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Sammanfattning 

För att kunna erbjuda en kompaktare tiltrotator som även tillåter större vinkelutslag i 

tiltrörelsen har Indexator undersökt möjligheten att använda en hydraulisk vridcylinder för 

tiltfunktionen istället för dagens hydraulcylindrar. Målet med detta arbete har varit att 

presentera ett antal förslag på hur en befintlig vridcylinder kan förbättras för att erhålla 25 % 

högre vridmoment och på så vis bättre passa till de applikationer som Indexators produkter 

används i. För att göra detta har en teoretisk modell tagits fram som kan användas till att 

beräkna det producerade vridmomentet utifrån dess geometri, det hydrauliska trycket samt 

friktionen i de glidande kontakterna samt även beräknar de materialpåkänningar som uppstår i 

ett antal kritiska punkter i varje komponent, till exempel böjspänningen i splinetänderna och 

vridskjuvningen av axels godsmaterial. För att verifiera denna modell jämförs resultatet av 

dessa beräkningar med specificerade data för den befintliga vridcylindern och 

hållfasthetsberäkningarna jämförs med FE-analyser av dess ingående komponenter. I 

rapportens senare del genomförs även en beräkning av det totala vinkelutslag som erhålls för 

en given geometri. I rapportens näst sista kapitel presenteras fyra individuella metoder för att 

nå det önskade vridmomentet och det lämnas även ett antal förslag på hur komponenternas 

spline kan tillverkas för en sådan vridcylinder. 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

Abstract 

To be able to offer their customers a more compact tiltrotator with a greater tilt angle, 

Indexator has started investigating the possibility to utilize a hydraulic rotary actuator for the 

tilting action instead of the current solution using hydraulic cylinders. The goal of this project 

has been to suggest a number of ways to improve the produced torque of a commercially 

available actuator by 25 % and thereby be able to meet the requirement of the applications 

Indexator’s products face in everyday situations. To be able to present accurate ways of 

improving the produced torque a theoretical model has been developed. This model calculates 

the torque based on the geometry of the components, the hydraulic pressure and the friction in 

the sliding contacts within the actuator. The model also contains an estimation of the stresses 

that arise in different areas of the components, for example the bending stress of the spline 

teeth and the torsional stress of the shaft. To verify this model, the results of these calculations 

are compared to the data specified for a commercially available unit and with FE-analyses of 

the components. In the later parts of this report a calculation of the total angular displacement 

can also be found. In the second to last chapter of this report, four individual ways of 

increasing the torque to the desired level is presented as well as some suggestions on how the 

spline teeth of such a rotary actuator could be manufactured.  
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Nomenklaturlista 

Fn Normalkraft 

Ac Kontaktarea 

Ak Aktiv kolvarea 

As Skjuvningsarea 

D Ytterdiameter 

d Innerdiameter 

E Elasticitetsmodul 

Fb Reaktionskraft axiallagring 

la Kontaktlängd axiell led 

Mb Böjmoment 

Mv Vridmoment 

p Hydrauliskt tryck 

Pk Kontakttryck 

r Delningsradie/Kontaktradie 

rt Toppradie 

rb Bottenradie 

Wv Vridmotstånd 

  

α Stigningsvinkel 

θ Profilvinkel 

μs Friktionskoefficient spline 

μb Friktionskoefficient axiallagring 

ν Poissons tal 

ρ Skenbar friktionsvinkel 

σb Böjspänning 

σy Sträckgräns 

φ Vinkelutslag 
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1. Inledning 
Indexator är ett företag som bland annat konstruerar, tillverkar och säljer ett utbud av 

tiltrotatorer till grävmaskiner och andra entreprenadfordon. En tiltrotator är ett verktyg som 

gör det möjligt att tilta samt rotera skopor och andra verktyg och på så vis bredda maskinens 

arbetsområde och höja dess produktivitet. Ordet ”tilt” kommer från engelskan och syftar till 

att man kan luta skopan i sidled och är den gällande facktermen i branschen och kommer att 

användas som teknisk term i denna rapport. Rotorfunktionen består av en kraftig snäckväxel 

driven av en hydraulmotor och tiltfunktionen manövreras i dagsläget av en eller två 

hydraulcylindrar (Indexator, 2012). I Figur 1 nedan kan en tiltrotator från Indexator ses 

monterad på en grävmaskin från Swecon. 

