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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete som handlar om en differentialväxel som sitter i en bandvagn 

som kallas BvS10. Bandvagnen tillverkas av BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik, 

Sverige. Differentialväxeln har ett skruvförband som håller ihop differentialväxelns 

hushalvor. Differentialväxeln har blivit godkänd enligt kravspecifikationen men problemet är 

att skruvförbandet skjuvas av vid ett extremt vridmoment som differentialväxeln ska klara 

av. 

Tidigare har det framkommit rapporter om denna differential som visar bilder på avskruvar 

som är skjuvade vid gängen. Denna rapport kompletteras även tre listor som förklarar sju 

stycken olika förslag där vissa är godkända och vissa inte, samt visar rapporten krafterna i 

olika riktningar och även spänningar så som drag- och skjuvspänning. 

I skruvförbandet sker det både axiell spänning och radial skjuvning, vilket tillsammans skapar 

brottet på skruvens gängor. För att lösa problemet så måste ett nytt skruvförband appliceras 

på differentialväxelns hushalvor. Skruvarna är allt från en M8 till en M10 och alla skruvar 

passar inte direkt, utan geometrisk modifikation kanske måste förekomma. Rapporten löser 

uppgiften väldigt komplex och analyserar inte bara en metod för att lösa uppgiften, utan 

flera metoder.  

Rapporten beskriver även olika teorier ur en teknisk och historisk synpunkt. Två 

flödesscheman har skapats för att visa hur tankegångarna hos studenten har styrt valen för 

att välja metod. Även analys av svetsförband och kilförband har tagits med i ett 

lösningsförslag.  

Som resultat så föreslås det en konstruktion av en passkruv med tolerans som ska vara 

specialgjord för denna differential, så skjuvningen sker på skruvens ogängade del. 

Passkruven rekommenderas konstrueras till en M8 12.9 UNB på grund av dess höga 

säkerhetsfaktor enligt resultatet, och att större skruvar inte får direkt plats hos 

differentialväxelns hushalvor då materialet inte räcker till.  
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Abstract 
This is a thesis presents a differential gear which is found in a tracked vehicle called BvS10. 

The tracked vehicle is manufactured by BAE Systems Hägglunds AB in Örnsköldsvik, Sweden. 

The differential gear has a bolted house. The differential meets the requirement 

specifications, but the problem is that the bolts are sheared off because of the extreme 

torque that the differential is exposed to resist.  

Previous report on the differential show pictures of bolts which have been sheared off at the 

threads. This report is also includes three lists that explain seven different proposals which 

some are approved and some are not, and the report also presents the force, tensile, and 

shear stress.  

In a bolted connection there is both axial tension stress and radial shear stress, which can 

lead to wear out and broken bolts. To solve the problem, better bolts are need for the 

differential gear housing halves. The bolts are from M8 to M10 and all bolts are not directly 

compatible, so geometric modifications might have to be done. This reports proposes 

several solutions to this complex problem and also analyzes the proposed solutions. 

The report also describes various theories from a technical and a historical point of view. 

Two flow charts have been created to show the work towards the presented solution. 

Although the analysis to welded joints and wedge joints have been included in the proposed 

solution. 

The report propose a tight-fit bolt with a tolerance specially made for the differential gear, 

so the shear stress occurs at the non-threaded part of the bolt. The tight-fitted bolt is 

recommended to be M8 12.9 UNB because of it’s safety factor. Larger bolts may not directly 

fit in the differential housing halves due to there is no enough material.  
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Förord 
Med detta examensarbete avslutar jag min utbildning, högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik 180 hp vid Umeå Universitet. Mitt examensarbete har utförts på BAE Systems 

Hägglunds AB i Örnsköldsvik under perioden april till juni år 2015.  

Jag vill tacka antal personer som har varit till god hand för detta examensarbete. 

Vid Umeå Universitet så vill jag tacka Sven Rönnbäck för all hjälp och goda råd, samt 

undervisat i mycket bra tekniska kurser.  

Vid BAE Systems Hägglunds AB vill jag tacka Göran A. Westman och metallurgen Bertil 

Mårtensson för en god vägledning på detta exjobb så som skruvens definition som hittas i 

bilaga B. Jag blev klar med denna rapport snabbt tack vare en bra vägledning. 

Jag vill även tacka min familj som har hjälpt mig att klara dessa studier då jag tog 

utbildningen på distans och pendlande mellan Bjästa och Umeå, vilket är ca 26 mil 

pendlande per dag blandat med promenader, buss och tåg.  

Detta betyder dock inte direkt slutet för mig som student.  

Daniel P. Mårtensson 

Umeå Universitet 2015-06-11 
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Beteckningar 
    = Dragsträckgräns hos en skruv eller hos en svets. [Pa] 

       = Den verkliga spänningen i skruven när dragspänningen och axiala extrema kraften är 

pålagd. [Pa] 

        = Skruvens skjuvsträckgräns. [Pa] 

       = Skjuvspänningar i skruven. [Pa] 

          = Maximala tillåtna spänningsamplitud för att klara    cykler. [Pa] 

          = Den spänningsamplitud som orsakas av den axiala medel kraften. [MPa] 

    = Effektivspänningen von-Mises vridning och dragning. [Pa] 

          = Stålets egen friktionskoefficient vid osmort eller olja mellan ihop pressade ytor. 

Dimensionslös. 

     = Den teoretiska friktionskoefficienten som behövs hos materialet för att stoppa 

skjuvning i skruvförbandet. Dimensionslös. 

      = Dragspänningen i skruven vid montering. [Pa] 

     = Den spänningen i skruven eller i svetsen med hjälp av CATIA V6’s FEM-verktyg. [Pa] 

             = Avståndet mellan böjaxeln och styrpinnens centrum. [m] 

         = Axiala extrema kraften från pinjongen som ger en extra dragspänning i 

skruvförbandet. [N] 

            = Avståndet mellan den axiala extrema kraften          och differentialväxelns 

centrum. [m] 

            = Avståndet mellan skruvarnas centrum och differentialväxelns centrum. [m] 

            = Tangentiala kraften som verkar på kronhjulet. [N] 

            = Vridmomentet som driver differentialväxeln runt. Orsakas av             och 

           . [Nm] 

  = Materialets elasticitetsmodul. [Pa] 

   = Materialets elasticitetsmodul givet i megapascal. [MPa] 

         = Procentuella töjningen. Dimensionslös. 

  = Dragspänning. [Pa] 

  = Skruvarnas ordinarie längd. [m] 

   = Skruvarnas förlängning. [m] 

   = Förspänningskraften i skruvförbandet vid montering. [N] 
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    = Teoretiska friktionskraften. [N] 

        = Skruvens nyttjande i procent. Dimensionslös. 

   = Korrektionsfaktor. En faktor som tar hänsyn till friktion i gängan. Dimensionslös. 

       = Skruvens medeldiameter på gängan.  [m] 

       = Skruvens innerdiameter på gängan. [m] 

      = Styrpinnens diameter. [m] 

      = Skruvens gängstigning. [m] 

       = Gängans verkliga friktionskoefficient. Dimensionslös. 

         = Gängans profilvinkel. [ ] 

      = Skruvens stigvinkel. [ ] 

          = Skruvens friktionsvinkel. [ ] 

   = Dragbrottgräns hos en skruv eller hos en svets. [Pa] 

   = Skruvens klämlängd i godset. [m] 

       = Skruvens fjäderkonstant. [N/m] 

       = Skruvens snittarea på gängan. Även kallad spänningsarea. [  ] 

      = Skruvens snittarea på den ogängade delen. [  ] 

   = Korrektionsfaktor för val av material. Dimensionslös. 

        = En verkningsgrad mellan godsets och skruvens fjäderkonstant. Dimensionslös. 

    = Kraften som orsakar förspänningskraftförlust. [N] 

   = Kraft som orsakar spänningsförlust i skruvförbandet samtidigt extra dragspänning i 

skruven. [N] 

    = Kraften som bara orsakar extra dragspänning i skruven. [N] 

         = Friktionsmomentet som förspänningskrafterna med friktionskoefficienten skapar. 

[Nm] 

         = Den medelaxiella kraften under vanligt körning. Används för beräkning av 

utmattning. [N] 

  = En faktor för att räkna ut gängans bredd. Dimensionslös.  

             = Skjuvsträckgränsen hos godset. [Pa] 

          = Hur långt en skruv är gängad in i godset. [m] 

         = Dragsträckgränsen hos godset. [Pa] 
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       = Svetsens ytterradie. [m] 

       = Svetsens innerradie. [m] 

A = Profilvinkel på en kil. [ ] 

      = Förspänningskraften som orsakas av   . [N] 

     = Friktionskraften som orsakas av       [N] 

       = Tangentiell kraft som orsakas av             . [N] 

     = Friktionskraften som orsakas av             . [N] 

     = Neutralkraft orsakas ut av         och       . [N] 
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1 Introduktion 
Här presenteras bakgrunden i examensarbetet, syftet och målet samt kravet. Även en 

presentation om BAE Systems som företag, historiskt och nutid ingår.  

1.1 Bakgrund 
En ny differentialväxel från företaget Quaife[1] som är en LSD differentialväxel med 

spiralkugghjul, som sitter i ett axelväxelhus. En LSD differentialväxeln betyder limited-slip 

differential och dessa differentialväxlar är en differentialväxel som har en bromsande effekt.  

Quaife tillverkar oftast differentialväxlar till motorsportfordon och övriga privatkunder. Figur 

1 visar en bild på axelväxelhuset. Axelväxelhuset ska appliceras inuti BAE Systems nya 

bandvagn BvS10. Bandvagnen BvS10 syns i figur 3. Axelväxelhuset ingår i drivlinan som ska 

driva BvS10 framåt och bakåt. Differentialväxeln, som syns i figur 2, har i uppgift att se till att 

utgående varvtalen från axelväxelhuset fördelas olika på bakaxeln och framaxeln på de båda 

banden hos BvS10 om BvS10 kör i svängar så kommer det yttre bandet rotera snabbare än 

det inre bandet. Skulle differentialväxeln ersättas med en stum rak axel inuti axelväxelhuset, 

som differentialväxel, så skulle utgående varvtalen från axelväxeln som driver bakaxeln så 

skulle banden hos BvS10 rotera lika mycket i vinkelhastighet, oavsett vilken svängradie 

BvS10 kör i. Då skulle varvtalen fördelas till 50/50 på banden vilket resulterar att axelväxeln 

havererar.  

 

Figur 1:Axelväxelhuset 
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Figur 2:Differentialväxel – Framsida(t.v), baksida(t.h) 

 

Figur 3: Bandvagnen BvS10. Foto: BAE Systems Hägglunds AB 

Differentialväxeln har provats att utsättas för höga vridmoment, både statiskt och roterande 

i en provbänk. Vridmomentet appliceras på axelväxelhusets pinjong, vilket är den ingående 

axeln för kardanaxeln. Pinjongen driver vidare ett kronhjul som sitter på differentialväxeln. 

På pinjongen så har ett statiskt moment provats stegvis ökande från 2000 Nm till 4800 Nm 
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och det roterade momentet har provats med 2800 Nm/ 135 rpm. Det som händer i 

axelväxelhuset är att skruvförbandet som håller ihop hushalvorna hos differentialväxeln, 

som befinner sig inuti axelväxeln, skjuvas av på grund av vridmomentet i differentialväxelns 

hushalvor, då kronhjulet utsätts av en kraft i skruvförbandets tangentialled när momentet 

2880 Nm appliceras på pinjongen. Kronhjulet är ett runt hypoidkugghjul som sitter med ett 

skruvförband på differentialväxelns ena hushalva. Bilder på kronhjulet och pinjongen visas 

längre ned i rapporten.  

Det har tidigare genomförts en provanalys för maxmoment och utmattningsprov på 

axelväxelhuset. Båda resultaten för maxmoment och utmattning är godkänt enligt 

kravspecifikationen. Tidigare provanalys[2] kompletterade en ännu tidigare provanalys[3]. 

Det tidigare provet fastställde den faktiska hållfastheten, till skillnad från den ännu tidigare 

provanalysen analyserade bara att en kraftnivå verifierades. Den här rapporten kompletterar 

absolut senaste rapporten[4] som handlade om att undersöka axelväxelns hållfasthet mot 

höga vridmoment, både statiskt och dynamiskt, samt hitta konstruktionens svagaste 

områden. 

1.2 Introduktion om BAE Systems som försvarskoncern 
BAE Systems PLC[5] är Europas största koncern inom försvarsindustrin med ca 90 tusen 

anställda. BAE Systems PLC står för British Aerospace systems och har sin affärsidé inom 

försvarsindustri så som militära fordon och även inom rymdfarsindustrin. BAE Systems PLC 

är grundat år 1999 och finns i USA, England, Sverige, Saudiarabien, Indien, Sydafrika och 

Australia som figur 4 visar. BAE Systems PLC har ett dotterbolag i Sverige och det heter BAE 

Systems AB och är ett svenskt företag. Under BAE Systems AB så finns BAE Systems 

Hägglunds AB och BAE Systems Bofors AB. BAE Systems Bofors AB finns i Karlskrona och BAE 

Systems Hägglunds AB finns i Örnsköldsvik. BAE Systems Bofors AB är ett svenskt företag 

som tillverkar intelligent automation, indirekt eld och stridsfordon så som Artcher som figur 

5 visar. BAE Systems Bofors AB har sin historia redan bak till slutet på 1800-talet då dem 

tillverkade kanoner men ännu längre till 1500-talet då dem tillverkade verktyg, spik, yxor 

med mera för lantbruk. BAE Systems Hägglunds AB är ett företag som tillverkar militära 

fordon så som BvS10 och CV90. BAE Systems Hägglunds AB tillverkar dock inte kanonerna. 

Kanonerna tillverkar kunden själva.  
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Figur 4:Vart BAE Systems finns i världen. Foto: BAE system PLC 

 

Figur 5:BAE Systems Bofors AB – Artcher. Foto: BAE Systems Bofors AB 

1.2.1 Om BAE Systems Bofors AB 

BAE system Bofors AB hade namnet från början då bara Bofors och sträcker sig ända till 

1500-talet till gården Boo. Mellan 1500-talet och 1873 så tillverkades yxor, spik, hästskor, 

skyfflar för jordbruk. Efter år 1874 så anställdes metallurgen Carl Danielsson(1845-1917) som 

hade i uppgift att tillverka ett stål som har förbättrande egenskaper. År 1878 så installerades 

den första Martinugnen vid Bofors och då började Carl Danielsson ta fram ett stål som ska 

kunna stå emot tryckkrafterna som blir i en kanon. Den 16 augusti 1879 började Bofors 
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tillverka sin första kanon. Kanonerna gjöts i Bofors och sedan svarvades dem i staden 

Finspång. Kanonerna hade en utmattningscykel som motsvarar ca 322 skott. Bofors hade 

uppfinnaren och industrimannen Alfred Nobel(1833-1896) som huvudägare mellan åren 

1894 till 1896. Efter 1911 så var Bofors Sveriges enda kanontillverkare. Bofors var då en del 

av den svenska försvarsindustrin och kunde dessutom leverera egen kanonammunition. 

Bofors slogs vid år 1991 samman med FFV, Förenade Fabriksverken från Eskilstuna. Bofors 

kom då och ingå i Swedish Ordnance inom Celsius-koncernen. Bofors hade ett samarbete 

med Hägglunds AB mellan åren 1986 till 1997 då Bofors tillverkade kanonerna till CV90 som 

Hägglunds AB tillverkade. Men samarbetet sprack då Hägglunds AB’s kunder ville ha en 

kanon som går att skjuta med medan CV90 körde. Det kunde inte Bofors leverera åt 

Hägglunds AB. År 1999 så köpte försvarskoncernen SAAB[6] upp Celcius-koncernen. Bofors 

fick då namnet Bofors Missiles och Bofors Carl Gustaf AB. Carl Gustaf är ett namn på ett 

raketgevär. Vid år 2005 så köpte BAE system upp Bofors Missiles och Bofors Carl Gustaf AB 

och dem fick då namnet BAE Systems Bofors AB. Idag så har BAE Systems Bofors AB inget att 

göra med BAE Systems Hägglunds AB, trots att de går under samma försvarskoncern.  

1.2.2 Om BAE Systems Hägglunds AB 

Innan BAE Systems Hägglunds AB fanns så var namnet Hägglunds & Söner och som var ett 

familjeägt företag som sträcker sin historia ända till år 1899. Hägglunds & Söner grundades 

av Johan Hägglund(1866-1956) vilket är ett av dem största företag någonsin i Norrland. Från 

början så tillverkade Hägglunds & Söner möbler och senare vid år 1924 så började Hägglunds 

och & Söner tillverka bussar, flygverktyg, lastmaskiner, spårvagnar (från 1932) och flygplan.  

Som vid år 1972 köptes då upp av Asea som senare slogs ihop med Brown Boveri och senare 

vid 1988 så blev ABB delägare i Hägglunds & Söner. Hägglunds & Söner ingick då i Asea. ASEA 

kallades för Incentive, och delades upp i fyra delar som sedan sålts ut. 

 Hägglunds & Söner Vehicle – Köptes upp av Alvis[7] som köptes senare upp av BAE 

Systems PLC. 

 Hägglunds & Söner Cranes – Köptes upp av  MacGreggor[8]. 

 Hägglunds & Söner Drives – Köptes upp av Bosch Rexroth[9]. 

 Hägglunds & Söner Component – Togs över av Gia Industri AB och öpptes sedan upp 

av Atlas Copco[10]. 

