens 78,656 Hz.

Figur 6.28. Svängningsmod 5.

Figur 6.29. Svängningsmod 6.
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Enligt figur 6.28 svänger den femte moden i x-led där topp plåten rör sig motsatt bottenplåten,
med egenfrekvens 81,669 Hz. Medan mod sex, enligt figur 6.29, svänger i y-led där plåtarna
böjs ut någorlunda symmetriskt, med egenfrekvens 112,82 Hz.

Figur 6.30. Svängningsmod 7.

Figur 6.31. Svängningsmod 8.

I figur 6.30 illustreras den sjätte moden, vilken är en svängningsrörelse som roterar kring yaxeln, där topp plåten vrids i motsatt riktning jämfört med bottenplåten med egenfrekvens
118,21 Hz. Den åttonde moden visualiserad i figur 6.31 är en svängningsrörelse som roterar
kring x-axeln, där plåtarna roterar relativt symmetriskt med egenfrekvens 172,03 Hz.
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6.5 Slutlig verifiering i VR
Eftersom VR-teknik fanns tillgängligt utnyttjades detta för att verifiera konstruktionen. Det
vill säga bland annat att skruvar och deras positioner undersöktes så att åtdragning och/eller
lossning kunde ske utan problem. Att bottenplåtens placering gör den lämplig som arbetsyta
och så vidare.

Figur 6.32. Vy över konstruktionen med kontroller i VR.

Figur 6.33. Detaljer flyttade i VR.

Som figur 6.32 och 6.33 visar undersöktes konstruktionen genom interaktion med ingående
detaljer med hjälp av handkontroller. Det var mycket givande att se konstruktionen i verklig
skala och därmed få en direkt uppfattning kring hur den skulle se ut i verkligheten.
Bottenplåtens placering i höjdled ansågs vara bra och muttrar tillhörande inspänningen gick
utan problem att komma åt.
53