 

Figur 1. Indexator tiltrotator. 

1.1 Bakgrund och syfte 

De hydrauliska cylindrar Indexator idag använder för tiltfunktionen gör det möjligt att 

utveckla höga vridmoment, men är begränsade till ca 80 graders totalt vinkelutslag. Dessa 

cylindrar kan även vara skrymmande om till exempel ett smalt och djupt dike skall grävas, se 

Figur 2, vilket blir allt vanligare i stadsmiljöer och i arbeten vid vägar.  
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Figur 2. Skrymmande hydraulcylindrar är begränsande vid t.ex. grävning av djupa smala diken. 

För att kunna erbjuda en tiltrotator som är mindre utrymmeskrävande och samtidigt möjliggör 

ett större tiltvinkelutslag har Indexator börjat undersöka möjligheten att använda en 

hydraulisk vridcylinder istället för de hydrauliska cylindrarna. En nackdel med dessa 

vridcylindrar är dock att de vid samma systemtryck inte producerar lika höga vridmoment 

som kan uppnås med den konventionella konstruktionen med hydraulcylindrar (Indexator, 

2012).  

1.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att presentera ett antal förslag på hur en befintlig 

vridcylinders producerade vridmoment kan ökas med 25 %, dvs. från 12000 till 15000 Nm. 

För att kunna göra detta krävs det att man har kunskap om vilka parametrar som påverkar det 

producerade vridmomentet samt hur dimensioneringen påverkar de belastningar som 

komponenterna utsätts för. Därför utvecklas en teoretisk modell som ger vridmoment som 

funktion av vridcylinderns geometri, friktion i glidande kontakter samt hydrauliskt tryck. 

Modellen skall även beräkna det vinkelutslag som erhålls för den aktuella geometrin samt ge 

en uppskattning av de materialpåkänningar som uppstår i de områden som bedöms vara mest 

kritiska. Denna modell skall vara flexibel så att den även kan användas vid framtagning av 

nya modeller av vridcylindrar. Parametrar som kolvarea, stigning och andra geometriska 

dimensioner skall kunna varieras. För att verifiera modellen jämförs resultatet från modellen 

med data specificerade för den befintliga vridcylindern samt med FE-analyser av de 

materialpåkänningar som uppstår vid användandet.  
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1.3 Rapportens disposition 

Rapporten är uppdelad i tio kapitel enligt följande: 

Kapitel 1. Inledning: I rapportens inledning presenteras projektets bakgrund, mål och 

genomförande. Även en kortare presentation av Indexator återfinns här. 

Kapitel 2. Metod: I detta kapitel återfinns en sammanfattning av den metod som använts 

under arbetets gång och i vilka delar arbetet har delats in i. 

Kapitel 3. Funktionsbeskrivning: I detta kapitel beskrivs hur en vridcylinder fungerar och 

vilka komponenter den är uppbyggd av. 

Kapitel 4. Momenthärledning: Här återfinns härledningen av det vridmoment som en 

vridcylinder producerar samt en kortare diskussion kring resultatet av denna 

härledning. 

Kapitel 5.  Hållfasthetsberäkning: I detta kapitel redovisas beräkningarna av de 

materialpåkänningar som uppstår i splinen samt i de olika komponenternas 

godsmaterial. I slutet av kapitlet sammanställs dessa beräkningar och en 

diskussion kring vilka krav detta ställer på det material som vridcylindern skall 

tillverkas av. 