 Hägglunds & Söner Traction – Slogs ihop med ABB[11] och sedan lades ned. 

 

Nu har alla dessa företag splittras upp till olika företag. Hägglunds & Söner Vehicle blev 

senare uppköpt av Alvis som döpte om namnet till Alvis Vehicle. Alvis tillverkade militära 

fordon mellan 1967-2004. BAE Systems PLC köpte senare upp Alvis Vehicle och kom där med 

för att kallas BAE Systems Hägglunds AB. Ordet Hägglunds lever dock kvar i alla dessa fyra 

företag då Hägglunds är ett varumärke som bevisar kvalité. Idag så tillverkar BAE Systems 

Hägglunds AB bandvagnen BvS10 som står för Band Vagn Sverige 10 ton. Namnet är 

gammalt och idag väger dem mer än 10 ton. BAE Systems Hägglunds tillverkar även CV90 

som står för Combat Vehicle 90 som börjades tillverka på 90-talet. Samt så tillverkar BAE 

Systems Hägglunds AB ett stridsfordon som heter Armadillo. Det är en typ liknande CV90 

utan torn. CV90 och Armadillo syns i figur 6. 
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Figur 6:CV90 (t.v) – Armadillo (t.h). Foto: BAE Systems Hägglunds AB 

 

1.3 Syfte med examensarbetet 
Syftet med examensarbetet är att dimensionera ett skruvförband som klarar av krafterna 

som påverkar på differentialväxeln. Krafterna ska analyseras och skruvförbandet ska inte 

plasticeras på grund av dessa krafter. Differentialväxelns skruvförband ska analyseras med 

hjälp av CAD-programmet CATIA V6[12] som har ett FEM-verktyg. 

En kort sammanställning av syftet i punktform: 

 Analysera krafterna på differentialväxeln. 

 Analysera krafter och spänningar på skruvförbandet. 

 Analysera möjligheter till ökad styrka i skruvförbandet. 

 Analysera skruvförbandet med hjälp av CATIA V6 FEM. 

1.4 Mål med rapporten 
Målet med rapporten är att hitta flera förslag till ett skruvförband som fungerar som lösning 

på problemet. Föreslå en modell för provning av differentialväxeln och samt kontrollera 

matematiskt med hjälp av grundläggande hållfasthetslära om skruvförbandet klarar av 

krafterna. Ge även förslag om hur geometrin hos differentialväxeln ska förändras om så 

behövs. 

En kort sammanställning av målet i punktform: 

 Hitta flera förslag till förstärkt lösning till differentialväxeln. 

 Förslag till förenklat prov av den förstärkta lösningarna för framtida analyser. 

 Kontrollera att beräkningen av den förstärkta lösningen är korrekt. 

 Förslag om hur geometrin hos differentialväxeln kan ändras. 

1.5 Kravspecifikation hos differentialväxeln 
Differentialväxeln ska klara av att momentet på 2880 Nm och skruvförbandet inte får 

plasticeras i axialled och tangentialled och skjuvning mellan hushalvorna får inte ske. 

En kort sammanställning av kraven är listade i prioriteringar. 1:an är högst prioriterat. 

1. Glidning mellan hushalvorna får inte ske. 
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2. Skruvförbandet hos differentialväxeln ska inte plasticeras vid ett statiskt moment på 

2880 Nm.  

2 Metoder och teori 
Här redovisas metoder för resultatet och även teori bakom metoderna. I denna rapport 

kommer endast statiska moment och krafter analyseras. Tabell 1 visar ett gantschema över 

examensarbetet.  

Tabell 1:Gantschema över examensarbetet. 

Operation\Vecka 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Analys av 
kraftvektorer. 

             

Analys av spänningar.              

Skapandet av 
flödesschema. 

             

Dimensioneringsförsök 
– Skruvar. 

             

Dimensioneringsförsök 
– Svets. 

             

Dimensioneringsförsök 
– Kilar. 

             

Utmattningsförsök.              

Resultat              

Diskussion              

Rapportskrivning              

Granskning              

Redovisning              

Examination               

 

2.1 Differentialväxelns funktioner och uppgift 
En differentialväxel har i uppgift att fördela momentet på ingående axel så utgående axlar 

kan rotera med olika varvtal vid körning i kurvor. Differentialväxeln används för att skydda 

ett drivande fordon emot drivlineskador så som havererade kuggdrev, axelbrott, nedslitning 

av drivbanden mer mera, när BvS10 svänger i kurvor. Utan en differentialväxel så skulle 

drivbanden på en bandvagn rotera vid samma vinkelhastighet vid en sväng. Då skulle det 

inre drivbandet rotera med samma vinkelhastighet med det yttre drivbandet. Momentet 

från det yttre drivbandet kommer att påverka det inre drivbandet för dessa är exakt lika. 

Resultatet blir oftast drivbandsslitage eller i värsta fall så går drivlinan sönder. Figur 7 

illustrerar en bakvagn som består av en solid axel där varje ände har var sitt däck. Bakvagnen 

kör en olinjär kurva. Den röda linjen visar att sträckan för det yttersta däcket i kurvan är 

längre än det innersta däcket som följer det blå spåret. Däcket som följer den röda kurvan 

kommer rotera mer varv under samma tid som däcket som den följer det blå spåret. Men 

däcken sitter fixerade med varandra igenom en stum axel i mitten, vilket betyder att när 
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däcket som följer den röda kurvan har gjort ett varv så har däcket som följer den blå kurvan 

också gjort ett varv.  

 

Figur 7:Olika längder i en svängradie resulterar olika vinkelhastigheter. Illustration: 
Författaren 

2.1.1 Inuti axelhuset 

Inuti axelväxelhuset så finns det en differentialväxel och pinjong. På differentialväxeln så 

sitter det ett hypoidkronhjul. Hypoidkronhjulets och pinjongens kugg är av en 

evolventformad spiral av klingelnbergtyp[13].  Klingelnbergkuggar betyder att dessa är 

smalare av vid innerdiametern än ytterdiametern, jämfört med cirkelformade 

evolventformade spiralen gleasonkugg[14] som är jämntjocka. Figur 8 visar ett exempel på 

klingelnberg- och gleasonkronhjul. Pinjongen har samma spiralvinkel som kronhjulet för att 

passa emot varandras kuggingrepp under körning. 

Hypoidkuggväxlar används för att kunna sänka kardanaxeln hos ett fordon mot marken vilket 

ger högre utrymme i kupén då kardantunneln inte behöver vara så stor. Det brukar ge mer 

komfort i ett fordon. Amerikanska biltillverkare var tidigt ute med detta. 

 

Figur 8:Klingelnberg kronhjul(t.v) - Gleason kronhjul(t.h). Foto:BAE Systems Hägglunds AB 
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När pinjongen roterar så driver den vidare kronhjulet som i sin tur roterar runt 

differentialväxeln, som i sin tur kan rotera utgående axlarna. På så sett så kan vridmoment 

överföras från pinjongen till olika moment ut på sina axlar som syns i figur 9.  

 

Figur 9:Inuti växelhuset. Ingående axel för moment är på pinjongen. Foto: Författaren 

2.1.2 Inuti differentialväxeln 

Differentialväxeln är en LSD kuggdifferential som har en bromsande verkan. Inuti 

differentialväxeln så finns det kuggdrev som ska överföra krafterna när differentialväxeln 

roterar. Om differentialväxeln befann sig fixerad i luften och en av utgående axeln roterar åt 

ett håll och den andra utgående axeln på andra sidan är fixerad så kommer kuggdreven där 

inne i differentialväxeln tryckas emot ytorna för att bromsa upp den axeln som roterar. Det 

är för att skydda om ena bandet hos BvS10 om ena bandet sitter fast i isen och andra bandet 

på andra sidan är på bar mark eller torr asfalt. Annars så slits bandet sönder. Figur 10 visar 

hur differentialväxelns kuggdrev och figur 11 visar hur kuggdreven och åt vilken riktning 

kuggarna ”klättar” när det stora kuggdrevet i mitten roterar. Kuggdreven trycker emot ytan 

som figur 12 visar.  
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Figur 10:Differentialväxelns kuggdrev. Foto: Författaren 

 

Figur 11:Differentialväxelns riktning när dem klättrar. Foto: Författaren 
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Figur 12:Differentialväxelns kugg-tryckyta. De vita sträcken är koordinatsystem. Foto: 
Författaren 

Kuggdreven roterar mycket snabbt inne i differentialväxeln så hela axelhusväxeln delvis fylld 

med olja som fungerar som smörjmedel, annars kommer kuggarna skära ihop. Smörjmedlet 

kryper in och ut i hålen som befinner sig på differentialväxelns mantelyta. Hålen syns i figur 

13. 

 

Figur 13:Utanför differentialväxel. Foto: Författaren 
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2.2 Krafter, dragning, moment, skjuvning på differentialväxelns skruvförband 

Här redovisas en introduktion till krafterna och momenten som påverkar differentialväxeln 

och orsaken till brottet. Matematiska bevis ska inte tas för givet då detta är bara en 

överslagsberäkning med grundläggande hållfasthetslära. 

2.2.1 Introduktion 

När pinjongen roterar så skapar den tre olika kraftvektorer på kronhjulets flankyta. 

Pinjongen ger en axiell, en radiell och tangentiell kraft på kronhjulets flankyta. Det är den 

tangentiella kraften från pinjongen som skapar momentet i differentialväxeln igenom att 

driva kronhjulet i en rotation. Den axiella kraften från pinjongen skapar dock inte krafter som 

är inom ett kritiskt område på skruvförbandet så den analyseras inte i denna tekniska 

rapport, trots att det är treaxligt spänningstillstånd. Pinjongens axiella kraft tas upp av en 

styrkant som sitter på hushalvan som ser till att hushalvorna passar med varandra. Enligt 

rapporten[4] på sida 21 så har inte någon styrkant plasticerats. Den radiella kraften och 

tangentiella kraften från pinjongen skapar ett böjmoment på kronhjulet som är inom ett 

kritiskt område på skruvförbandet.  

Enligt företaget ATA Gears Ltd[15] i Finland så har dem analyserat denna differentialväxel 

från Quaife och räknat ut kraftvektorer vid extremt moment.  Följande krafter i tabell 2 är de 

intressanta krafterna för uträkning av skjuvning, dragning och moment vid extrem körning. 

Tabellen visar olika kraftvektorer beroende på vilket håll differentialaxeln roterar då 

pinjongens och kronhjulets flankyta har både en konkav och en konvex sida. Övriga 

kraftvektorer och analys finns i BAE Systems Hägglunds AB databas ClassicPDA. 

Tabell 2:Krafter och moment vid extrem körnining. 

Komponent Vridmoment 
(Nm) 

Tangentiell 
kraft (N) 

Axial – Rotation 
bakåt (konkav) (N) 

Axial – Rotation 
framåt (konvex) (N) 

Kronhjul 13165.7 126157 36777  68726 

Pinjong 2880  103802.4  147473 -111896 

 

Krafterna i tabell 3 används för att räkna på utmattning då dessa krafter är när BvS10 kör i 

normal körning. 

Tabell 3:Krafter och moment vid normal körning. 

Komponent Vridmoment 
(Nm) 

Tangentiell 
kraft (N) 

Axial – Rotation 
bakåt (konkav) (N) 

Axial – Rotation 
framåt (konvex) (N) 

Kronhjul 2326.9 22297 6500  12146 

Pinjong 509.0 18345.6  26064 -19776 
 

Notera även att de tangentiella krafterna på pinjongen inte är lika stor som den tangentiella 

kraften på kronhjulet på grund av att det är en hypoidväxel. Hypoidväxel har olika 

spiralvinklar på pinjongen och kronhjulet då pinjongen är förskjuten från kronhjulets 

centrum. Figur 14 visar en hypoidväxel med utritade kraftvektorer där pinjongen är 

förskjuten från centrum.  
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Figur 14:Illustration över kraftvektorer hos en hypoidväxel. Foto: ASME 

2.2.2 Tangentiella kraften i skruvförbandet 

Den tangentiella kraften är den kraft som skapar ett vridmoment mellan hushalvorna som 

hålls ihop av M8 12.9 skruvar. Figur 15 visar tre olika längder. Gröna linjen är avståndet 

mellan centrum hos styrpinnen till böjaxeln är                     . Böjaxeln visas i figur 

17 i nästa rubrik. Gula linjen är avståndet mellan centrum hos differentialaxeln till den axiella 

extrema kraften          är                      . Svarta linjen är avståndet mellan 

centrum hos differentialaxeln till skruv(blå) eller styrpinne(röd) är                     .  

 

 

Figur 15:Kraftradie kraft(gul), skruvradie(svart) och längden mellan styrpinne och 
böjaxel(grön). Foto: Författaren 
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Den tangentiella kraften visas i figur 16 hur den appliceras. När den tangentiella kraften 

appliceras så kommer differentialväxeln rotera och skulle någon av de utgående axlarna 

bromsas upp eller vara fixerad så kommer det bildas skjuvning i skruvförbandet. I figur 16 

har ena hushalvan med kransen dragits ut så skruvförbandet syns extra tydligt. 

 

Figur 16:Hur den tangentiella kraften appliceras. Foto: Författaren 

 

Den tangentiella kraften på kronhjulet är             och tillsammans med             så 

bildar dessa ett moment            . Momentet som ekvation 1 visar är en orsak till 

skjuvspänning i skruvförbandet.  

                                    

(1) 

2.2.3 Axiella kraften i skruvförbandet 

Den axiella kraften är den kraft som skapar böjmomentet i böjaxeln som figur 17 visar. Den 

kraften skapar en dragspänning i skruvförbandet. Den axiella kraften kommer vara något 

mer förskjutet från centrum i verkligheten, än vad figur 17 visar.  

 

Figur 17:Böjmoment där spänning skapas i skruvförbandet. Foto: Författaren 
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Att räkna ut varje dragspänning i varje skruv ger oändliga lösningar för att en ensam skruv 

kan ta upp alla krafter i teorin medan övriga skruvar har noll i kraft. Gör ett antagande som 

figur 18 visar att det ställs upp en momentekvation som ekvation 2 visar. Ekvation 2 har 

oändligt många lösningar gå grund av att krafterna F1 till F6 inte är kända.  

 

Figur 18: Momentekvation olöslig. Illustration: Författaren 

                                         

(2) 

Det går att ställa upp ett deformationssamband där om töjningen är känd så kan krafterna 

räknas ut. Deformationssambandet gäller bara vid deformation på skruvförbandet och inte 

på hushalvan som figur 19 visar. Det betyder att det antas ingen deformation förutom i 

skruvförbandet. 

 

Figur 19:Illustration över skruvförlägningen. Illustration: Författaren 

En ekvation kan då ställas upp som visar deformationssambandet. 

                    

(3) 

Men för små vinklar så kommer vinkeln   vara lika stor som längden. 

       

(4) 
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Då kan ekvationen skrivas om som. 

                 

(5) 

För att lösa ut dragspänningarna i skruvförbanden så kombineras dessa ekvationer, bland 

ena av dem är hooke’s lag. 

             

(6) 

  
      

     
 

(7) 

  
  

 
 

(8) 

Om dessa tre ekvationer 6, 7 och 8 sätts ihop så kan kraften         räknas ut där         

och så vidare. Då kan varje kraft räknas ut som varje skruv motverkar.  

                 
       

 
 

(9) 

2.2.4 Orsaken till brottet 

Här analyseras det krafter och spänningar i skruvförbandet för att visa vart skruven och hur 

skruven går av. Största fokus på teori läggs på denna del av rapporten.  

2.2.4.1 Rapporten om brottet 

Figur 20 visar en bild på brottet på skruvförbandet, M8 12.9. Skruvförbandets brott har skett 

på skruvens spänningsarea där gängorna är. Enligt rapporten från referens[3] i referenslistan 

så dras slutsatsen att det förekommer skjuvning mellan hushalvorna vilket resulterar att 

skruvarna går av. 

”Orsaken till de båda haverierna är att skruvförbandet som håller de båda 

halvorna rört på sig under de båda proverna. Rörelsen har orsakat höga 

skjuvlaster i skruvarna och sprickor har bildats i gängbottnarna mitt emot  

de deformerade gängtopparna.”- Ur rapport 57 7355,  referens[3]. 
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Figur 20:M8 12.9 Skruvarna har skjuvats av vid gängorna. Foto: BAE Systems Hägglunds AB 

Fler bilder på brottet kan hittas i bilaga A. 

2.2.4.2 Dragspänningen i skruven 

Dragspänningen i skruven är till för att skapa en så stor förspänning så skruvförbandet inte 

kan skjuvas. När ett skruvförband skjuvas så betraktas förbandet som misslyckat. Figur 21 

visar en illustration om hur förspänningen kan motstå skjuvning. Alla figurer som har 

liknande utseende som figur 21 är taget ur Colly Components handbok[16] om skruvförband. 

 

Figur 21:Ett lyckat skruvförband skjuvas inte. Foto: Colly Components 

Friktionskraften     måste vara större än skruvkraften  . För att friktionskraften ska vara 

lyckad så måste förspänningskraften    multiplicerat med friktionskoffecienten      vara 

större än skjuvkraften   som ekvation 10 och ekvation 11 visar. 

            

(10) 

      

(11) 
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För att få en god förspänningskraft    så räknas dragspänningen       ut igenom att 

använda sig av skruvens geometri och sträckgräns    , samt vilken nyttjandegrad         

skruven ska använda sig av. Om nyttjandegraden         är 1.0 och korrektionsfaktorn    är 

1.0 så menas det att 100% av skruven ska dras till skruvens sträckgräns    . 