Examensarbete: Konstruktion av testrigg för utmattningsprovning

7 Diskussion
Examensarbetets resultat presenterade den framarbetade testmetoden med förslag på hur
provningen skall gå till, samt testriggens konstruktionsunderlag. Detta svarar mot arbetets
huvudmål och de anses uppfyllda. Generellt är konstruktionen baserad på både detaljer som
måste tillverkas och inköpskomponenter. De flesta detaljer är dock komponenter som köps in
i standarddimensioner och bearbetas, exempelvis grovplåtarna, konstruktionsrören och så
vidare. Tillverkningsritningar är framtagna för alla detaljer som skall tillverkas eller
bearbetas. På grund av ett stort antal tillverkningsritningar placerades endast de viktigaste
sammanställningsritningarna och två viktiga detaljritningar i rapporten under bilagor.
Konstruktionen i sitt slutliga utförande uppfyller den kravspecifikation som det redogjordes
för i avsnitt 4.1. Bland annat fanns viktiga krav på kraftgenerering i form av både
belastningsfrekvens och belastningskraft. Vilket till en början var en krånglig uppgift att lösa
eftersom det kombinerar både hög kraft och hög frekvens. Hydraulik var till en början bortvalt
eftersom såpass högfrekventa hydraulcylindrar inte antogs existera. Flertalet
kraftgenereringskoncept genererades, men valdes sedan bort när en högfrekvent
hydraulcylinder för teständamål hittades i Bosch-Rexroths produktutbud. I ett möte med en
säljare från företaget berättades det om hydraulcylindern och det konstaterades att den utan
problem klarar de ställda kraven. Således fanns en färdig produkt för kraftgenereringen och
kraftgenereringskoncept i form av exempelvis en hävarm med elektromagnet behövde inte
konstrueras. Troligtvis hade ett sådant koncept varit svårt att utveckla till en fungerande
detalj. När det gäller hävarmen så skulle den behövt varit lång för att generera tillräcklig kraft
och på grund av längden skulle momentet i balken blivit stort och därmed böjspänningen.
Ytterligare problem hade varit att den skulle böjas vid belastning och således generera kraft
opålitligt. Dessutom skulle belastningsfrekvenserna vara begränsade till balkens
egenfrekvens, vilken elektromagneten skulle initiera. Tack vare hydraulcylindern kunde dessa
problem undvikas och tiden kunde istället läggas på resten av konstruktionen.
Andra viktiga krav var inspänningen av provbiten, vilket också var en utmanande uppgift.
Lösningen med pinnbult och lastcell valdes eftersom den både var enkel samt att dess
enkelhet också innebar färre saker som kan gå fel. Här var det istället inspänningskraften som
ställde krav på att inspänningshållaren med sin axel och andra delar i inspänningen var
tillräckligt dimensionerade. Andra aspekter vid inspänning var utformningen av fixturen, där
beräkningsingenjörerna varit till god hjälp när det gäller val av antalet stödlister och så vidare.
Fixturerna är de detaljer som kommer vara svårast att tillverka eftersom stödlisterna måste ha
samma radie som spantringens innerradie. De måste dessutom svetsas i rätt position och sedan
efterbearbetas. Här gjordes ingen tillverkningsritning på stödlisterna i obearbetat tillstånd,
utan deras tillverkningsritningar är gjorda i färdigbearbetat utförande och har till följd av detta
ojämna mått med decimaler. Här hade det kanske varit fördelaktigt att rita stödlisterna i
obearbetat tillstånd och gjort en bearbetningsritning på hela fixturen.
De flesta belastade detaljer i konstruktionen dimensionerades, i den omfattning tidsramen
tillät, mot dels statisk belastning och dels resonans. I de flesta bärande detaljer var
spänningarna låga till följd av grova dimensioner. Eftersom styvhet var viktigt för
konstruktionen och ingen begränsning på vikt fanns, ansågs det rimligt att överdimensionera
bärande detaljer för att minska dess nedböjning. När det kommer till resonans är det en
sanning med modifikation att testriggen uppfyller kravet på en lägsta egenfrekvens över 30
Hz (1,5 gånger högsta belastningsfrekvens). Detta eftersom resultatet med dämpning innebar
att stelkroppsmoder med låga egenfrekvenser förbjuder belastning med frekvens inom
intervallet 0,671 − 7,2 𝐻𝑧, vilka inte uppfyller kravet. Dock är den första egenfrekvensen
som inte är en stelkroppsmod, mycket högre än 30 Hz och möjliggör därmed överkritisk
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belastning. Däremot går dämparna, ifall så önskas, att montera bort och då undviker man
stelkroppsmoderna. Då uppfylls villkoret eftersom frekvensen är 1,97 gånger högre än högsta
belastningsfrekvens. Dock bör viss försiktighet iakttas mot de simulerade värdena eftersom de
bygger på förenklade modeller och förhållanden, vilket inte kan antas vara helt representativt
mot verkligheten. Utan de ska istället ses som vägledande uppskattningar om hur
konstruktionen beter sig vid drift och under belastning. Vidare skall det också tas i beaktning
att konstruktionens ingående detaljers utmattningshållfasthet på grund av tidsramen inte har