Kapitel 6. Solidmodellering: Här beskrivs arbetet kring framtagandet av de solidmodeller 

som används som underlag vid det efterföljande arbetet med FE-analyser av de 

ingående komponenterna. Speciellt fokus ligger på hur splinens evolventa 

flanker har modellerats. 

Kapitel 7. FE-analyser: För att verifiera de beräkningar som gjorts av 

materialpåkänningarna har FE-analyser av de ingående komponenterna gjorts. 

Kapitel 8. Vinkelutslagsberäkning: Vridcylinderns totala vinkelutslag för en allmän 

geometri beräknas här för att göra det möjligt att säkerställa att den färdiga 

produkten uppfyller de krav man ställer på den. 

Kapitel 9. Diskussion: I slutet av rapporten återfinns diskussioner och slutsatser kring 

resultatet i de ovanstående kapitlen. 

Kapitel 10. Framtida arbete: Här ges förslag på hur arbetet med vridcylindern bör fortsätta 

och diskussion kring vad som inte har gjorts inom ramarna för detta projekt. 
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2. Metod 
Arbetet inleddes med en förstudie där befintligt material som tidigare har tagits fram på 

Indexator gicks igenom, vilket sedan följdes av en undersökning av hur andra maskinelement 

med liknande funktionsprincip analyseras. Därefter delades arbetet upp i tre huvuddelar: 

Framtagning av den teoretiska modellen, solidmodellering och FE-analys. 

Exempel på maskinelement som undersöktes är skruvförband och matningsskruvar eftersom 

de precis som vridcylindern omvandlar en roterande rörelse till axiell kraft. Utifrån detta 

härleddes sedan en ekvation som beskriver vridcylinderns vridmoment som funktion av dess 

geometri, systemtryck samt friktionen i splinekontakterna och axelns axiallagring. Denna 

modell fördes sedan in i Microsoft Excel för att snabbt kunna göra beräkningar av 

vridmomentet vid andra systemtryck, för en annan geometri eller friktion. 

Vridmomentsberäkningarna verifierades genom att jämföra resultatet med data från en 

kommersiell produkt tillgänglig på marknaden. Utifrån de krafter som behandlas i 

härledningen av vridmomentet har även en uppskattning av materialpåkänningarna i ett antal 

intressanta punkter beräknats. Exempel på de beräknade påkänningarna är vridskjuvspänning i 

kolvens och axelns godsmaterial, böjspänning i splinetänderna och yttrycket i kontakten 

mellan två splines.  

Parallellt med detta arbete har solidmodeller av vridcylinderns komponenter tagits fram i 

Siemens NX 8.0. Dessa modeller har sedan används som underlag vid de FE-analyser som 

gjorts för att verifiera hållfasthetsberäkningarna i den teoretiska modellen. För att säkerställa 

att solidmodellen, och därmed även FE-analysen, stämmer så bra överens med verkligheten 

som möjligt har kritiska parametrar som stigningsvinkel, profilvinkel, bascirkeldiameter med 

mera uppmätts med hjälp av Indexators mätmaskin. 
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3. Funktionsbeskrivning 
En vridcylinder består av de tre huvudkomponenterna cylinderhuset (1), kolven (2) och den 

genomgående axeln (3), vilka visas i Figur 3. Huset monteras mot maskinens grävarm och 

axeln förbinds med det aktuella verktyget. På så vis följer verktyget axelns rotation. 

 

Figur 3. Vridcylinderns uppbyggnad, (1) cylinderhus, (2) kolv och (3) genomgående axel. 

När ett hydrauliskt tryck ansätts bakom kolven pressas den i axiell led. Den vridna splinen i 

cylinderhusets insida och kolvens yttre mantelyta tvingar då kolven att rotera. Även på 

kolvens inre mantelyta och på axeln finns en vriden spline vilken agerar som ett 

utväxlingssteg och medger ett större vinkelutslag av axeln för samma slaglängd hos kolven. 