Korrektionsfaktorerna är beroende av friktionskoefficienten i gängan och skruvens 

anliggningsyta emot godset och en viss diameter på gängan. Korrektionsfaktorerna är till för 

att veta hur den verkliga och korrekta förspänningen blir i skruven.  

När en skruv dras åt så ökas även godsets deformation. Vid uppställning av ett skruvdiagram 

så kan olika längder och krafter räknas ut. Figur 22 visar ett skruvdiagram när en skruv dras 

åt med en förspänningskraft så ökar skruvens töjning     på den ogängade delen, och även 

godsets deformation    . Skruvens förspänningskraft    i kvadrat plus skruvens töjning     i 

kvadrat är skruvens fjäderkonstant         i kvadrat, skruvens fjäderkonstant den är oftast 

lägre än godsets fjäderkonstant       . Godset töjs mindre än vad skruven gör, vilket 

förklarar lutningen på dessa som skruvdiagrammet i figur 22 visar. 

 

Figur 22: Skruvens mekaniska diagram. Foto: Colly Components 

Nedan kommer en punktlista som kompletterar geometrisk och materiellt data om en M8 

12.9 skruv som användes som skruvförband för att hålla ihop hushalvorna på 

differentialväxeln. Alla formler och tabellvärden har valts ur Colly Components handbok om 

skruvförband Alla gängprofiler för skruven är taget ur standarden SS-ISO 68-1[17]. 

 Nyttjandegraden väljs till             . Det vill säga 73% av M8 12.9 skruvens 

sträckgränsen. 

 M8 skruvens medeldiameter på gängan är                .  

 M8 skruvens innerdiameter på gängan är                .  

 Styrpinnens diameter är           . 

 M8 skruvens stigning är              .  

 Den önskade friktionskoefficienten på skruvens gänga med molybden sulfid(    ) 

är              enligt tabellvärde. 

 M8 skruvens profilvinkel är            .  

 Antalet skruvar som håller ihop hushalvorna är                 . 

 Antalet styrpinnar som styr upp hushalvorna är               . 
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 Skruvens sträckgräns för en M8 12.9 är                . 

Skruven stigvinkel       räknas ut: 

         
     

        
         

     

        
      

    

       
              

(12) 

Skruvens friktionsvinkel           räknas ut med hjälp av skruvens stigvinkel: 

             
      

            
       
 

               
  

      

            
       
 

      
     

                  
  
   
              

(13) 

En korrektionsfaktor för dragspänningen räknas ut grundat på skruvens geometri och 

friktionsvinkel. Det är också mycket viktigt att alla decimaler tas med i beräkningarna då 

värden avviker kraftigt vid ständiga avrundningar. Korrektionsfaktorerna är dimensionslösa. 

   
 

√      [
        

             
    (               )]

 

 
 

√      *
       

               (                       )+
 

              

(14) 

Sist så räknas dragspänning       ut per skruv: 

                                                                 

(15) 

Varje skruv har ca         i dragspänning. Enligt jämförelse i ekvation 16 så plasticeras inte 

skruven av dragspänningen. En avrundning nedåt för att decimaler kan misstolkas som 

heltal. 

                                  

(16) 
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2.2.4.3 Kraftspänningen i skruven 

När den axiella extrema kraften          påverkar kuggkransen så bildas det ett böjmoment i 

böjaxeln och extra dragspänning i skruvarna. Dragspänningen i skruvarna är olinjära så finita 

elementmetoden måste användas för att analysera vilken skruv som får en viss spänning. 

FEM-programmet som används är CATIA V6. 

Följande elementdata om hushalvans geometri och elementnät är följande: 

 Hushalva element: Size 6 mm, sag 1 mm. 

 Kuggkrans element: Size 6 mm, sag 1 mm. 

 Elasticitetsmodul           på kronhjul, hushalva och skruvar. 

 Gul pil har den extrema kraften                  och är i z-led. 

 Avstånd mellan gul pil och böjaxel har längden                            

                                               . 

Figur 23 och figur 24 visar elementnätet mesh över hushalvan. 

 

Figur 23:Elementnät över. Foto: Författaren 
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Figur 24:Elementnät under. Foto: Författaren 

Figur 26 och figur 27 visar det enaxliga spänningstillståndet i hushalvan. Det är 

huvudspänningar som analyseras då det är i praktiken bara en töjning i skruvförbandet efter 

skruvens axiella led. Den axiala extrema kraften skapar inga skjuvspänningar i 

skruvförbandet som den tangentiella kraften gör. Därför används inte von-Mises 

effektivspännings analys här då inga skjuvningar tillkommer i skruvförbandet när bara 

extrema kraften          används. Notera även att skruven som befinner sig närmast den 

gula pilen har 0 MPa i spänning då den skruven har inga randvillkor. I den verkliga CAD-

modellen så är det bara en styrpinne där som fungerar bara som styrning vid montering så 

alla kuggdrev kommer rätt. Övriga skruvar har utsatt randvillkor vid skruvarnas snittyta 

längst ned. Randvillkoren syns tydligt utsatt i figur 25 och figur 27. Det är inte bara 

skruvförbandet som har randvillkor. Även hushalvan har ett utsatt randvillkor som fungerar 

som en vägg. Utan den väggen så skulle deformationen hus hushalvan och skruvförbandet 

sett ut som vänster bild i figur 25 visar. Det blåa randvillkoret är en låsning och det röda 

randvillkoret är en vägg. 
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Figur 25:Utsatta randvillkor på rätt sätt. Illustration: Författaren 

 

Figur 26:Huvudspänningar över. Foto: Författaren 
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Figur 27:Huvudspänningar med utsatta randvillkor. Foto: Författaren 

Figur 28 och figur 29 visar snittet i hushalvan för en närmre analys av spänningarna i 

skruvförbandet. Den axiella kraften gav en spänning i de två yttersta skruvarna på ca 700 

MPa styck. Dessa två yttersta skruvar är dem mest utsatta också i detta fall. 

 

Figur 28:Huvudspänningar – Snitt på de mest utsatta skruvarna. Foto: Författaren 
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Figur 29:Skruvsnitt huvudspänningar ca 700 MPa. Foto: Författaren 

I denna rapport så kallas den axiella spänningen i skruven, som orsakas av den axiella 

extrema krafter, för     . För att räkna ut den totala spänningen i skruven        så går det 

inte att addera      med dragspänningen       som blir tillsammans summerar     

             och dra slutsatsen att den går både över M8 12.9 skruvens sträckgräns 

       och brottgränsen        .  Ett skruvförband är konstruerad för att fjädra. Skulle inte 

skruven och godset fjädra så skulle det gå att addera       tillsammans med       och dra 

slutsatsen att summan av dessa spänningar överstiger sträckgränsen hos skruven, och där 

med plasticeras. Men i detta fall så skulle den gå över brottgränsen       . Om 

skruvförbandet inte fjädrar så räcker det bara att skruven skruvas ned med en dragspänning 

som blir lika hög som sträckgränsen och sedan vid minsta lilla yttre påverkan på 

skruvförbandet så plasticeras skruvförbandet direkt.  

För att räkna ut fjäderkonstanten i skruvförbandet så måste klämlängden    räknas ut. Figur 

30 visar ett snitt som ska föreställa en M8 skruv i godset. Längden    sträcker sig från den 

första gängan på skruven till diametern skruven ogängade del   delat med  . Längden     

sträcker sig från den första gängan som skruvas in i godset. Längden    är från skruvens 

första gänga till skruvskallens anliggningsyta. Då blir klämlängden följande. 

         

(17) 
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Figur 30:Skruvens klämländ i godset. Foto: Colly Components 

Anledningen varför     har valts har med att de fåtal första gängorna tar upp ca 90% av 

kraften. Figur 31 visar varför. 

 

Figur 31:Procentupptagning i kraft – HELICOIL. Foto: Colly Components 

I detta fall så skulle     motsvara ca 93% av kraften i gängorna hos en M8 skruv med 

stigningen              . Enligt verkligheten med uppmätt mått hur långt skruven går in i 

godset så blir klämlängden följande. 

                     

(18) 

Formeln för fjäderkonstanten        beskrivs i ekvation 19 som är beroende av skruvens 

elasticitetsmodul   och snittarean på skruvens gängade del        , och den snittarean på 

skruvens ogängade del      . 
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(19) 

Fjäderkonstanten är då för skruven                      
       i detta 

godsmaterial. För att sträcka ut denna M8 skruv en millimeter så krävs det alltså 

                 , men innan dess så har den redan sträckts och troligtvis brustit.  

Det är inte bara skruven som fjädrar, utan även godset som fjädrar. Formeln för att räkna ut 

fjäderkonstanten för godset beskrivs av Fritsche och Rötscher som finns i Colly Componets 

handbok om skruvförband. Tyvärr så går det bara referea till Colly Components handbok om 

skruvförband då Colly Components har skrivit om sin handbok med massa stavfel, men 

originalet är rätt. Skillnaden mellan Rötscher och Fritsche så tog Fritsche hänsyn till en 

korrektionsfaktor om är en materialfaktor    och Rötscher antog att deformationen beter 

sig som figur 32 visar, och Fritsche antog att deformationen beter sig som figur 33 visar. 

Materialfaktorerna är följande. 

 Korrektiosnfaktorn    för stål…………………………….………..= 1/5 

 Korrektiosnfaktorn    för gjutjärn………………………..……..= 1/4 

 Korrektiosnfaktorn    för aluminiumlegeringar……….....= 1/3 

 

Figur 32:Rötscher’s deformationsteori. Foto: Colly Components 
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Figur 33:Fritsche’s deformationsteori. Foto: Colly Components 

 För Rötscher’s deformationsteori så ges formeln. 

      
       
  

 
  
 
  ((   

  
 )

 

   
 *

  
 

(20) 

Och för Fritsche’s deformationsteori så ges formeln. 

      
       
  

 
  
 
  ((      

  
 )

 

   
 *

  
 

(21) 

Formelmässigt så är Rötscher’s deformationsteori och Fritische’s deformationsteori väldigt 

lika varandra, utom ett fall där i Rötscher’s deformationsteori om         . Då ges 

formeln. 
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(22) 

Den deformationsteorin enligt ekvation 22 gäller vid långa skruvar och långt gods. Figur 34 

visar hur teorin fungerar. 
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Figur 34:Vid långa skruvar och långt gods för Rötschers's deformationsteori. Illustration: 
Författaren 

I denna rapport så kommer Fritsche’s deformationsteori användas för att räkna ut godsets 

fjäderkonstant då Fritsche tar hänsyn till en materialfaktor. Fjäderkonstanten för godset 

räknas ut för ekvation 23.  

 

      
        

  
 
   

 
  ((      

  
 )

 

   
 *
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 )

 

     )

  
                       

(23) 

För att bekräfta om dragspänningen       tillsammans med den axiella spänningen      

som orsakas av axiella extrema kraften          , överstiger dragsträckgränsen        så 

multipliceras den axiella spänningen      med skruvens fjäderkonstant        dividerat 

med summan av skruvens fjäderkonstant        och godset fjäderkonstant      .  
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Fjäderkonstanterna ska då bilda en verkningsgrad som ekvation 24 visar. 

        
      

            
 

                

                               
             

(24) 

Detta betyder att endast ca 21.14% av den axiella spänningen      kommer användas. Figur 

35 visar att förspänningskraftförlusten     , som kraften    (kraften    är i detta fall är 

        ) skapar, kommer då vara ca 78.86% av axiella spänningen     . Kraften     är 

kraften som orsakar spänningsförlusten i skruvförbandet. Som tidigare i rapporten 

förklarades att      och       inte kan summeras då materialet i godset och skruven fjädras 

så visar figur 35 ett skruvdiagram som förklarar teorin. Extrema kraften          är den kraft 

som skapar kraften    som skruven utsätts för. Den kraft som egentligen påverkar skruven i 

extra dragspänning är kraften     gå grund av fjädringen. Krafterna definieras som följande. 

                

(25) 

                        

(26) 

                (         ) 

(27) 

               

(28) 

Ett räkneexempel: Om en skruv dras ned med en förspänningskraft på         där 

kraften        och         och         så blir förspänningskraften        och 

den totala spänningen i skruven blir följande. 

       
      
      

 

29 
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Figur 35:Kompletterat skruvdiagram med yttre laster. Foto: Colly Components 

Ekvation 30 och ekvation 31 bekräftar att dragspänningen       tillsammans med axiella 

spänningen      inte överstiger sträckgränsen hos skruven. 

                                                     

                 

(30) 

Jämförelse om        överstiger sträckgränsen. 

                                    

(31) 

Det blir alltså ingen plasticering i skruven då skruven befinner sig inom det elastiska 

området. I detta fall så är beräkningen fokuserade bara på de mest utsatta skruvarna i 

skruvförbandet. Det övriga skruvar har mindre spänning då dem allra yttersta skruvarna 

närmas den gula pilen tar upp det mesta av dragspänningen.  

2.2.4.4 Skjuvspänningen i skruven 

Enligt rapporten så skjuvas skruvarna av vid gängen och går av. Om skruven tar skjuvning så 

betyder det följande: 

1. Skruvförbandet är underdimensionerat. 

2. Förspänningskraften i skruvförbandet tappar förspänningskraft. 

Här räknas friktionskoffecienten ut enligt ekvation 32. Det är en momentekvation där 

summan av förspänningen multipliceras med skruvens radie och en friktionskoffecient, som 

tillsammans bildar ett moment          , som är summan av förspänningskraften    

multipliceras med skruvarnas radie från centurm             och ytans friktionskoffecient 

    . 

         ∑                                  (                   )

    (              ) 

(32) 



31 
 

För att räkna ut den teoretiska friktionskoefficienten      som hushalovrnas yta behöver så 

behöver förspänningskraften    räknas ut. Förspänningskraften är dragspänningen       

multiplicerat med skruvens spänningsarea        som ekvation 33 visar. 

                      
 

 
(
             

 
*
 

             
 

 
(
           

 
*
 

               

(33) 

Momentet som orsakar skjuvning på grund tangentiella kraften             av räkans ut i 

ekvation 34. 

                                                                  

(34) 

Momentets ekvation ställs upp som en jämnviktsekvation med momentet           som 

friktionskrafterna skapas i hushalvornas ytor. Ekvation 35 visar hur ekvationen ställs upp. Här 

är dock inte den axiala lasten inräknad      som orsakar en spänningsförlust på 

skruvförbandet. 

                                                  (                   )  

      
           

                            
 

                        

                     

 
              

                     
              

(35) 

Friktionskoefficienten blir ca 0.82. Stål emot stål brukar ligga runt 0.2 enligt tabeller från 

Colly Components handbok om skruvförband. Differentialväxeln är också delvis neddränkt i 

olja, men enligt Colly Components handbok om skruvförband så trycks oljan ut på grund av 

klämkraften mellan ytorna, så olja vid ytor som utsätts för stora klämkrafter resulterar exakt 

samma friktionskoefficient vid osmord yta.  

Det är inte heller korrekt att hävda att den teoretiska friktionskoefficienten kommer vara lika 
stor som i verkligheten. Svaret på den frågan finns i forskningsartikeln ”Analysis of Dynamic 
Systems With Various Friction Laws”[18]. Artikeln förklarar att friktionen är komplex och det 
finns ingen teori som säger ”så här är det – jag har rätt”. Det går inte heller direkt säga att 
stål är exakt 0.2 i friktionskoefficient. Stål kan vandra allt från 0.1 upp till 1.0 om så önskas. 
Allt beror på dessa parametrar i funktionen som finns i ekvation 36. 
 
 (                                                                  )    

(36) 

Därför så skulle uträkningen i ekvation 35 inte stämma överens med verkligheten. Bland 

annat finns det olika teorier hur friktionen definieras. Här är tre av dessa. 
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Leonardo Da Vinci(1452-1519), uppfinnare och filosof, kom fram till att friktionskoefficienten 

inte är beroende av den pålagda kontaktytan. Han utvecklade teorin från en observation av 

friktionen igenom en lindad lina sträcks som ut av en kraft. Leonardo da Vincis mekaniska 

teori är baserad på det observerade fenomenet att ytorna har en variation till att halka, 

vilket resulterade i olika värden för friktion. Någon matematisk uträkning gjorde däremot Da 

Vinci inte för det var just efter 1500-talet som forskning tog över filosofin. Innan dess så 

brydde sig inte filosofer om teorin, bara att saker och ting händer i verkligheten.  

I slutet av 1600-talet formulerade Guillaume Amontons(1663-1705) en observation baserade 

på torrfriktion och han hävdade att friktionen är en horisontal kraft mot kontaktytan som är 

multiplicerat med normalkraften N och en dimensionslös koefficient  . 

      

(37) 

Faktum är att den friktionskoefficienten är beroende av lasten samt på den mekaniska, 

geometriska och kemiska egenskaperna hos friktionsytorna. Trots att Guillaume Amontons 

formel saknar precision och inte så har mycket forskning bakom sig, det har i stor 

utsträckning i beräkningarna idag. Det sägs att det är den generella friktionsformeln.  

 

Guillaume Amontons teori utökades av den franske ingenjören Charles-Augustin de Coulomb 

(1736-1806) som fick laddningsenheten Coulomb (C) uppkallad efter honom[26]. På 1700-

talet antog Coulomb samma formler som Amontons gjorde, men Coulomb kompletterade 

formeln, i ekvation 38, med en korrektionsfaktor   som skulle betrakta en viss kraftkonstant 

för en viss yta under vissa förhållanden. Denna teori läggs inte så stor fokus på då Amontons 

teori är nog komplicerad att behärska. Coulomb antog även att den kinetiska 

friktionskoefficienten   är beroende av viskositeten. 