utvärderats. Knäckning för tryckta stänger, exempelvis testriggens ben hade med fördel
kunnat beräknats eftersom knäckning är en viktig parameter. Men precis som
utmattningshållfastheten hann detta inte heller beräknas.
Verifieringen av konstruktionen med VR var mycket givande eftersom konstruktionen kunde
undersökas som om den vore verklig, vilket gav intryck om bland annat dess storlek och
utrymmen. Således kan konstruktionsmässiga misstag upptäckas redan innan en prototyp tas
fram.
Konstruktionsmässigt kvarstår till viss del arbete, bland annat saknas ett dimensionerat
hydraulsystem, där bland annat aggregat, ventiler, kylare och slangar etcetera tillkommer.
Sedan saknas även styrelektronik som mottar mätvärden från de två lastcellerna samt från
hydraulcylindern. Elektroniken/styrenheten måste kunna jämföra mätvärdena mot börvärden
och indikera när dessa inte uppnås, samt lagra antal belastningsväxlingar och
belastningskraften. Det sistnämnda är bland det mest kritiska för testriggens funktion och
måste mätas upp noggrant eftersom utmattningshållfastheten är helt och hållet beroende av
dessa värden. En konstruktionsrelaterad detalj som troligtvis behöver korrigeras, som inte
hann göras, är styrningen för att hindra rotation. Där monterades rullar med lagring och
eventuellt kommer dessa inte rotera med när hydraulcylindern belastar högfrekvent. Utan de
kommer troligtvis glida mot ansättningsprofilens yta eftersom den kommer byta riktning
ungefär 10 gånger per sekund om belastningsfrekvensen är 10 Hz, och till följd av friktionen
ganska snart slitas ut. Här skulle förslagsvis en yta belagd med teflon eller annan beläggning
med låg friktion kunna användas som styrning istället för rullar. Ansättningsprofilernas
längder kan behöva justeras utifrån hydraulkolvens faktiska längd och rörelse. CAD-modellen
av hydraulcylindern var nämligen en skalmodell, vilket gjorde det svårt att uppskatta kolvens
rörelse och därmed längderna som ansättningsprofilerna skall ha. Till sist skulle fixturens ben
kunna justeras 90 grader så att inlyft med gaffeltruck från sidan blir ännu enklare. Då skulle
truckens gafflar kunna placeras mellan stödbenen.
Avslutningsvis var detta en mycket bred och omfattande uppgift där arbetet skulle kunna
fortsätta under mycket längre tid än inom ramen för detta examensarbete, därför är jag med
avseende på resultatet nöjd med vad som åstadkommits under dessa 10 veckor.
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8 Slutsatser och rekommendationer
Slutsatsen för detta examensarbete är att mantelsektionernas spantringar skall
utmattningsprovas till brott med pulserande tryckbelastning och konstant spänningsamplitud.
Vidare skall provningen upprepas för lägre och lägre spänningar, där mätvärdena i form av
spänning och antal belastningsväxlingar förs in i ett S-N-diagram. Utifrån punkterna i
diagrammet skall en Wöhlerkurva upprättas för låg brottsannolikhet, 0,1%, och därmed ge
spantringarnas utmattningshållfasthet ett värde. Slutligen utvärderas denne i ett Haighdiagram som i sin tur reduceras med avseende på materialfaktorer och till sist kan säkerheten
mot utmattning bedömas för spantringarna och därmed mantelsektionen.
För att kunna utföra provningen utvecklades ett konstruktionsunderlag för en testrigg där
belastningen sker genom en högfrekvent hydraulcylinder. Provningen sker under hög frekvens
för att minska tiden innan provresultat erhålls. Provbiten är en mantelsektion uppdelad i
ungefär en sjättedel, som vilar på en fixtur och spänns in i ringled med pinnbult och mutter för
att motsvara krympspänningar som släpper vid delning av spantringarna. En spantring åt
gången skall spännas in och belastas. Den bärande konstruktionen har högt ställda krav för att
undvika att hamna i resonans, därför bygger konstruktionen på två grovplåtar och
konstruktionsrör med genomlöpande gängstänger.
Till sist kan det konstateras att uppgiftens mål uppnåddes och de ställda kraven på
konstruktionen har i den mån det varit möjligt, utan praktiska experiment, verifierats
teoretiskt.

8.1 Förslag till fortsatta undersökningar
Som det nämndes i diskussionsavsnittet var uppgiften bred och omfattande, vilket medför att
alla problem inte är fullständigt lösta. Bland annat finns vissa oklarheter kring provning av
dessa spantringar, som troligtvis endast kan besvaras genom praktiska undersökningar. Dessa
är bland annat hur spantringen påverkas av kontakten med ansättningsprofilen, vilken är
seghärdad och hård. Kommer den belastade ytan nötas och ändra form? Vilka följder får det
och påverkar det provresultatet?
Relaterat till konstruktionen behöver ett hydraulsystem konstrueras och dimensioneras för
hydraulcylindern, där det bland annat finns höga krav på kylning. Detsamma gäller
konstruktion av ett styrsystem som bland annat lagrar och jämför data. Dessutom
genomfördes inga kostnadsberäkningar på vad konstruktionen skulle kosta att tillverka, vilket
kan vara relevant att undersöka och ta i beaktning.
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