På detta vis uppnås en kortare och kompaktare enhet. För att kunna montera kolven 

koncentriskt med axeln kan axelns ena gavel demonteras från axeln. Detta görs genom att dra 

ut åtta låsstift och sedan gänga av axelns gavel, se Figur 4.  
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Figur 4. Axelns uppbyggnad. 

Vridcylindern är en helt innesluten enhet vilket gör att risken för yttre skador som begränsar 

eller försämrar funktionen är låg. Eftersom alla komponenter hela tiden smörjs av 

hydrauloljan är servicebehovet mycket lågt. Till skillnad mot vad som är vanligt i evolventa 

bomförband har de mötande splinen i referensprodukten icke-konforma flanker, troligen för 

att hålla nere temperaturen i kontakten genom att friktionsvärmen enklare kan kylas bort med 

hjälp av hydrauloljan. Dessutom blir kontaktpunkten mer väldefinierad och ger bättre kontroll 

över förhållandena som råder där. Nackdelen är att kontaktspänningarna blir högre. De 

radiella krafter som uppstår tar ut varandra på grund av rotationssymmetrin och de axiella 

krafterna tas upp i den glidande kontakten mellan axelns gavlar och huset och ger upphov till 

en friktionsförlust.  
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4. Solidmodell 
För att kunna ta fram bra solidmodeller av de olika komponenterna har splinen uppmätts i den 

mätmaskin Indexator använder för att kontrollera tillverkningstoleranser, medan enklare 

dimensioner som diametrar, axellängd och så vidare har mätts med digitalt skjutmått. Dock 

blev mätningen av de inre splinsen felaktig då mätprogrammet förväntade sig en invändig 

spline av standardformat se till vänster i Figur 5 nedan. Den verkliga splinens flanker är 

istället konvexa för att erhålla en icke-konform kontakt mellan splinesen i axeln och kolven 

respektive kolven och huset, till höger i Figur 5. 

 

  

 

Figur 5. Bomförband enligt ISO-standard (vänster) samt verklig utformning (höger). 

Utifrån mätningarna av de utvändiga splinesen kunde mått på grundcirkel-, delningscirkel, 

botten och toppcirkeldiameter utläsas, se Bilaga 1. Dessa kunde sedan användas till att 

återskapa splinens form med hög noggrannhet. De ekvationer som har använts för att beskriva 

kuggflankernas evolventa form är baserade på Figur 6. Evolventen kan beskrivas som den 

kurva änden av ett snöre följer när det rullas av en cirkel. 
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Figur 6. Definition av evolvent. 

När snöret rullas av, d.v.s. φ stegvis ökar, kommer koordinaterna för snörets ände att följa 

,      ( 1 ) 

     ( 2 ) 

där Xc och Yc är koordinaterna för grundcirkeln med radien r, vilka i sin tur beskrivs av 

,     ( 3 ) 

      ( 4 ) 

och s är den avrullade cirkelsektorn vilken alltid tangerar cirkelbågen och vars längd ges av s 

= r ∙ φ. Genom att låta φ variera mellan 0 och 90 grader erhålls ett evolvent kurvsegment som 

utgår från bascirkeln. Genom att rotera denna kurva kring cirkelns centrumpunkt och sedan 

spegla den genom X-axeln så att splinens bredd på delningscirkeln uppfyller p = m ∙ π kan en 

önskad splinebredd skapas. Dessa används sedan tillsammans med topp och bottencirkeln för 

att skapa en kuggprofil, se Figur 7. 
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Figur 7. Evolventkurvor samt topp- och bottencirkel. 

Eftersom mätningen av den invändiga splinen inte blev korrekt har dessa data istället 

uppskattats och iterativt testats fram. Genom att prova olika värden för bascirkelmåttet samt 

den tangentiella förskjutningen av kuggflankarna och jämföra solidmodellerna mot manuella 

mätningar av de fysiska komponenternas topp- och bottendiametrar, samt splinens bredd i 

toppen och botten, har slutligen modeller av de invändiga splinesen tagits fram. Denna metod 

bedöms vara tillräckligt noggrann för att få en bra uppfattning av kontakttrycket och 

böjpåkänningen i splinen.  