        

(38) 

Så att räkna ut friktionskoefficienten       för ett visst material som har en viss ytfinhet 

kräver praktiska tester. Åter tillbaka till hushalvornas skjuvning.  

Om hushalvorna rör sig så betyder det att skruvförbandet tar emot skjuvning. För att räkna 

ut skjuvsträckgränsen som skruven klarar av utan att skjuvas så tas två faktorer hänsyn till.  

1. Skruvens totala axiella spänning 

2. Skruvens dragsträckgräns 

Det blir samma metod av uträkning som momentekvationen vid uträkning av teoretiska 

friktionskoefficienten     . Skillnaden är att      kommer ersättas med        och 

förspänningskraften    kommer ersättas med den gängade delens snittarea       . Figur 36 

illustrerar att skjuvkrafterna kommer vara tangentiella.  



33 
 

 

Figur 36:Illustration om skjuvspänningskrafterna i skruvförbandet. Illustration: Författaren 

I skruven sker det både en skjuvning på grund av det vridande momentet och en töjning på 

grund av den axiella kraften som skapar böjmomentet. Om dessa krafter kombineras så 

kommer en effektivspänning appliceras på skruvförbandet. Effektivspänningen kan då lösas 

ut med von-Mises enligt ekvation 39. 

    √       

(39) 

Där     kan ersättas med M8 12.9 skruvarnas dragsträckgräns                   och   

kan ersättas med summan av dragspänningen                       tillsammans med 

kraften     som kan uttryckas som             . Skjuvningen   kan ersättas med 

skjuvsträckgränsen         i MPa. 

Skjuvsträckgränsen         för skruven räknas ut i ekvation 40. 

         √      
          

            
√        

  (                  )
 

 

 √
                   

 
               

(40) 

Skjuvbrottgränsen        för skruvarna räknas ut i ekvation 41. 

        √(                  )
 
        

          

 √
       
  (                  )

 

 
 √

                   

 

                 

(41) 
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För att räkna ut den skjuvspänning        som orsakas på skruvarna så räknas ekvation 42 

ut. 

                                                                         

 
                        

                                
 

              

   
 
 (
           

 )
 

       

                

(42) 

Här bevisas det att                       är högre än skjuvsträckgränsen         

              och skjuvbrottgränsen                       . 

                                 

(43) 

       och        jämförs med varandra.  

                                

(44) 

Ekvation 44 bevisar att skruvarna skjuvas av precis som rapporten om brottet visar, vid 

gängorna. Men med tanke på att friktionskrafterna hjälper till att hindra brottet en viss del 

så kommer brottet ses som en förtrödjning(inte förtöjning), trots att hushalvornas yta kan 

skjuva. Brottet sker alltså inte direkt som referenskälla[2] beskriver.  

2.2.4.5 Skjuvning i styrpinnen 

För skjuvning i styrpinnen räknas ut i ekvation 45. Styrpinnens radie            från centrum 

är exakt samma som skruvarnas radie             från centrum. 

                                                                       

 
                        

                              
 
              

  
 
  

        

                 

(45) 

En sträckgräns på minst 4329 MPa när nog omöjligt idagens läge att uppnå på en styrpinne som har 8 

mm i diameter. 
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2.2.4.6 Utmattning i skruven 

Det finns flera sätt att räkna på utmattning. Det finns bland annat finns det olika teoretiska 

formler för just utmattning. Dessa är följande: Goodman’s, Gerber’s, Morrow’s och 

Söderberg’s teorier. Dessa teorier är listade i referens[19] och dem skrivs upp i ekvation 46 

(Söderberg), 47 (Goodman), 48 (Gerber) och 49 (Morrow). Parametern        är 

medelspänningen i bulten,      är den alternativa spänningen.          är 

uthållighetsgränser, det vill säga faktorer.          Är påkänningsspänningen.  

 

    
  
 
      
  

   

(46) 

    
  
 
      
  

   

(47) 

    
  
 (
      
  

*
 

   

(48) 

    
  
 
      
         

   

(49) 

 

Denna rapport nämner att det finns olika teorier och tänkare när det gäller utmattning och 

markerar att ingen har mer rätt än någon annan då utmattning är komplext. Men i denna 

rapport kommer utmattningsteorin från Colly Components handbok om skruvförband 

användas då den är mer geometrisk och tar inte hänsyn till några faktorer. 

För uträkning av utmattning så räknas spänningsamplituden ut och den spänningsamplitud 

som inte får överstiga ett visst tabellvärde, från Colly Component handbok om skruvförband. 

De värden som finns i Colly Componentboken gäller för 10 miljoner cykler, det vill säga    . 

Hur utmattning för en skruv illustreras visas i figur 37. 

 

Figur 37:Utmattningsamplituden. Foto: Colly Components 
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Enligt ekvation 50 så gäller utmattningsformeln från Colly Components handbok om 

skruvförband skrivs som följande. 

                    
   

        
 

(50) 

Men med tanke på att kraften     kan räknas ut som                     enligt ekvation 

51. 

             
   
      

 

(51) 

Så kommer formeln för utmattning se ut enligt ekvation 52. 

                    
            

 
 

(52) 

I detta fall så kommer den axiella medelkraften                  användas för 

utmattning användas. FEM-beräkningarna är skapade bara med dem axiella extrema kraften 

                . Men alla FEM-beräkningar är linjära. För att räkna ut spänningen i 

skruven när          används så räknas ett förhållande ut mellan          och         . 

       
        
        

 
      

      
               

(53) 

Medelkraften är bara ca 17.6 % av den extrema kraften. Det betyder att 17.6% av      som 

är på 700 MPa vid den extrema kraften, kommer ge en ny spänning i skruven som motsvarar 

en användning av medelkraften. 

          
                   

 
 
                           

 
               

(54) 

Det betyder att           är ca    MPa och tillåten spänningsamplitud           enligt 

tabellvärde på en M8 12.9 är 35 MPa. Vilket resulterar att utmattningen är godkänd.  

                                    

(55) 
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2.3 Dimensioneringsmetoder 

2.3.1 Introduktion 

I detta avsnitt så kommer mindre fokus på teori förekomma för att inte vara en sådan 

upprepande rapport. Dimensioneringsförsöken kommer dock något vara mer upprepande. 

Uträkningar och analyser kommer ske som vanligt. Metoder som teori som inte har 

redovisats kommer rapporten att redovisa. Dimensioneringsförsöken 1, 7 och 8 nedan 

kommer förklara mest teori och utförande jämfört med övriga dimensioneringsförsök. 

2.3.2 Flödesdiagram och tabeller 

Här visas ett flödesdiagram för dimensionering av allmänna skruvförband. 

Flödesdiagrammet visar ett problem som går via olika metoder och vidare till en lösning av 

problemet. Flödesdiagrammet visas i figur 38. 
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Figur 38:Flödesschema anpassat för allmänna skruvförband. Foto: Författaren 
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Här visas ett flödesdiagram som är anpassat för denna differentialväxel som denna rapport 

kommer använda sig av vid dimensioneringsförsöken 1 till 6. Flödesdiagrammet redovisas i 

figur 39.  

 

Figur 39:Flödesdiagram anpassat för differentialväxeln. Foto: Författaren 

Ersätt nuvarande 

gänghål med 

större gänghål 

Godsdiameter 

räcker till? 

Är godset 

djup? 

Använd 

HELICOIL 

Djupare 

gänga och 

längre skruv 

Högre 

sträckgräns 

på skruven 

𝐹𝐺𝑜𝑑𝑠  𝐹𝐹 ? 

Kan 

hushalvornas 

ytor limmas? 

Limma ytan 

Applicera en 

grov ytfinhet 

𝑅𝑒𝐿  𝜎𝐷𝑟𝑎𝑔  𝜎𝐹𝐸𝑀*𝜂𝐹𝑗 𝑑𝑒𝑟? 

Kan hushalvans 

diameter ökas 

mer? 

Kan 

svetsförband 

användas? 

Nu roterar inte 

hushalvorna  

NEJ

JA 

JA 

NEJ 

JA 

JA 

NEJ 

JA 

NEJ 

NEJ 

JA NEJ 

JA 

Det går inte att 

förstärka denna 

differential

JA NEJ 

Ny större gänga 

Start – Skjuvning – 

Skruv går av 

Är ytan 

grov? 

JA 

JA 

NEJ 

 

𝜏𝑆𝑡𝑟 𝑐𝑘  𝜏𝑆𝑘𝑟𝑢𝑣? 

NEJ 



40 
 

Tabell 4 visar en lista som listar upp metoder för att dimensionera ett skruvförband för 

denna differential. För varje metod presenteras fördelar och nackdelar om metoden. 

Tabell 4:Fördelar och nackdelar om varje metod. 

Metod Fördel Nackdel 

Ersätt nuvarande gänghål med 
större gänghål 

Högre spänningsarea, högre 
dragspänning vilket minskar 
friktionskoefficienten 

Godset kanske inte 
räcker till. 
Gängdeformation i 
gods. 

Applicera HELICOIL på godset i 
nuvarande gänghål. 

Fördelar krafterna i gängen 
med jämt vilket ger möjlighet 
till högre dragspänning 

Godset kanske inte 
räcker till 

Öka sträckgränsens på 
nuvarande skruv. 

Högre sträckgräns, högre 
förspänning vilket minskar 
friktionskoefficienten 

Gängdeformation i 
gods. 

Höj friktionskoefficienten på 
planets yta 

Högre friktion mellan 
hushalvorna vilket ger högre 
motstånd emot skjuvning 

Sättning i materialet 
kan förekomma. 

Svetsa ihop hushalvorna Mycket bra motstånd till 
töjning och spänning. 

Kuggmaterialets 
spänningar kan släppa, 
blir mjukare. Mer 
hänsyn till utmattning. 

Djupare gänghål där gängan 
börjar senare och längre 
skruvar. 

Möjlighet till ökad förspänning 
i skruven vilket minskar 
friktionskoefficienten. Mer 
elastisk, tåligare emot 
utmattning 

Godset kanske inte 
räcker till.  

Öka hushalvsans diameter.  Större skruvförband vilket ger 
högre spänningsarea, högre 
dragspänning vilket minskar 
friktionskoefficienten  

Ny differential, nytt 
artikelnummer, 
ombearbeta 
skiljeväggen i axelhuset 

Ersätt skruvarna med 
passkruvar. 

Noggrannare tolerans på 
skruvarna. Kan hjälpas åt 
bättre vid skjuvning. 

Dyrare att köpa in.  

 

Här visas en punktlista som deklarerar åtgärder som alltid ska tillämpas oavsett vilken metod 

som använd vid dimensioneringsfallen 1 till 6, utom dimensioneringsförsök 7 och 8.  

 Ersätt styrpinnen med passkruv för att fortsatt kunna styra upp hushalvorna vid 

montering. 

 Ersätt alla skruvar med passkruvar med tolerans för att alla skruvar ska hjälpas åt 

samtidigt vid skjuvning.  

 Fokus på fin anliggningsytan på passkruvens skruvskalle och gods. 

 Härdad bricka under anliggningsytan. 
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 Skruvarna som används ska vara rullad gänga och obehandlad på ytan för sänka 

friktionen.  

 Använd molybden sulfid (    ) för att få ner friktionen på gängan och 

anliggningsytan.  

 Skruvarnas ogängade del ska gå ner i andra delen av hushalvans gods och skruvens 

ogängade del och hålet ska vara en tolerans på.  

 Varje skruv lås med gänglåsning.  

2.3.3 Klämlängden i nya skruvförbandet 

När en ny skruv har skapats för denna differential så kommer skruven ge en ny klämlängd 

  . Nedan så visar figur 40 nuvarande gänghål i hushalvan, respektive framtida gänghål i 

hushalvan i figur 41, från differentialväxeln. Figurerna har bara fokus på gängdjupet och inte 

diametern. Gängdjupet ska inte vara 40 mm djup. Själva totala hålets djup ska vara 40 mm 

djup. 

 

Figur 40:Hur skruvarnas längd och gängdjup är nu. Foto: Författaren 
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Figur 41:Hur gängdjupet hos skruven ska vara efter konstruktionen. Foto: Författaren 

Nya gänghål med djupare gängdjup kräver även nya skruvar. Figur 42 visar en passkruv som 

har noggrannare givna toleranser som kommer att användas som skruvförband hos denna 

differentialväxel för beräkning. Toleranserna är till för att skruvförbandet ska vara snävt, så 

när hushalvorna rör sig vid skjuvningen så kommer alla passkruvar hjälpas åt samtidigt, och 

inte som nu där det kan förekomma att endast en eller två passkruvar tar upp alla krafter vid 

första skjuvningen. En ”sax-effekt” är något som undviks om passkruvarna har en tolerans. 

Rapporten har inte i huvudsyfte att konstruera en ny passkruv då konstruera en ny passkruv 

kräver mer tid och mer noggrannhet. Rapporten visar bara ett förslag på att passkruvar med 

tolerans är ett krav för att undvika en ”sax-effekt”. Att skapa sin egen standard för en 

passkruv tar många veckor. 
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Figur 42:En passkruv(t.v), mall över insexskruv (t.h). Foto: Författaren 

En grov beskrivning av snittet i skruvförbandet visas i figur 43. Figur 43 visar att den 

ogängade delen kommer gå igenom båda hushalvorna för att den ogängade delen på 

passkruven ska ta skjuvningen. Klämlängden kommer vara             
 

 
    

   

 
                för ett M8 skruvförband. Notera även att längden    kan ändras 

beroende på hur långt gängan skruvas in i godset och dimensionen på diametern  . Längden 

   är inte illa konditionerat. Det betyder med andra ord att det gör inget om    är en 1 mm 

extra. Det påverkar inte resultatet så mycket.  

 

Figur 43:Illustration över klämlängden till vänster. Illustration: Författaren 
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Klämlängden sträcker sig ned till     för en sådan passkruv. Enligt figur 44 så tar dem första 
gängorna på upp ca 90% av kraften. I detta fall vid en M8 passkruv med               så 

tar de första gängorna upp 93% av kraften. Den högra bilden i figur 44 visar att vid grövre 
gängor så tar de första gängorna upp mest av kraften och desto finare gänga desto mer 
klämkraft(utsprid kraft) ger skruven, enligt referens [20]. Den högre bilden illustrerar 
spänningen över skruvens längd som kompletterar den vänstra bilden i figur 44. 

 

Figur 44:Gängornas kraftupptagning – HELICOIL(t.v) Foto: Colly Components (t.v) 
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2.3.4 Dimensioneringsförsöken 

Start – Skjuvning – Skruv går av 

Enligt rapporterna och hållfasthetsberäkningen så går M8 12.9 skruvarna av på grund av 

skjuvning på gängade delen. Därför måste ett nytt skruvförband appliceras. 

2.3.4.1 Dimensioneringsförsök 1 – M8 12.9 passkruv 

Ersätt nuvarande gänghål med större gänghål 

I detta fall blir det en passkruv M8 som har 0.2 mm extra i diameter på den ogängade delen 

och den ogängade delen går ner i andra hushalvans gods. 

Godsdiameter räcker till? 

Enligt figur 45 så har nuvarande gänghål i övre hushalvan en radie på 4.25 mm. Då ska 

passkruvens ogängade del vara på 4.1 mm i radie samt att den ogängade delen ska kunna gå 

ner i godset. Om passkruven passar i den övre hushalvan så kan slutsatsen dras att 

passkruven passar i undre delen av hushalvan. 

 

Figur 45: Nuvarande hål i övre hushalvan. Foto: Författaren 

           

Här görs en analys om hur stor förspänningskraft en M8 passkruv får ha tills gängorna i 

godset deformeras. Det kan betraktas här i denna del att passkruven är oändligt hård. Det är 

viktigt att veta när gängorna i godset deformeras om HELICOIL måste appliceras i godset 

eller längre gänghål måste borras. 
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Då räknas förspänning ut för skruven. Skruvens stigningsvinkel       för en standard M8 

räknas ut.  

         
     

        
         

     

        
      

    

       
              

(56) 

Friktionsvinkel           räknas ut. Parametern        är friktionskoefficienten mellan 

skruvens gänga och godsets gänga. I detta fall när      ska appliceras så kan slutsatsen dras 

att friktionskoefficienten blir 0.125 enligt tabellvärde från Colly Component handbok om 

skruvförand. 

             
      

            
       
 

               
  

      

            
       
 

      
     

                  
  
   
              

(57) 

Korrektionsfaktor    räknas ut för att kunna ta hänsyn till alla friktionsfaktorer. Om ingen 

friktion finns så kommer korrektionsfaktorn gå emot 1.0.  

   
 

√      [
        

             
    (               )]

 

 
 

√      *
       

               (                       )+
 

                  

(58) 

Dragspänningen       för passkruven räknas ut. 

                                                                 

(59) 

Förspänningskraften     för passkruven räknas ut.  

                      
 

 
 (
             

 
*
 

              
 

 
(
           

 
*
 

               

(60) 
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Figur 46 illustrerar hur gängorna tar i varandra inuti godset. Parametern   visar diametern 

på passkruven som täcks över av godsets gänga. I detta fall så kommer det vara passkruvens 

innerdiameter       . Parametern   är gängstidningen       och i rapporten kommer 

parametern   kallas för       i beräkningarna. Parametern   är en faktor som hittas i Colly 

Components handbok om skruvförband, och den handboken beskriver tillsammans med 

gängstidningen hur bred en gänga på passkruven kommer vara vid innerdiametern.  