I Bilaga 1 återfinns värden för de vitala måtten för de olika komponenterna. Utifrån dessa 

mått har sedan solidmodeller av komponenterna skapats. I Figur 8 nedan kan modellerna av 

de olika delarna ses och i Bilaga 2 återfinns ritningar till respektive komponent. 

 

Figur 8. Solidmodell av vridcylinderns komponenter. 
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5. Momentberäkning 
I detta avsnitt presenteras arbetet kring härledningen av det teoretiska beräknade 

vridmomentet. För att öka förståelsen för funktionsprincipen innan härledningen påbörjades 

gjordes en förstudie där andra maskinkomponenter med liknande funktioner undersöktes. De 

komponenter som ansågs vara jämförbara var mekaniska matningsskruvar samt bultförband. 

En jämförelse av hur man beräknar hur stort moment som krävs för att lyfta en given last med 

hjälp av en skruvdomkraft (Collins, 2003) och de ekvationer som finns för beräkning av hur 

stort moment som krävs för att erhålla en given klämkraft i ett bultförband (Olsson, 2006) 

genomfördes. För att öka förståelsen för utformning av splines och hur dessa skiljer sig mot 

kugghjul med evolventa flanker studerades även aktuell ISO-standard för rak cylindrisk 

evolvent spline (ISO-standard, 2005). 

5.1 Härledning av momentekvationen 

Denna härledning har gjorts under antagandet att vridcylinderns komponenter inte utsätts för 

några andra yttre krafter än ett moment som bromsar den utgående axelns rotationshastighet 

så att kraft- och momentjämvikt uppstår. Små förluster, som till exempel friktionen i tätningar 

mellan de olika komponenterna, anses vara försumbara och har därför inte tagits med i denna 

härledning.  

När det hydrauliska trycket ansätts på kolvens ena sida pressas denna längst cylinderloppet. I 

kontakten mellan kolvens yttre spline och husets samt mellan kolvens inre spline och axeln 

uppstår en reaktionskraft Fn som är riktad rakt ut från kontaktens normalplan. Normalplanets 

orientering bestäms av splinens stigning α samt profilvinkeln θ. Hur dessa vinklar är 

definierade kan ses i Figur 9 som visar en förenklad modell av axeln med endast en spline. 

Denna kraft kan delas upp i kraftkomposanter i tangentiell, radiell och axiell riktning. De 

radiella krafterna ger inget tillskott eftersom rotationssymmetrin gör att dessa tar ut varandra 

och de axiella krafterna tas upp i vridcylinderns lagringar där de orsakar en friktionsförlust. 

Det är således huvudsakligen de tangentiella krafterna som ger upphov till det producerade 

vridmomentet.  

 

 

Figur 9. Förenklad modell av axelns spline med definition av vinklarna α och θ. 

 θ 

α 
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Reaktionskraften kan ses som en linje som går från hörn till hörn tvärs genom ett rätblock och 

dess komposanter i X- och Y-led representeras då av rätblockets kanter, se Figur 10. 

 

 
Figur 10. Reaktionskraften i en kontakt och dess orientering. 

Den axiella kraften ges alltså allmänt av  och den tangentiella av 

.Figur 11 visar en sammanställning av de krafter som verkar axiellt och 

tangentiellt i en friläggning av kolven där index 1 syftar till kontakten hus – kolv och index 2 

till kontakten kolv – axel. Observera att krafterna  och  verkar på olika radiella avstånd 

från kolvens centrumlinje och därför får olika hävarmar i momentekvationen nedan.  

 

Figur 11. Sammanställning av krafter verkande i kontakten hus – kolv. 
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Utöver reaktionskrafterna finns även kraften som det hydrauliska trycket ansätter på kolvens 

undersida samt friktionen i den glidande linjekontakten mellan två splines. Kraft- och 

momentjämnvikt ger då 

 ( 5 ) 

 ( 6 ) 

där  är avståndet från axelns centrum till kontaktlinjen. Genom att införa den skenbara 

friktionsvinkeln (SFN), se Figur 12, som definieras enligt 

     ( 7 ) 

kan jämnviktsekvationerna skrivas om till 

  ( 8 ) 

.  ( 9 ) 

 

Figur 12. Definition av skenbar friktionsvinkel. 

Genom att lösa ut ur de omformulerade jämnviktsekvationerna ( 8 ) och ( 9 ) och ställa 

dessa mot varandra kan reaktionskraften i kontakten kolv – axel bestämmas som 

.    ( 10 ) 

Enligt Newtons tredje lag verkar denna kraft även på axelns spline. De krafter som verkar 

axiellt och tangentiellt på axeln återfinns i Figur 13. 
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Figur 13. Sammanställning av krafter verkande på axeln. 

Här har även den axiella kraften  som tas upp i lagringen mellan axeln och huset 

tillkommit, samt den tillhörande friktionskraften i axiallagringen. Genom att ställa upp en 

kraft- och momentjämnvikt kan nu kraften som tas upp i axiallagringen beräknas enligt 

.    ( 11 ) 

.    ( 12 ) 

Genom att sätta in uttrycket för reaktionskraften från ekvation ( 10 ) och kraftjämvikten från 

ekvation ( 11 ) kan momentjämvikten i ekvation ( 12 ) skrivas som  

  ( 13 ) 

När vridcylindern ska bromsa den roterande rörelsen hjälper friktionen i splinen och 

axiallagringen till att hålla mot och de termer som beskriver friktionskrafterna byter därmed 

tecken och följande uttryck erhålls: 

  ( 14 ) 

5.2 Diskussion 

Genom att införa gällande geometriska data för vridcylindern samt ett vanligt typvärde för 

friktionskoefficienten för en smord stål-mot-stålkontakt på 0,1 för kontakten i splinen samt för 

axiallagringen ser vi att det teoretiska aktiva vridmomentet blir 11919 Nm. Detta skiljer sig 

från tillverkarens specifikation med 0,7 %, men det är viktigt att komma ihåg att här är 

friktionskoefficienterna bara uppskattade och att dessa påverkar resultatet.  

För att undersöka hur stor påverkan den uppskattade friktionskoefficienten i splinen samt 

axiallagringen har på det beräknade vridmomentet har detta beräknats enligt ekvation ( 13 ) 

för ett antal fall där friktionskoefficienterna varieras var för sig. Dessa värden åskådliggörs i 
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Figur 14 där friktionskoefficienterna för både splinen och axiallagringen har varierats mellan 

0,05 och 0,35 i steg om 0,05. 

 

Figur 14. Vridmoment som funktion av friktionskoefficienter. 

Utifrån detta framgår det dels att friktionskoefficienten i axiallagringen har en relativt hög 

påverkan på det producerade vridmomenten och som förväntat är det ett linjärt förhållande 

mellan vridmomentet och friktionen i axiallagringen. Det framgår även att friktionen i 

splinekontakten har en lite starkare påverkan på vridcylinderns verkningsgrad, men att denna 

påverkan avtar allteftersom friktionskoefficienten ökar. Detta visar att det är viktigt att hålla 

friktionsförlusterna i de glidande kontakterna så låg som möjligt. Detta bör man ha i åtanke 

speciellt vid utformningen av splinen samt även vid val av tillverkningsmaterial och 

eventuella ytbehandlingar. 
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6. Hållfasthetsberäkning 
Det två områden som bedömdes vara mest kritiska ur hållfasthetssynpunkt var splinen samt 

godsmaterialet i axeln och kolven. Genom att göra vissa förenklingar blir dessa 

uppskattningar av materialpåkänningarna enkla att beräkna, dock med viss bekostnad av 

precisionen i resultatet. De antaganden och förenklingar som har gjorts redovisas under 

respektive underrubrik. 