Parametern              är godsets skjuvsträckgräns och parametern           är hur långt 

passkruven är inskruvad i gängorna. Tillsammans med dessa parametrar så kan kraften 

räknas ut hur mycket kraft som behövs som förspänningskraft i passkruven tills gängorna 

plasticeras i godset.  

 

 

Figur 46: Gängornas bredd vid diametern  . Fotor: Colly Components 

Här visas en lista på valda parametrar för detta M8 skruvförband. 

                 

        

               

                             

                 

Skjuvsträckgränsen              räknades ut igenom von-Mises effektivspänning. Om godsets 

dragsträckgräns är känd så kan skjuvsträckgränsen räknas ut. Hela differentialväxeln är gjort 

av sätthärdade materialet 16MnCr5 (1.7131):  EN 10084-2008[21] som har en 

dragsträckgräns på                  enligt Quaife. Materialets ythårdhet hittas i bilaga 

C. 

         √                 
 

    
⇔              

        

√ 
 
   

√ 
                 

(61) 
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Efter skjuvsträckgränsen för godset är räknat ut så räknas ut kraften       för skruven att 

plasticera godsets gängor. 

                                             
                                                

(62) 

Förspänningskraften blev                  måste alltså vara större än       

              för att godsets gänga ska plasticeras, som ekvation 63 visar. En avrundning 

nedåt görs alltid vid jämförelse för att enklare kunna avgöra, då decimaler kan misstolkas 

som heltal. 

                            

(63) 

Kan hushalvornas ytor limmas? 

Friktionskoefficienten      räknas ut när bultarna appliceras. 

                                                  (                   )  

      
           

                            
 

                        

                     

 
              

                     
              

(64) 

Ekvation 64 visar att hushalvorna skjuvas med förspänningskraften    då stål emot stål är ca 

              i friktionskoefficient. Skulle hushalvorna limmas med limmet exempelvis 

limmet Loctite[22] 620 så kan det antas att teoretiskt sätt så hjälper det emot skjuvningen.  

Limmet Loctite 620 en skjuvstryka på            . Det betyder att limmet skjuvstryka 

     skulle kunna uttryckas som                 . Enligt figur 47 så är ytan som är 

möjligt att limma på                
 .  
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Figur 47:Den gröna ytan ska föreställa den uträknade arean på hushalvan. Foto: Författaren 

För att räkna ut limmets tangentiella skjuvkraft      så multipliceras      med     . 

                                         

(65) 

För att räkna ut vilken friktionskoefficient      ytan måste ha för att limmet Loctite 620 ska 

kunna klara av skjuvningen så räknas ekvation 67 ut. Radien som skapar vridmomentet antas 

vara            . I ekvation 66 antas det att limmet minskar vridmomentet              

            (                 )              

(66) 

                                                  (                   )  

      
           

                            

 
(                 )             

                     
 
(             )         

                     
              

(67) 

Om hushalvorna är limmande betyder det att friktionskoefficienten      behöver bara ca 

0.47. Dock så är uträkningen av friktionskoefficienter så komplexa att dessa inte går att 

räkna ut helt riktigt. Figur 48 visar olika kraftnivåer med avseende på sträckan. Nivån 

        är den klassiska friktionsnivån,           är den nivå innan limmet spricker. 
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          är den nivå när limmet har krackelerat, det vill säga sprucket. Nivån          

           är den nivå när friktionskrafter och limkrafter summeras.  

 

Figur 48: Hur kraftkurvan för friktion kommer se ut. Illustration: Författaren 

Problemet är att det inte går summera limkrafter tillsammans med friktionskrafter då 

friktionskrafterna går emot noll för det blir ingen friktion längre när hushalvorna är limmade. 

Ändå så blir motståndskrafterna mot skjuvning högre om lim och friktionskrafter summeras, 

än fast friktionskrafter har högre motståndskrafter till skjuvning än vad limkrafter har. 

Slutsats: Den teoretiska friktionskoefficienten är inte exakt som den verkliga 

friktionskoefficienten. Därför kan inte ytorna limmas då ingen uträkning kan ske, samt att 

limmet tar upp ett fleraxligt spänningstillstånd vilket lim inte ska göra. Tester i laboration 

måste tillämpas för att kunna ge ett tabellvärde för ett visst material, men viss kraft, med 

visst kemiska egenskap t.ex. smörjmedel. Dessa har Colly Component räknat fram i sin 

handbok igenom många praktiska tester. 

                      ? 

Här analyseras den axiella lasten med hjälp av CATIA V6 FEM-verktyg som visas i figur 49. 

Det blir en axiell spänning      på ca 500 MPa när den axiella extrema kraften          

        applicerades på kronhjulet. Randvillkoren och applicering av kraften är exakt som 

under rubriken Kraftpänningen i skruven. Skillnaden är nu har exakt alla skruvar randvillkor 

då styrpinnen är ersatt med en identisk passkruv istället. 
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Figur 49:Dragspänningen i skruven är ca 500 MPa. Foto: Författaren 

Fjäderkonstaterna        för passkruv och gods       räknas ut för att kunna summera 

                  . Klämlängden var         mm som ekvation 68 visar. 

                        

(68) 
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Passkruvens fjäderkonstant        räknas ut. 

       
 

 
  
 (

  
      

 
  
     

*
 

 

 
       (

   

 
 (
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)

 
 

 
       (

   

 
  (
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)

                      

(69) 

Godsets fjäderkonstant       räknas ut med hjälp av Fritsche’s deformationsteori. 

      
        

  
 
   

 
  ((      

  
 )

 

   
 *

  

 

       
 
  ((   

 
 
 
    
 )

 

     )

    
                      

(70) 

Passkruvens fjäderkonstant är                      
       och godsets 

fjäderkonstant                    
       för den nya klämlängden med en M8 

passkruv.  

Då räknas om dragspänningen       tillsammans med den axiella spänningen      i 

passkruven som orsakas av lasten         , om dessa tillsammans överstiger passkruvens 

sträckgräns       . Fjäderkonstanternas förhållande         räknas ut i ekvation 71.  

        
      

           
 

                

                              
              

(71) 

Jämförelsen om        går över sträckgränsen. 

                                                       

                 

(72) 

Ekvation 73 visar att        går inte över sträckgränsen.  

                                    

(73) 
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              ? 

Här analyseras det om M8 passkruven skjuvas så den plasticeras. Friktion är inte medräknad 

då brottet är en fördröjning. Så länge skruvförbandet är underdimensionerat så kommer 

passkruvarna ta skjuvning förr eller senare. 

Här räknas skjuvsträckgränsen         för passkruven. 

         √      
          

            √
        
        

 

 

 √
        
  (                  )

 

 

 √
      (                             ) 

 

 √
                    

 
                 

(74) 

Här räknas skjuvspänningen        i passkruven ut. 

                                                                        

 
                        

                               
 

              

   
 
 
(   )        

                

(75) 

Här jämförs skjuvspänningen med skjuvsträckgränsen. 

                                 

(76) 

Ekvation 76 bevisar att M8 12.9 passkruv håller för skjuvning om det skjuvas på passkruvens 

ogängade del      . 

2.3.4.2 Dimensioneringsförsök 2 – M8 12.9 UNB passkruv 

Ersätt nuvarande gänghål med större gänghål 

I denna del så samma M8 passkruv, geometriskt, men brottgränsen är            

         och sträckgränsen är                       då det är en UNB[23] passkruv. 

Godsdiameter räcker till? 

Det är samma bild som föregående bild och geometriska dimensionerna är det samma. 
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Det är samma stigningsvinkel, friktionsvinkel och korrektionsfaktor på alla M8 passkruvar så 

dessa behövs inte räknas ut igen. Men en annan dragspänning       blir det då det är en 

annan sträckgräns. 

                                                                     

(77) 

Förspänningskraften    räknas ut för passkruven. 

                      
 

 
 (
             

 
*
 

              
 

 
(
           

 
*
 

               

(78) 

Förspänningskraften       som krävs för att godsets gängor ska plasticeras är samma som 

föregående dimensioneringsförsök då det är samma parametrar som används i ekvationen 

för en M8 passkruv. 

                    

(79) 

Här jämförs om förspänningskraften       är högre än passkruvens förspänningskraft     

                            

(80) 

Ekvation 80 visar att godsets plasticeras inte när passkruven har förspänningskraften     

Kan hushalvornas ytor limmas? 

Friktionskoefficienten      räknas ut. 

                                                  (                   )  

      
           

                            
 

                        

                     

 
              

                     
              

(81) 

Ekvation 81 visar att hushalvorna skjuvas med förspänningskraften    då stål emot stål är ca 

              i friktionskoefficient.  

Slutsatsen är samma som i dimensioneringsförsök 1. 
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                      ? 

Det är samma fjäderkonstanter        och       , samt samma      som föregående 

dimensioneringsförsök. Men        räknas ut till något annat värde då dragspänning       

är större på grund av högre sträckgräns hos skruven. 

                                                       

                  

(82) 

Jämförelsen om        går över sträckgränsen. 

                                         

(83) 

Ekvation 83 visar att        går inte över sträckgränsen.  

              ? 

Här räknas det ut om passkruven plasticeras vid skjuvning. Passkruvens sträckgräns         

räknas ut. 

             √      
          

            √
            
        

 

 

 √
            
  (                  )

 

 
 √

                   

 

                

(84) 

Det är samma skjuvspänning        i passkruven som föregående dimensioneringsförsök.  

                        

(85) 

Här jämförs om        är större än        .  

                                  

(86) 

Ekvation 86 visar att passkruven M8 12.9 UNB passkruv håller för skjuvning om det skjuvas 

på passkruvens ogängade del      . 
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2.3.4.3 Dimensioneringsförsök 3 – M8 16.9 passkruv 

Ersätt nuvarande gänghål med större gänghål 

I denna del så används fortfarande en M8 passkruv, fast denna gång är sträckgränsen höjs 

ytterligare till                 och brottgränsen höjs till                 . 

Godsdiameter räcker till? 

Det är samma bild som i dimensioneringsförsök 1. Så M8 skruven passar i godset. 

           

Det är samma stigningsvinkel, friktionsvinkel och korrektionsfaktor på alla M8 passkruvar så 

dessa behövs inte räknas ut igen. Men olika dragspänningar blir det då det är en annan 

sträckgräns. 

                                                                 

(87) 

Förspänningskraften    räknas ut för passkruven. 

                      
 

 
 (
             

 
*
 

              
 

 
(
           

 
*
 

               

(88) 

Förspänningskraften       som krävs för att godsets gängor ska plasticeras är samma som 

föregående dimensioneringsförsök då det är samma parametrar som används i ekvationen 

för en M8 passkruv. 

                    

(89) 

Här jämförs om förspänningskraften       är högre än passkruvens förspänningskraft     

 

                            

(90) 

Ekvation 90 visar att godsets plasticeras inte när passkruven har förspänningskraften     

Kan hushalvornas ytor limmas? 

Friktionskoefficienten      räknas ut. 
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                                                  (                   )  

      
           

                            
 

                        

                      

 
              

                      
             

(91) 

Ekvation 91 visar att hushalvorna skjuvas med förspänningskraften    då stål emot stål är ca 

              i friktionskoefficient.  

Slutsatsen är samma som i dimensioneringsförsök 1. 

                      ? 

Det är samma fjäderkonstanter        och       , samt samma      som föregående 

dimensioneringsförsök. Men        räknas ut till något annat värde då dragspänning       

är större på grund av högre sträckgräns hos skruven. 

                                                       

                  

(92) 

Jämförelsen om        går över sträckgränsen. 

                                   

(93) 

Ekvation 93 visar att        går inte över sträckgränsen.  

              ? 

Här räknas det ut om skruven plasticeras vid skjuvning. Passkruvens sträckgräns         

räknas ut. 

         √      
          

            √
        
        

 

 

 √
        
  (                  )

 

 
 √

                    

 

                 

(94) 

Det är samma skjuvspänning        i passkruven som föregående dimensioneringsförsök.  

                        

(95) 
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Här jämförs om        är större än        .  

                                 

(96) 

Ekvation 96 visar att en M8 16.9 passkruv plasticeras inte vid skjuvning om skjuvningen ser 

på passkruven ogängade del      . 

2.3.4.4 Dimensioneringsförsök 4 – M9 12.9 passkruv 

Ersätt nuvarande gänghål med större gänghål 

Nu ska en M9 12.9 passkruv användas. Det blir samma klämlängd på passkruven, bara 

diametern vid den gängande delen och den ogängade delen blir ökad med 1 mm. 

Sträckgränsen är                 och brottgränsen är                 .  

Godsdiameter räcker till? 

Enligt figur 50 så passar en M9 passkruv. Tunnaste väggen som syns i figur 50 är        

                 . 

 

Figur 50:M9 har ersatt M8. Foto: Författaren 

         ? 

Det är en ny passkruv, M9, vilket betyder ny stigningsvinkel, friktionsvinkel och 

korrektionsfaktor. 

Här räknas stigningsvinkel       ut. 
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(97) 

Här räknas friktionsvinkel           ut. 

             
      

            
       
 

               
  

      

            
       
 

      
     

                  
  
   
              

(98) 

Här räknas en korrektionsfaktor    ut. 

   
 

√      [
        

             
    (               )]

 

 
 

√      *
       

               (                       )+
 

             

(99) 

Dragspänningen       räknas ut. 

                                                                

(100) 

Förspänningskraften    räknas ut.  

                      
 

 
 (
             

 
*
 

              
 

 
(
           

 
*
 

               

(101) 

Förspänningskraften       som krävs för att godsets gängor ska plasticeras är inte samma 

som föregående dimensioneringsförsök då innerdiametern        är något större från en M9 

än en M8. 

                                             
                                                

(102) 
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Här jämförs om förspänningskraften       är högre än skruvens förspänningskraft     

                            

(103) 

Ekvation 103 visar att godsets plasticeras inte när passkruven har förspänningskraften     

Kan hushalvornas ytor limmas? 

Friktionskoefficienten      räknas ut. 

                                       (                   )       

 
           

                            
 

                        

                     

 
              

                     
              

(104) 

Ekvation 104 visar att hushalvorna skjuvas med förspänningskraften    då stål emot stål är 

ca               i friktionskoefficient.  

Slutsatsen är samma som i dimensioneringsförsök 1. 

                      ? 

Här analyseras den axiella lasten med hjälp av FEM-verktyget som visas i figur 51. Det blir en 

axiell spänning      på ca 450 MPa när den axiella extrema kraften          

        applicerades på kronhjulet. Randvillkoren och applicering av kraften är exakt som i 

rubriken övriga dimensioneringsförsök.  
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Figur 51:Spänning av den axiella lasten i M9 12.9 skruv. Foto: Författaren 

Här räknas fjäderkonstanterna        och       ut för en M9 passkruv. Fjäderkonstanterna 

       för passkruv och gods       räknas ut för att kunna summera                   . 

Klämlängden är fortfarande         mm. 
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(105) 

Godsets fjäderkonstant       räknas ut. 

      
        

  
 
   

 
  ((      
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(106) 

Fjäderkonstanternas förhållande         räknas ut. 

        
      

            
 

                

                               
              

(107) 

Jämförelsen om        går över sträckgränsen. 

                                                       

                  

                                   

(108) 

Ekvation 108 visar att        går inte över sträckgränsen. 

              ? 

Här räknas det ut om passkruven plasticeras vid skjuvning. Skruvens sträckgräns         

räknas ut. 
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         √      
          

            √
        
        

 

 

 √
        
  (                  )

 

 
 √

                   

 

                 

(109) 

Här räknas skjuvspänningen        för passkruven ut. 

                                                                     

 
                        

                               
 

              

   
 
 
(   )        

                 

(110) 

Här jämförs skjuvspänningen med skjuvsträckgränsen. 

                                      

(111) 

Ekvationen 111 visar att en M9 12.9 passkruv håller för skjuvning på den ogängade delen 

       

2.3.4.5 Dimensioneringsförsök 5 – M9 16.9 passkruv 

Ersätt nuvarande gänghål med större gänghål 

I detta dimensioneringsförsök ska en M9 passkruv med högre sträckgräns appliceras. Då väljs 

en passkruv med sträckgränsen                 och brottgränsen                 . 

Godsdiameter räcker till? 

En M9 med tolerans får plats som föregående dimensioneringsförsök.  

         ? 

Det är samma stigningsvinkel, friktionsvinkel och korrektionsfaktorer på alla M9 passkruvar. 

Men olika dragspänningar blir det då det är en annan sträckgräns. 

                                                                

(112) 
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Förspänningskraften    räknas ut för passkruven. 

                      
 

 
 (
             

 
*
 

              
 

 
(
           

 
*
 

               

(113) 

Förspänningskraften       som krävs för att godsets gängor ska plasticeras är samma som 

föregående dimensioneringsförsök då det är samma parametrar som används i ekvationen 

för en M9 passkruv. 

                    

(114) 

Här jämförs om förspänningskraften       är högre än passkruvens förspänningskraft     

 

                            

(115) 

Ekvation 115 visar att godsets plasticeras inte när passkruven har förspänningskraften     

Kan hushalvornas ytor limmas? 

Friktionskoefficienten      räknas ut. 

                                                  (                   )  

      
           

                            
 

                        

                       

 
              

                      
              

(116) 

Ekvation 116 visar att hushalvorna skjuvas med förspänningskraften    då stål emot stål är 

ca               i friktionskoefficient.  

Slutsatsen är samma som i dimensioneringsförsök 1. 

                      ? 

Det är samma fjäderkonstanter        och       som föregående dimensioneringsförsök. 

Men        räknas ut till något annat värde då dragspänning       är större på grund av 

högre sträckgräns hos skruven. 

                                                      

                 

(117) 
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Jämförelse om        går över sträckgränsen. 

                                   

(118) 

Ekvationen 118 visar att        går inte över sträckgränsen. 

              ? 

Här räknas det ut om passkruven plasticeras vid skjuvning. Passkruvens sträckgräns         

räknas ut. 

         √      
          

            √
        
        

 

 

 √
        
  (                  )

 

 
 √

                    

 

                 

(119) 

Det är samma skjuvspänning        i passkruven som föregående dimensioneringsförsök.  

                       

(120) 

Ekvation 121 visar att en M9 16.9 skruv plasticeras inte vid skjuvning på den ogängade delen 

       

                                 

(121) 

2.3.4.6 Dimensioneringsförsök 6 – M10 12.9 passkruv 

Ersätt nuvarande gänghål med större gänghål 

I denna del så används en M10 passkruv. Sträckgränsen är                 och 

brottgränsen är                 .  

Godsdiameter räcker till? 

Enligt figur 52 så passar inte en M10 med 0.2 extra i diameter inte i hålet. Det är 

       –                 mm kvar. 
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Figur 52:M10 passkruv passar absolut inte. Foto: Författaren 

För att få plats med en M10 passkruv så måste en ny differentialväxel tillverkas. 

Differentialväxelns diameter kommer vara större och då kommer den inte få plats i 

nuvarande axelväxelhus. Därför måste den rödmarkerade väggen i axelväxelhuset som syns i 

figur 53, som är till för att skilja olja, dimensioneras ned. Hur mycket som ska dimensioneras 

överlåter rapporten till konstruktörer inom området. 
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Figur 53:Vägg i axelväxelhuset. Foto: BAE Systems Hägglunds AB 

Quaife har även möjlighet att tillverka en differential med M10 skruvar(inte passkruvar). 

Differentialväxeln blir något större i diametern. Figur 54 visar nya differentialväxeln. 

 

Figur 54:Ny modell av differentialväxeln given av Quaife. Foto: Quaife 
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         ? 

Det är en ny passkruv, M10, vilket betyder ny stigningsvinkel, friktionsvinkel och 

korrektionsfaktor. 

Här räknas stigningsvinkel       ut. 

         
     

        
         

     

        
      

   

       
              

(122) 

Här räknas friktionsvinkel           ut. 

             
      

            
       
 

               
  

      

            
       
 

      
     

                  
  
   
              

(123) 

Här räknas en korrektionsfaktor   . 

   
 

√      [
        

             
    (               )]

 

 
 

√      *
       

               (                       )+
 

             

(124) 

Dragspänningen       för passkruven räknas ut. 

                                                                

(125) 

Förspänningskraften    räknas ut.  

                      
 

 
 (
             

 
*
 

             
 

 
(
           

 
*
 

               

(126) 
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Förspänningskraften       som krävs för att godsets gängor ska plasticeras är inte samma 

som föregående dimensioneringsförsök då innerdiametern        är något större från en 

M10 än en M9. 

                                         
                                               

(127) 

Här jämförs om förspänningskraften       är högre än skruvens förspänningskraft     

                            

(128) 

Ekvation 128 visar att godsets plasticeras inte när passkruven har förspänningskraften     

Kan hushalvornas ytor limmas? 

Friktionskoefficienten      räknas ut. 

                                                  (                   )  

      
           

                            
 

                        

                     

 
              

                      
              

(129) 

Ekvation 129 visar att hushalvorna skjuvas med förspänningskraften    då stål emot stål är 

ca               i friktionskoefficient.  

Slutsatsen är samma som i dimensioneringsförsök 1. 

                      ? 

Här analyseras den axiella lasten med hjälp av FEM-verktyget som visas i figur 55. Det blir en 

axiell spänning      på ca 440 MPa när den axiella extrema kraften          

        applicerades på kronhjulet. Randvillkoren och applicering av kraften är exakt som i 

rubriken övriga dimensioneringsförsök.  
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Figur 55:Spänning av den axiella lasten i M10 12.9 skruv. Foto: Författaren 

Här räknas fjäderkonstanterna        och       ut för en M10 passkruv. Fjäderkonstanterna 

       för passkruv och gods       räknas ut för att kunna summera                   . 

Klämlängden är fortfarande         mm. 
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 (

  
      

 
  
     

*
 

 

 
       (

   

 
 (
             

 )
  

  
     

)

 
 

 
       (

  

 
  (

           
 )

  
  

 
 
(    ) 

)

                      

(130) 

Godsets fjäderkonstant       räknas ut. 

      
        

  
 
   

 
  ((      

  
 )

 

   
 *

  

 

       
 
  ((   

 
 
 
    
 )

 

      )

    
                       

(131) 

Fjäderkonstanternas förhållande         räknas ut. 

        
      

            
 

                 

                               
             

(132) 

Jämförelsen om        går över sträckgränsen. 

                                                     

                

(133) 

Ekvation 134 visar att        går inte över sträckgränsen.  

                                   

(134) 

              ? 

Här räknas det ut om passkruven plasticeras vid skjuvning. Passkruvens sträckgräns         

räknas ut. 
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         √      
          

            √
        
        

 

 

 √
        
  (                  )

 

 
 √

                  

 

                 

(135) 

Här räknas skjuvspänningen        i passkruven ut. 

                                                                       

 
                       

                               
 

              

   
 
 
(    )        

                 

(136) 

Här jämförs skjuvspänningen med skjuvsträckgränsen. 

                                 

(137) 

Ekvationen 137 visar att en M10 12.9 passkruv håller för skjuvning på den ogängade delen 

       

2.3.4.7 Dimensioneringsförsök 7 – Svetsförband 

2.3.4.7.1 Introduktion 

I svetsförbandet så ska en svets hålla ihop hushalvorna. Svetsen ska föreställa en 3 mm tjock 

ring som appliceras på hushalvorna. Ytterradien        på ringen är          och innerradie 

       är på           . Figur 56 visar ringen som ska föreställa svetsen. 

 

Figur 56:Den gråa cirkulära ringen ska föreställa svetsen. Foto: Författaren 
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2.3.4.7.2 Lastfall 

I detta fall är det von-Mises effektivspänning som ska användas för det är både vridning och 

böjning i svetsen, det vill säga fleraxligt spänningstillstånd. På ena svetsens del kommer det 

vara maximal dragspänning och andra svetsens del kommer det vara en tryckspänning. Vid 

denna svets så kommer randvillkoren ligga på svetsen som neutralt emot ringens snittyta.  

2.3.4.7.3 Material 

Materialet i godset är sätthärdat stål enligt bilaga C. Bilaga C är en hårdhetsanalys av stålet 

där materialets yta är hårdare och materialet har ordinarie hårdhet 1 mm in i materialet. 

Sätthärdat stål har hårt yta men en mjuk kärna. Fördelen med sätthärdade stål är att dem är 

mycket hårda till ett lågt pris[24]. Sätthärdade stål har låg kolhalt. För att svetsa sätthärdade 

gods så måste laserrobotar utföra jobbet. Sätthärdade gods har en viss spänning i sig på 

ytan, vilket gör att den blir hård. Om sätthärdat gods svetsas så försvinner dessa spänningar.   

Sätthärdade stål innehåller ämnen som tabell 5 visar och godset har en dragsträckgräns på 

           . 

Tabell 5:Sätthärdat stål med olika ämnen. 

C  Si  Mn  P S Cr 

0.14 - 0.19 max   0.4 1 - 1.3 max   0.025 max   0.035 0.8 - 1.1 

 

2.3.4.7.4 Beräkning 

Här visas handberäkning av effektivspänningen     som står för ”vrid och drag”. Svetsens 

skjuvspänning        räknas ut med hjälp av vridmomentet             delat med 

vridmotståndet              . 

       
           
             

 
                       

    (
             

 )
 

 (             )

 
              

   (
               

 )
 

 (               ) 

             

                

(138) 

Det är svårt att räkna på axiella dragspänningen      för hand så FEM-verktyget används. 

Böjaxeln är nu placerad i hushalvans centrum till skillnad från hushalvans kant som i vid 

analys när skruvförbanden används. Elementnäten är följande. 

 Sag = 1 mm 

 Size 6 mm 

 Elasticitetsmodul       på svets, kronhjul och hushalva 

 Röd pil har den extrema kraften                  i z-led 

Figur 57 visar elementnätet på övre hushalvan. 
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Figur 57:Elementnät över hushalvan och randvillkor. Foto: Författaren 

När den extrema kraften appliceras så analyserades huvudspänningarna på svetsen som syns 

i figur 58. 
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Figur 58:Ca 950 MPa vid svetsens kant-huvudspänning. Foto: Författaren 

Huvudspänningarna blev ca 950 MPa i svetsen och i ekvation 139 så kan då vrid- och 

dragspänningen     räknas ut. 

    √    
          

  √                                  

(139) 

Om vrid- och dragspänningen ska direkt räknas ut i FEM-verktyget så valdes en vridande 

kraft                      tillsammans med den extrema kraften                 . 

Den gula pilen i figur 59 är kraftresultaten av den tangentiella kraften och den axiella 

extrema kraften. Nu sker både tryck och vridning, det vills säga fleraxligt spänningstillstånd. 
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Figur 59:Kraftpil förskjuten. Foto: Författaren 

Enligt figur 60 så kunde vrid- och dragspänningen     beräknas till ca 1100 MPa. Det är ca 30 

MPa i skillnad från handberäknade resultatet. 
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Figur 60:Effektivspänning. Foto: Författaren 

Som under rubriken Material så nämndes det att dragsträckgränsen på materialet har 

            och spänningen     här visar högre än    . 

                              

(140) 

Ekvation 140 bevisar att svetsförbandet kommer plasticeras långt innan maximala krafterna 

är uppnådd. 

2.3.4.8 Dimensioneringsförsök 8 – Kilförband 

2.3.4.8.1 Kraftvektorer 

Om differentialväxeln skulle ha fyra stycken styrpinnar så skulle varje styrpinne få ta en 

skjuvning på ca 1082 N enligt ekvation 141. Värdet på skjuvspänningen        hittas i 

ekvation 45. 

        
      
 

 
           

 
                

(141) 

Vilket visar att varje pinne måste ha en skjuvsträckgräns på minst 1082 MPa om fyra 

styrpinnar appliceras.  
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Om varje styrpinne skulle vara konisk så skulle förspänningskraften    kunna pressa 

styrpinnarnas mantelyta emot godset och då skulle få symmetri vid skjuvningen. Antalet 

styrpinnar får dock inte plats i hushalvan. Därför räknas kraftvektorer ut på likbentformade 

trianglar som ska föreställa styrpinnar med en profilvinkel. En kil med andra ord.  

Syftet med detta dimensioneringsförsök är att räkna ut vid vilken förspänningskraft kan 

skruvförbandet ha vid en viss profilvinkel på kilen tills hushalvorna inte skjuvar och vid vilken 

geometri kan kilen ha tills kilen når sträckgränsen. Figur 61 visar kilar som befinner sig 

mellan skruvarna. Uträkningen kommer räkna på att det är två kilar mellan varje skruv, det 

vill säga totalt 24 kilar som kommer befinna sig för att motverka att hushalvorna roterar. De 

gröna pilarna orsakas av förspänningskraften    och de svarta pilarna orsakas ut av 

tangentiella kraften             . Här är inte den extrema axiella kraften           inräknad. 

 

Figur 61:Kilarna motverkar så hushalvorna inte roterar. Foto: Författaren 

Figur 62 visar vilka kraftvektorer som påverkar kilen. Gula kraften är friktionskraften som 

orsakas av svarta tangentiella kraften. Röda kraften är friktionskraften som orsakas av gröna 

förspänningskraften. Blåa kraften är två neutralkrafter som är vinklad åt samma håll.  
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Figur 62:Kilen är en likbent triangel. Foto: Författaren 

Ett jämnviktsamband ställs upp för Y-led och X-led som ekvation 142, 143 och 144 visar.  

                              
 

 
                          (    )    

(142) 

               
 

 
          

(143) 

                (    )           

(144) 

De blåa neutralkrafterna är olika vid olika profilvinklar på kilen. Därför får de blåa krafterna 

olika namn. Skulle neutralkrafterna        och        antas vara en gemensam neutralkraft så 

skulle friktionskrafterna vara exakt lika stora, vilket är endast korrekt är vinkel A/2 = 90 – A. 

            

            

(145) 

Förspänningskraften multipliceras med antalet skruvar och sedan delas med antalet kilar för 

att räkna ut förspänningskraft per kil.  

      
                
           

 

(146) 
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Tangentiella kraften per kil räknas ut igenom att räkna ut vilken tangentiell kraft som 

momentet i centrum påverkar, delat i antalet kilar.  

       

           
           
           

 

(147) 

Alla ekvationer mellan ekvation 142 och ekvation 147 sätts ihop till ekvation 148. I ekvation 

148 syns det att alla variabler är kända utom profilvinkel   och förspänningskraften   . 

Denna uppgift kan inte lösas algebraisk utan den måste lösas via MATLAB[25] med 

flervariableranalys som metod. 

                
                
           

    
 

 
 
                
           

    
 

 
          

 

           
           
           

    (    )  

           
           
           

    (    )    

(148) 

Alla givna värden i ekvation 148 kan hittas i denna lista. 

Givet: 

                  

               

                

                            

                      

Ekvationen 148 utrycks som en funktion enligt ekvation 149. När funktionen är lika med noll 

så betyder det att hushalvorna inte kommer skjuva. Om ekvationen skulle vara under noll 

gör dock inget.  

  (    )    

(149) 

Tabell 6 visar ett MATLAB-skript som simulerar en matris (Z) och där resultatet visas i två 

stycken plottar. En 3D-plot och en 2D-plott. Plottarna visar vid vilken kraft det blir vid viss 

profilvinkel och viss förspänningskraft. I Bilaga D finns det en noggrannare simulering som 

resultatet presenterar. Denna kod presenterar plottarna ur ett grövre perspektiv.  

Tabell 6:Kod för MATLAB. 

clear all; % Rensa workspace 
clc; % Rensa command window 
Fr = 0.2; % Friktionskoefficenten 
Mv = 13165.74452; % Vridmomentet i Nm 
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Kilar = 24; % Antalet kilar 
Skruvar = 12; % Antalet skruvar 
Radie = 0.0605; % Kilarnas radie, i detta fall är dem lika med skruvens raide 
  
Max_Ff = 40*10^3; % Maximala förspänning per skruv för den skruv som ska användas.  
  
grader = 1:180; % Skapa en vektor som är 180 element lång. 
kraft = 1:1000:Max_Ff; % Skapa en vektor som sträcker sig från 1 till Max_Ff och har 
mellanrummen 1000. 
[G, K] = meshgrid(grader, kraft); % Skapa ett elementnät för en 3D-plott 
  
  
Z = Fr*(Skruvar.*K)/Kilar.*sind(G/2) - (Skruvar.*K)/Kilar.*cosd(G/2) - 
Fr*(Mv/Radie)/Kilar.*sind(90-G) + (Mv/Radie)/Kilar.*cosd(90-G);  % Skapa Z-matris 
disp('Klart/Uträknat! Inväntar på två grafer') 
% Plotta en 3D-graf 
figure(1) 
mesh(K,G,Z); 
title('Kraft kontra vinkel'); 
zlabel('Jämnviktskraft(N)'); 
ylabel('Vinkel i grader'); 
xlabel('Förspänningskraft per skruv(N)'); 
  
% Plotta en 2D-graf på sidan om.  
figure(2) 
imagesc(Z), colorbar('vert') 
xlabel('Vinkel i grader'); 
ylabel('Förspänningskraft per skruv(kN)'); 
 

 
 

Figur 63 visar att vid 0 grader profilvinkel så behövs det 0 kraft för att det inte ska skjuvas. 

Det är exakt som en cylindrisk styrpinne utan profilvinkel. Desto högre profilvinkel kilen har, 

desto högre kraft måste förspänningskraften vara för att hamna under nollgränsen. Men vid 

180 graders profilvinkel så är det inte längre en kil. Då tar friktionskrafterna över, därför går 

3D-plotten ner nästan mot noll gränsen.  
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Figur 63:3D-plott. Foto: Författaren 

 

Figur 64 visar en 2D-plott som kompletterar plotten i figur 63. 
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Figur 64:2D-plott som med färgnivå. Foto: Författaren 

Tabell 7 visar resultatet med avseende på de olika skruvförbanden. Tabell 7 visar vid vilken kraft kilen 

kan ha en maximal profilvinkel. Funktionen   (    ) visar hur nära till när hushalvorna kan 

skjuva.  

Tabell 7:Resultatet med avseende på skruvförbanden. 

Skruvförband M8 12.9 M8 12.9 UNB M8 16.9 M9 12.9 M9 16.9 M10 12.9 

Förskänningskraft    (N) 23984  25983 31979 31849 42465 38134 

Maximal profilvinkel    73 77 89 89 107 100 

  (    ) (N) -72.31 -122.79 -128.93 -91.54 -14.64 -90.32 

 

2.3.4.8.2 Areaberäkning 

Denna del använder sig av värden från tabell 7 för att beräkna effektivspänningen i kilens fotarea. 

Effektivspänningen räknas ut igenom att använda cossinussatsen multiplicerat med en bredd  . 

Algoritmen i tabell 8 börjar först på profilvinkel 73 och räknar ut kilens fotarea om kilen har 1 mm i 

benlängd. Kilen är en likbent triangel så båda lutande benen har samma längd. Här används krafterna 

       och       för att räkna ut effektivspänningen i kilens fotarea då det kommer tvåaxligt 

spänningstillstånd. En skjuvkraft och en tryckkraft.       väljs i ett vektorfält och sedan ökas kilens 

ena längd med 1 mm och sedan räknas effektivspänningen ut. Kilens längd räknas mellan 1 

till 5 mm och profilvinkeln på kilen räknas mellan 73 och 100 grader. Kilens bredd antas vara 

      . 
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Tabell 8:MATLAB-kod för spänningsberäkning vid kiles fotarea. 

Clear all; % Rensa workspace 
clc; % Rensa command window 
Mv = 13165.74452; % Vridmomentet i Nm 
Kilar = 24; % Antalet kilarr 
Skruvar = 12; % Antalet skruvar 
Radie = 0.0605; % Kilarnas radie, i detta fall är dem lika med skruvens raide 
  
L_Max = 5; % 5 mm längd 
B = 4 % 4 mm bredd 
  
Fs = (Mv/Radie)/Kilar; % F svart 
  
Ff = [23984     25983   31979   31849   42465   38134]; % Förspänningskrafterna.  
  
For I = 1:1:6 
     
    Fgr = (Skruvar*Ff(I))/Kilar;  % F grön 
     
    for A = 73:1:100 
        for L = 1:1:L_Max 
            Area = sqrt(2*L^2-2*L^2*cosd(A))*B; 
            Sigma = -Fgr/Area; 
            Tau = Fs/Area; 
    
            VM(A, L, I) = sqrt(Sigma^2+3*Tau^2); % Von-Mises 4-D matris  
        end 
    end 
end 
  
  
% Plotta en 3D-graf 
figure(1); 
mesh(VM(:,:,1)); 
xlabel(’Benlängd mm’); 
ylabel(’Vinkel grader’); 
zlabel(Effektivspänning Mpa’); 
  
% Plotta en 2D-graf på sidan om.  
Figure(2) 
imagesc(VM(:,:,1)), colorbar(‘vert’) 
xlabel(’Benlängd i mm’); 
ylabel(’Vinkel grader’); 
 

 
 



85 
 

Figur 65 visar en 3D-plott som beskriver hur spänningen varierar beroende på kilens längd 

och kilens profilvinkel. Figur 66 kompletterar figur 65.  

 

Figur 65:Första matrisen VM(: , : , 1). Foto: Författaren 

 

Figur 66:Första matrisen VM(: , : , 1). Foto: Författaren 
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Alla plottar ser likadant ut med snarlika värden. Övriga resultatet presenteras under rubriken 

Resultat. 

Utmattning av skruvförband 

2.3.5 Introduktion 

Här är alla utmattningsförsök från de dimensioneringsförsök 1 till 6 som är godkända. Dessa 

ska nu analyseras för utmattning. 

 Se avsnitt Utmattning i skruven för teori.  

2.3.6 Utmattningsförsöken 

Utmattningsförsök 1 – M8 12.9 passkruv 

          
                   

 
 
                            

 
                 

(150) 

                                

(151) 

M8 12.9 passkruv är godkänd emot utmattningsgränsen. 

Utmattningsförsök 2 – M8 12.9 UNB passkruv 

          
                   

 
 
                            

 
                 

(152) 

                                

(153) 

M8 12.9 UNB passkruv är godkänd emot utmattningsgränsen. 

Utmattningsförsök 3 – M8 16.9 passkruv 

          
                   

 
 
                            

 
                 

(154) 

Finns ej given tillåten amplitudspänning           för denna skruv.  

Utmattningsförsök 4 – M9 12.9 passkruv 
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(155) 

Finns ej given tillåten amplitudspänning           för denna skruv.  

Utmattningsförsök 5 – M9 16.9 passkruv 

          
                   

 
 
                            

 
                 

(156) 

Finns ej given tillåten amplitudspänning           för denna skruv.  

Utmattningsförsök 6 – M10 12.9 passkruv 

          
                   

 
 
                           

 
                 

(157) 

                                    

(158) 

M10 12.9 passkruv är godkänd emot utmattningsgränsen. 

3 Resultat 
Här presenteras det tre olika tabeller för olika spänningar och säkerhetsfaktorer samt vinklar 

kontra krafter. Tabell 9 till tabell 10 förklarar enkelt och kortfattat om skruven eller svetsen 

plasticeras eller utmattas vid olika förband. 

Tabell 9:Bekräftelse för plasticering.  

Antal fästelement Förband                           

1 Styrpinne    N/A Ja 

11 M8 12.9 standard Nej Ja 

12 M8 passkruv 12.9 Nej Nej 

12 M8 passkruv 12.9 UNB Nej Nej 

12 M8 passkruv 16.9 Nej Nej 

12 M9 passkruv 12.9 Nej Nej 

12 M9 passkruv 16.9 Nej Nej 

12 M10 passkruv 12.9 Nej Nej 

1 Svetsförband N/A N/A 

 

 

 

 

 



88 
 

Tabell 10: Bekräftelse för plasticering. 

Antal fästelement Förband                             

1 Styrpinne    N/A N/A 

11 M8 12.9 standard Nej N/A 

12 M8 passkruv 12.9 Nej N/A 

12 M8 passkruv 12.9 UNB Nej N/A 

12 M8 passkruv 16.9 N/A N/A 

12 M9 passkruv 12.9 N/A N/A 

12 M9 passkruv 16.9 N/A N/A 

12 M10 passkruv 12.9 Nej N/A 

1 Svetsförband N/A Ja 

 

Tabell 11 till tabell 12 förklarar olika säkerhetsfaktorer vid olika förband. Tabell 11 och tabell 

12 hänger ihop med tabell 9 och tabell 10. 

Tabell 11: Säkerhetsfaktorer. 

Antal fästelement Förband    
      

 
       
      

 

1 Styrpinne    N/A N/A 

11 M8 12.9 standard 1.373 0.812 

12 M8 passkruv 12.9 1.444 1.310 

12 M8 passkruv 12.9 UNB 1.460 1.433 

12 M8 passkruv 16.9 1.499 1.803 

12 M9 passkruv 12.9 1.436 1.640 

12 M9 passkruv 16.9 1.488 2.257 

12 M10 passkruv 12.9 1.440 2.022 

1 Svetsförband N/A N/A 

 

Tabell 12: Säkerhetsfaktorer. 

Antal 
fästelement 

Förband          
         

 
   
   

 
         
    

 

1 Styrpinne    N/A N/A N/A 

11 M8 12.9 standard 2.676 N/A 0.242 

12 M8 passkruv 12.9 3.569 N/A 0.264 

12 M8 passkruv 12.9 UNB 7.139 N/A 0.286 

12 M8 passkruv 16.9 N/A N/A 0.352 

12 M9 passkruv 12.9 N/A N/A 0.351 

12 M9 passkruv 16.9 N/A N/A 0.468 

12 M10 passkruv 12.9 6.276 N/A 0.421 

1 Svetsförband N/A 0.226 N/A 
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Tabell 13 till tabell 14 redovisar skjuvspänningar och dragspänningar i skruven och svetsen 

vid olika förband. 

Tabell 13: Skjuvspänningar och dragspänningar, samt friktionskoefficienter. 

Antal 
fästelement 

Förband                                

1 Styrpinne    N/A N/A N/A N/A 

11 M8 12.9 standard 638.17 0.824 13.079 35 

12 M8 passkruv 12.9 638.17 0.756 9.804 35 

12 M8 passkruv 12.9 UNB 691.35 0.697 9.804 70 

12 M8 passkruv 16.9 850.89 0.567 9.804 N/A 

12 M9 passkruv 12.9 646.89 0.569 9.281 N/A 

12 M9 passkruv 16.9 862.52 0.427 9.281 N/A 

12 M10 passkruv 12.9 641.34 0.475 9.558 60 

1 Svetsförband N/A N/A N/A N/A 

 

Tabell 14: Skjuvspänningar och dragspänningar. 

Antal 
fästelement 

Förband                            

1 Styrpinne    N/A N/A 4329.3 N/A 

11 M8 12.9 standard 700 786.18 526.39 427.51 

12 M8 passkruv 12.9 500 747.75 343.39 449.90 

12 M8 passkruv 12.9 UNB 500 800.94 343.39 492.40 

12 M8 passkruv 16.9 500 960.48 343.39 619.42 

12 M9 passkruv 12.9 450 751.92 272.79 447.58 

12 M9 passkruv 16.9 450 967.55 272.79 615.74 

12 M10 passkruv 12.9 440 749.51 221.93 448.93 

1 Svetsförband 950 N/A 283.29 242.48 

 

Tabell 15 redovisar vid vilken förspänning kan en viss profilvinkel kilförbandet använda sig av 

utan att hushalvorna börjar glida.  

Tabell 15: Kilförbandets minimala profilvinkel kontra förspänningskraften. 

Skruvförband M8 12.9 M8 12.9 UNB M8 16.9 M9 12.9 M9 16.9 M10 12.9 

Förskänningskraft    (N) 23984  25983 31979 31849 42465 38134 

Maximal profilvinkel    73 77 89 89 107 100 

  (    ) (N) -72.31 -122.79 -128.93 -91.54 -14.64 -90.32 
 

Tabell 16 kompletterar tabell 15 med effektivspänningar. Profilvinklar mellan 73 till 100 

grader har lika förspänningskrafter. När ny ”sats” av 73 till 100 grader så ändras 

förspänningskraften. 
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Tabell 16:Effektivspänningen i kilens fotarea vid en viss benlängd, profilvinkel och 
förspänningskraft. Effektivspänningen är given gigapaslcal (10^9 Pa) t.ex 4.1525*10^3 = 
4142.5 MPa. 

Profilvinkel   \Benlängd   [mm]          1              2              3              4              5 

Med förskänningskraft    = 23984 .73     4.1525    2.0762    1.3842    1.0381    0.8305 

.74     4.1042    2.0521    1.3681    1.0261    0.8208 

.75     4.0574    2.0287    1.3525    1.0144    0.8115 

.76     4.0119    2.0060    1.3373    1.0030    0.8024 

.77     3.9678    1.9839    1.3226    0.9919    0.7936 

.78     3.9249    1.9624    1.3083    0.9812    0.7850 

.79     3.8832    1.9416    1.2944    0.9708    0.7766 

.80     3.8426    1.9213    1.2809    0.9607    0.7685 

.81     3.8032    1.9016    1.2677    0.9508    0.7606 

.82     3.7649    1.8825    1.2550    0.9412    0.7530 

.83     3.7276    1.8638    1.2425    0.9319    0.7455 

.84     3.6914    1.8457    1.2305    0.9228    0.7383 

.85     3.6561    1.8280    1.2187    0.9140    0.7312 

.86     3.6217    1.8109    1.2072    0.9054    0.7243 

.87     3.5883    1.7941    1.1961    0.8971    0.7177 

.88     3.5557    1.7779    1.1852    0.8889    0.7111 

.89     3.5240    1.7620    1.1747    0.8810    0.7048 

.90     3.4931    1.7466    1.1644    0.8733    0.6986 

.91     3.4630    1.7315    1.1543    0.8658    0.6926 

.92     3.4337    1.7169    1.1446    0.8584    0.6867 

.93     3.4051    1.7026    1.1350    0.8513    0.6810 

.94     3.3773    1.6886    1.1258    0.8443    0.6755 

.95     3.3502    1.6751    1.1167    0.8375    0.6700 

.96     3.3237    1.6619    1.1079    0.8309    0.6647 

.97     3.2979    1.6490    1.0993    0.8245    0.6596 

.98     3.2728    1.6364    1.0909    0.8182    0.6546 

.99     3.2483    1.6241    1.0828    0.8121    0.6497 

.100     3.2244    1.6122    1.0748    0.8061    0.6449 

Med förskänningskraft    = 25983 .73     4.2832    2.1416    1.4277    1.0708    0.8566 

.74     4.2335    2.1167    1.4112    1.0584    0.8467 

.75     4.1851    2.0926    1.3950    1.0463    0.8370 

.76     4.1382    2.0691    1.3794    1.0346    0.8276 

.77     4.0927    2.0463    1.3642    1.0232    0.8185 

.78     4.0484    2.0242    1.3495    1.0121    0.8097 

.79     4.0054    2.0027    1.3351    1.0014    0.8011 

.80     3.9636    1.9818    1.3212    0.9909    0.7927 

.81     3.9230    1.9615    1.3077    0.9807    0.7846 

.82     3.8834    1.9417    1.2945    0.9709    0.7767 

.83     3.8450    1.9225    1.2817    0.9612    0.7690 

.84     3.8076    1.9038    1.2692    0.9519    0.7615 
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.85     3.7712    1.8856    1.2571    0.9428    0.7542 

.86     3.7357    1.8679    1.2452    0.9339    0.7471 

.87     3.7012    1.8506    1.2337    0.9253    0.7402 

.88     3.6676    1.8338    1.2225    0.9169    0.7335 

.89     3.6349    1.8175    1.2116    0.9087    0.7270 

.90     3.6031    1.8015    1.2010    0.9008    0.7206 

.91     3.5720    1.7860    1.1907    0.8930    0.7144 

.92     3.5418    1.7709    1.1806    0.8854    0.7084 

.93     3.5123    1.7562    1.1708    0.8781    0.7025 

.94     3.4836    1.7418    1.1612    0.8709    0.6967 

.95     3.4556    1.7278    1.1519    0.8639    0.6911 

.96     3.4283    1.7142    1.1428    0.8571    0.6857 

.97     3.4017    1.7009    1.1339    0.8504    0.6803 

.98     3.3758    1.6879    1.1253    0.8440    0.6752 

.99     3.3505    1.6753    1.1168    0.8376    0.6701 

.100     3.3259    1.6629    1.1086    0.8315    0.6652 

Med förskänningskraft    = 31979 .73     4.7099    2.3549    1.5700    1.1775    0.9420 

.74     4.6552    2.3276    1.5517    1.1638    0.9310 

.75     4.6020    2.3010    1.5340    1.1505    0.9204 

.76     4.5505    2.2752    1.5168    1.1376    0.9101 

.77     4.5004    2.2502    1.5001    1.1251    0.9001 

.78     4.4517    2.2258    1.4839    1.1129    0.8903 

.79     4.4044    2.2022    1.4681    1.1011    0.8809 

.80     4.3584    2.1792    1.4528    1.0896    0.8717 

.81     4.3137    2.1569    1.4379    1.0784    0.8627 

.82     4.2703    2.1351    1.4234    1.0676    0.8541 

.83     4.2280    2.1140    1.4093    1.0570    0.8456 

.84     4.1868    2.0934    1.3956    1.0467    0.8374 

.85     4.1468    2.0734    1.3823    1.0367    0.8294 

.86     4.1078    2.0539    1.3693    1.0270    0.8216 

.87     4.0699    2.0350    1.3566    1.0175    0.8140 

.88     4.0330    2.0165    1.3443    1.0082    0.8066 

.89     3.9970    1.9985    1.3323    0.9993    0.7994 

.90     3.9620    1.9810    1.3207    0.9905    0.7924 

.91     3.9279    1.9639    1.3093    0.9820    0.7856 

.92     3.8946    1.9473    1.2982    0.9737    0.7789 

.93     3.8622    1.9311    1.2874    0.9656    0.7724 

.94     3.8306    1.9153    1.2769    0.9577    0.7661 

.95     3.7998    1.8999    1.2666    0.9500    0.7600 

.96     3.7698    1.8849    1.2566    0.9425    0.7540 

.97     3.7406    1.8703    1.2469    0.9351    0.7481 

.98     3.7121    1.8560    1.2374    0.9280    0.7424 

.99     3.6843    1.8421    1.2281    0.9211    0.7369 

.100     3.6572    1.8286    1.2191    0.9143    0.7314 

Med förskänningskraft    = 31849 .73     4.7001    2.3501    1.5667    1.1750    0.9400 
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.74     4.6455    2.3228    1.5485    1.1614    0.9291 

.75     4.5925    2.2963    1.5308    1.1481    0.9185 

.76     4.5411    2.2705    1.5137    1.1353    0.9082 

.77     4.4911    2.2455    1.4970    1.1228    0.8982 

.78     4.4425    2.2212    1.4808    1.1106    0.8885 

.79     4.3953    2.1976    1.4651    1.0988    0.8791 

.80     4.3494    2.1747    1.4498    1.0874    0.8699 

.81     4.3048    2.1524    1.4349    1.0762    0.8610 

.82     4.2614    2.1307    1.4205    1.0654    0.8523 

.83     4.2192    2.1096    1.4064    1.0548    0.8438 

.84     4.1782    2.0891    1.3927    1.0445    0.8356 

.85     4.1382    2.0691    1.3794    1.0346    0.8276 

.86     4.0994    2.0497    1.3665    1.0248    0.8199 

.87     4.0615    2.0307    1.3538    1.0154    0.8123 

.88     4.0246    2.0123    1.3415    1.0062    0.8049 

.89     3.9887    1.9944    1.3296    0.9972    0.7977 

.90     3.9538    1.9769    1.3179    0.9884    0.7908 

.91     3.9197    1.9599    1.3066    0.9799    0.7839 

.92     3.8866    1.9433    1.2955    0.9716    0.7773 

.93     3.8542    1.9271    1.2847    0.9636    0.7708 

.94     3.8227    1.9114    1.2742    0.9557    0.7645 

.95     3.7920    1.8960    1.2640    0.9480    0.7584 

.96     3.7621    1.8810    1.2540    0.9405    0.7524 

.97     3.7329    1.8664    1.2443    0.9332    0.7466 

.98     3.7044    1.8522    1.2348    0.9261    0.7409 

.99     3.6767    1.8383    1.2256    0.9192    0.7353 

.100     3.6496    1.8248    1.2165    0.9124    0.7299 

Med förskänningskraft    = 42465 .73     5.5499    2.7749    1.8500    1.3875    1.1100 

.74     5.4854    2.7427    1.8285    1.3714    1.0971 

.75     5.4228    2.7114    1.8076    1.3557    1.0846 

.76     5.3620    2.6810    1.7873    1.3405    1.0724 

.77     5.3030    2.6515    1.7677    1.3258    1.0606 

.78     5.2457    2.6228    1.7486    1.3114    1.0491 

.79     5.1899    2.5950    1.7300    1.2975    1.0380 

.80     5.1358    2.5679    1.7119    1.2839    1.0272 

.81     5.0831    2.5415    1.6944    1.2708    1.0166 

.82     5.0319    2.5159    1.6773    1.2580    1.0064 

.83     4.9820    2.4910    1.6607    1.2455    0.9964 

.84     4.9336    2.4668    1.6445    1.2334    0.9867 

.85     4.8864    2.4432    1.6288    1.2216    0.9773 

.86     4.8405    2.4202    1.6135    1.2101    0.9681 

.87     4.7958    2.3979    1.5986    1.1989    0.9592 

.88     4.7523    2.3761    1.5841    1.1881    0.9505 

.89     4.7099    2.3549    1.5700    1.1775    0.9420 

.90     4.6686    2.3343    1.5562    1.1672    0.9337 
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.91     4.6284    2.3142    1.5428    1.1571    0.9257 

.92     4.5892    2.2946    1.5297    1.1473    0.9178 

.93     4.5510    2.2755    1.5170    1.1378    0.9102 

.94     4.5138    2.2569    1.5046    1.1285    0.9028 

.95     4.4776    2.2388    1.4925    1.1194    0.8955 

.96     4.4422    2.2211    1.4807    1.1106    0.8884 

.97     4.4077    2.2039    1.4692    1.1019    0.8815 

.98     4.3741    2.1871    1.4580    1.0935    0.8748 

.99     4.3414    2.1707    1.4471    1.0853    0.8683 

.100     4.3094    2.1547    1.4365    1.0774    0.8619 

Med förskänningskraft    = 38134 .73     5.1911    2.5955    1.7304    1.2978    1.0382 

.74     5.1308    2.5654    1.7103    1.2827    1.0262 

.75     5.0722    2.5361    1.6907    1.2681    1.0144 

.76     5.0154    2.5077    1.6718    1.2538    1.0031 

.77     4.9602    2.4801    1.6534    1.2400    0.9920 

.78     4.9065    2.4533    1.6355    1.2266    0.9813 

.79     4.8544    2.4272    1.6181    1.2136    0.9709 

.80     4.8037    2.4019    1.6012    1.2009    0.9607 

.81     4.7545    2.3772    1.5848    1.1886    0.9509 

.82     4.7066    2.3533    1.5689    1.1766    0.9413 

.83     4.6600    2.3300    1.5533    1.1650    0.9320 

.84     4.6146    2.3073    1.5382    1.1537    0.9229 

.85     4.5705    2.2852    1.5235    1.1426    0.9141 

.86     4.5275    2.2638    1.5092    1.1319    0.9055 

.87     4.4857    2.2429    1.4952    1.1214    0.8971 

.88     4.4450    2.2225    1.4817    1.1113    0.8890 

.89     4.4054    2.2027    1.4685    1.1013    0.8811 

.90     4.3668    2.1834    1.4556    1.0917    0.8734 

.91     4.3292    2.1646    1.4431    1.0823    0.8658 

.92     4.2925    2.1463    1.4308    1.0731    0.8585 

.93     4.2568    2.1284    1.4189    1.0642    0.8514 

.94     4.2220    2.1110    1.4073    1.0555    0.8444 

.95     4.1881    2.0940    1.3960    1.0470    0.8376 

.96     4.1550    2.0775    1.3850    1.0388    0.8310 

.97     4.1228    2.0614    1.3743    1.0307    0.8246 

.98     4.0913    2.0457    1.3638    1.0228    0.8183 

.99     4.0607    2.0303    1.3536    1.0152    0.8121 

.100     4.0308    2.0154    1.3436    1.0077    0.8062 
 

 

 

 

 



94 
 

 

4 Diskussion 
Här diskuteras det kring resultatet och saker som bör tänkas extra på vid ett skruvförband 

som skjuvas hos denna differentialväxel. 

4.1 Skruvförbandet 
Enligt beräkningarna som visas i resultatet så är friktionskoefficienten      högre än 

friktionskoefficienten hos stål          vilket betyder att skjuvning förekommer då 

förspänningskraften    är för låg eller att ytan är för slät. Skjuvning i ett skruvförband kan 

ses som misslyckande och sådant för inte förekomma. Men skruvarna som appliceras i 

beräkningarna är omgjorda passkruvar för syftet med dessa skruvar är att dem ska kunna ta 

skjuvning. Skjuvningen måste även ske på den ogängade delen på skruvarnas hals och inte 

på gängan som händer vid vanlig M8 12.9 skruv. På så sett så kan detta skruvförband inte 

direkt tolkas som ett skruvförband, utan skruvförbandet tolkas som ett kilförband som har 

en förspänningskraft pålagd. Skruvarna är dragna till 73% av sträckgränsen för att klara den 

axiella extrema kraften.  

Normalt så brukar styrpinnar användas för att del styra upp vid montering och dels för att 

styrpinnar har en mycket snäv tolerans så styrpinnarna kommer direkt vid första 

skjuvningen, skjuvas tillsammans, så inte en styrpinne först börjar skjuvas och sedan måste 

den töjas i radialled så övriga styrpinnar kan skjuvas. Det som händer vid passkruvarna är att 

dem har inte en direkt snäv tolerans per skruv så några av de första skruvarna kommer börja 

ta skjuvning och sedan kommer de övriga skruvarna hjälpas åt. Det är mycket viktigt att en 

bra tolerans är måttsatt på passkruvarna, men det är också viktigt och tänka på att det är 12 

stycken passkruvar som ska fungera som ett förband. Då kan en mycket snävare tolerans 

inte vara direkt optimalt för alla hål kommer i praktiken inte vara symmetriskt som dem är 

på ritningen. Egentligen så får skruvar inte ta skjuvning för då betraktas det som misslyckats, 

men jag anser att undantag ska alltid finnas.  

Skulle skruvförbandet gå sönder så skulle hushalvorna röra sig och då skulle kuggdreven där 

inne nötas emot varandras väggar. Då är det kuggdreven som tar skjuvning. Skulle det hålla 

på allt för länge så går hela differentialväxeln sönder helt av metallspån som förstör den 

sätthärdade ytan.  

Passkruvarna och de vanliga skruvarna är räknade med en medelskjuvspänning vid vridning 

när axial dragning och tangentiell skjuvning förekommer. Att dra slutsatser om att 

passkruvarna inte håller vid uträkning av maximala skjuvspänningar rekommenderas inte då 

endast en liten del av passkruven har en maximal skjuvspänning.  

En annan viktig sak att tänka på vid montering är att använda härdad bricka för skruvens 

anläggningsyta. Vid skjuvning så kommer anläggningsytan nötas och då förlorar skruven som 

förspänning. Tillräcklig stor spänningsförlust efter många miljontals cykler kommer resultera 

att hushalvorna blir glappa. Igenom att använda en härdad bricka som har slät yta och en 

passkruv som har en slät och härdad anliggningsyta så kommer nötning minskas. Att nötning 

inte förekommer kan inte garanteras då hårdmetall emot hårdmetall glider mot varandra.  
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Därför föreslås fortsatt noggrann konstruktion av skruvförbandet så en passkruv klarar av 

nötning på passkruvens anläggningsyta utan att förspänningskraften minskas och noggrant 

val av tolerans på passkruvens hals och godsets hål så alla passkruvar skjuvas samtidigt vid 

skjuvning. Det är omöjligt att få exakt symmetri, men konstruktionen ska ha som mål att få 

så symmetriskt som möjligt.  

I CATIA så har FEM-spänningar och dragspänningar räknats ut separat då jag inte lyckades 

applicera förspänning på den indirekta CAD-modellen.  

4.2 Limförband med skruvförband 
Att limma denna differential är inte heller rekommenderat på grund av limmets sprödhet 

och brist på information om hur limmet ökar friktionskrafterna. Limmet Loctite 620 valdes 

bara slumpvis. Loctite 620 har däremot en god styrka emot skjuvning tillsammans med 

temperatur. Limmets skjuvstyrka             tillsammans med differentialväxelns 

möjliga area att limma             
  genererar inte tillräckligt med motstånd emot 

skjuvning. . Dessutom så förekommer det tvåaxligt spänningstillstånd i limmet, vilket är inte 

alls bra. Problemet är att det är en mycket osäker metod att limma ett förband och förlita sig 

på att det limmet inte får spricka. Skulle limmet spricka så betyder det att differentialväxeln 

havererar då den ny friktionskoefficient skapas mellan stål-plast istället för stål-stål. Limmet 

ligger då och fungera som glidmaterial mellan hushalvorna.  

Styrkanten är inte limmad. 

Det skulle inte heller vara fel och kombinera lim och skruvförband om det är säker på att 

limmet resulterar att limmet hjälper till emot skjuvningen.  

4.3 Svetsförbandet 
Svetsförbandet höll inte då krafterna var allt för starka jämfört med svetsen. Dessutom är 

det mycket svårt att räkna på en svets. Svetsen betraktades bara som ett tunnväggigt kort 

rör som vrids och dras. Dessutom så brukar svetsförband inte kunna hålla bättre än vad 

materialet är. Det är alltid den svagaste länken som går av först. 

4.4 Kilförbandet 
Än fast en kil har en profilvinkel på 3 grader betyder inte att dem är svag eller stark. Syftet är 

inte komma på en konstruktion av ett kilförband så då gjordes en analys för att mäta vid 

vilken profilvinkel och area som är bäst tillämpad för detta skruvförband. Friheten att välja 

blir då större. 

Ett kilförband applicerat på denna differential är nog klent då ytan inte är stor. Kilförbandets 

material har samma sträckgräns som materialet har och kilen skulle plasticera då 

spänningskrafterna är större än skjuvsträckgränsen hos materialet, trots 100 grader i 

profilvinkel med kilens längd på 5 mm. Men inga slutsatser ska heller dras utan provning av 

materialets styrka i verkligheten, då materialet är sätthärdat.  

Det förekommer dock fleraxligt spänningstillstånd vilket ger en effektivspänning. Skulle 

något kilförband tillämpas så måste nog antalet kilar ökas för att sprida ut krafterna mer. 

Ett kilförband blir mycket dyrt att applicera.  
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4.5 Differentialväxeln  
Skulle en större skruv än M9 användas som skruvförband så måste axelväxelhuset göras om 

då differentialväxeln blir större i diameter. Detta är något som BAE Systems Hägglunds AB 

vill undvika då det kostar extra tid och pengar att göra en ny konstruktion på hela 

axelväxelhuset. Quaife har dock möjlighet till att tillverka en differentialväxel som har M10 

som bultförband. Men även en M10 bultförband kommer inte förhindra att hushalvorna 

skjuvar enligt resultatet.  

4.6 Uppfyllda krav enligt kravspecifikationen 
Kraven är numrerade efter högsta prioritet.  

1. Hushalvorna skjuvar fortfarande då skruvförbandet är fortfarande underdimensionerat enligt 

dimensioneringsförsöken 1 tull 6 som hittas under rubriken 2.3.4. 

2. Skruvförbandet plasticeras inte vid skjuvning eller dragning enligt dimensioneringsförsöken 1 

till 6 som hittas under rubriken 2.3.4.  

5 Slutsats 

5.1 Reflektion 
Att dimensionera ett skruvförband som ska tillåta skjuvning har inte varit lätt. Ett skruvförband ska 

inte skjuvas men analyser säger att om ett skruvförband ska ta skjuvning så måste skruven passa i 

hålet med en mycket noggrann tolerans. Utmattningen har varit den enklaste biten och 

svetsförsöken har också varit rätt så enkelt uppgift. Svåraste var skruvförbandet och näst svåraste var 

kilförbandet för kilförbandet har mycket med flervariabelanalys att göra. Än fast kilförbandet tog 

minst tid av allt så hamnar den ändå på andra plats i svårighetsgrad.  

Denna rapport är mycket viktig ur ett etiskt perspektiv då den vidareutvecklar samhällsutvecklingen 

med moderna skruvförband så kan ta skjuvning, vilket inte är aktuellt idag. Ett skruvförband som kan 

dra fleraxligt spänningstillstånd är nog framtiden.  

Innan detta examensarbete hade jag ingen koll alls på just skruvförband. Jag hade inte heller någon 

aning att ett skruvförband inte ska ta skjuvning. Jag lärde mig mycket om hur ett skruvförband ska 

smörjas rätt med rätt produkt och jag lärde mig även att skruvförband kan ta väldigt mycket i 

dragning då skruven och godset fjädrar. En sammanfattning så har jag lärt mig grunderna i ett 

maskinelement.  

5.2 Rekommendationsvalet av förband 
Det gick inte att dimensionera ett skruvförband så hushalvorna inte skjuvar, bara att dimensionera så 

skruvförbandet inte plasticeras vid maximala krafter. Därför rekommenderar en M8 12.9 UNB 

passkruv med härdad bricka på grund av dess höga säkerhetsfaktor och dess materialdata 

finns tillgängligt. Dessutom så behöver inte differentialväxelns geometri göras om mer än 

djupare gänghål. En passkruv med högre sträckgräns mot 16.9 är för spröd. En M8 12.9 UNB 

med härdad bricka som är specialgjord till en passkruv tror jag är det billigaste och säkraste 

alternativet än fast priserna per skruv kan sticka iväg till höga priser jämfört med en vanlig 

skruv som kostar bara ett par kronor idag. Jag skulle inte fokusera på att ha högre friktion på 

ytan om passkruvarna kan ta skjuvning och dragning samtidigt.  

Det rekommenderas inte något kilförband på grund av kostnaden. Det är inte heller säkert 

att det ens går att ha ett kilförband på denna differentialväxel. 
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7 Bilagor 

B1.     Bilaga A – Bilder på skruvarnas brott 

 

Figur 67:Skruvens brottyta. Foto: BAE Systems Hägglunds AB 
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Figur 69:Alla skruvar inklusive styrpinnen sitter fast i hushalvan 

 

Figur 68:Skruv som sitter kvar i ena hushalvan 
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B2.     Bilaga B – Definitionen på en skruv och en bult 

 

Figur 70:Bilaga B del 1 – Skruvens och bultens definition 
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Figur 71:Bilaga B del 2 – Skruvens och bultens definition 
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B3.     Bilaga C – Differentialväxelns hårdhet 

 

Figur 72:Bilaga C – Hushalvans hårdhet. Foto: BAE Systems Hägglunds AB 
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B4.     Bilaga D – MATLAB-kod för noggrannare simulering av kilens profilvinklar 
 

Tabell 17:MATLAB-kod för noggrannare simulering av profilvinklar kontra krafter. 

clear all; % Rensa workspace 
clc; % Rensa command window 
Fr = 0.2; % Friktionskoefficenten 
Mv = 13165.74452; % Vridmomentet i Nm 
Kilar = 24; % Antalet kilar 
Skruvar = 12; % Antalet skruvar 
Radie = 0.0605; % Kilarnas radie, i detta fall är dem lika med skruvens raide 
  
Max_Ff = 43*10^3; % Maximala förspänning per skruv för den skruv som ska användas. I 
detta fall är det 43 kN.  
  
for A=1:1:180 % For-loop från 1 till 180 med 1 steg 
    for Ff=1:1:Max_Ff % For-loop från 1 till Max_Ff med 1 steg 
  
        Fgr = (Skruvar*Ff)/Kilar;  % F grön 
        Fs = (Mv/Radie)/Kilar; % F svart 
         
        Fb1 = Fgr*sind(A/2);  % Fb1 = F blå 1 
        Fb2 = Fs*sind(90-A); % Fb2 = F blå 2 
         
        Fro = Fb1; % F röd = F blå 1 
        Fgul = Fb2; % F gul = F blå 2 
         
        % Skapa en matris. KV står för KRAFTVINKEL 
        KV(A,Ff) = Fr*Fro - Fgr*cosd(A/2) - Fr*Fgul + Fs*cosd(90-A);  
    end  
end 
% Kolla sedan i matrisen KV i MATLAB workspace. Matrisen är numrerad vertikal i per 
grader och horisontalen i kraft (N). Det är en stor matris. 
 
disp('Klart/Uträknat! Inväntar på två grafer') 
figure(1) 
mesh(KV) 
title('Kraft kontra vinkel'); 
zlabel('Jämnviktskraft(N)'); 
ylabel('Vinkel i grader'); 
xlabel('Förspänningskraft per skruv(N)'); 
figure(2) 
imagesc(KV), colorbar('vert') 
ylabel('Vinkel i grader'); 
xlabel('Förspänningskraft per skruv(N)'); 
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