6.1 Spline 

För att säkerställa att själva splinen inte bryts eller skjuvas av kontrolleras böjspänningen och 

skjuvspänningen i kuggroten samt även yttrycket i linjekontakten mellan två splines 

kontrolleras. Genom att approximera splinen som en fast inspänd slank balk med konstant 

tvärsnitt kan böjspänningen beräknas enligt (Sundström, 1998) 

     ( 15 ) 

där den nominella spänningen beräknas som   

      ( 16 ) 

enligt allmän balkteori. Böjmomentet som används ges av normalkraftens komposant i 

tangentialplanet vilken angriper på splinens kontaktpunkt och får då en hävarm som sträcker 

sig ner till splinens bottenradie. Medelvärdet av splinens bredd vid bottencirkeln och 

toppcirkeln har använts till parametern b och kontaktens summerade längd i normalplanet har 

använts till parametern h och beräknas enligt  

      ( 17 ) 

där n är antalet splines och la är kontaktens längd i axiell led. Den geometriska formfaktorn  

uppskattas med hjälp av Tabell 33.1 på sidan 354 i ”Handbok och formelsamling i 

Hållfasthetslära (Sundström, 1998).  

Spänningsekvationen ( 15 ) tecknas slutligen som  

.    ( 18 ) 

Skjuvningen av kuggroten kan beräknas enligt  (Sundström, 1998) 

      ( 19 ) 

där kraften är normalkraftens komposant i tangentialplanet och arean ges av splinens längd 

multiplicerat med dess tjocklek på bottencirkeln. Även här fördelas belastning ut över antalet 

splines. Skjuvspänningen beräknas alltså slutligen som  

.     ( 20 ) 

Medelyttrycket i splinen beräknas enligt  (Sundström, 1998) 

      ( 21 ) 
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där kontaktarean ges av kontaktens bredd och längd. Kontaktbredden beräknas som en 

linjekontakt enligt Hertz-teori (Beek, 2009); 

      ( 22 ) 

där l är totala längden på kontakten vilken återigen beräknas enligt ekvation ( 17 ). R’ är 

splinens effektivradie vid kontakten vilket definieras enligt  

      ( 23 ) 

och E’ är den effektiva elasticitetsmodulen,  

.     ( 24 ) 

Genom lösa ut R’ och E’ ur ekvation ( 23 ) respektive ( 24 ) och sätta in dessa i ekvation för 

linjekontaktbredden ( 22 ) tillsammans med kontaktlängden från ekvation ( 17 ) kan 

kontaktbredden nu beräknas som 

    ( 25 ) 

vilket slutligen ger yttrycket enligt följande uttryck 

.   ( 26 ) 

Inom kontaktarean är tryckfördelningen enligt Hertz-teori halvelliptisk vilket medför att det 

maximala trycket kan beräknas som (Beek, 2009) 

.     ( 27 ) 

Den maximala spänningen i materialet uppstår på djupet 0,786b för en linjekontakt. För att 

undersöka om detta tryck ger upphov till någon plastisk deformation av materialet beräknas 

materialets minsta tillåtna sträckgräns utifrån Trescas skjuvvillkor. Yttrycket i kontakten 

relateras till materialets sträckgräns enligt (Beek, 2009) 

.     ( 28 ) 

Det ska dock poängteras att i denna beräkning av spänningen som uppstår till följd av 

kontakttrycket så har ingen hänsyn tagits till den skjuvspänning som uppstår på grund av 

friktionen i den glidande rörelsen i kontakten.  

En sammanställning av dessa spänningar återfinns i Tabell 1 och   
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Tabell 2 i slutet av detta avsnitt.  

6.2 Godsmaterial 

I dessa spänningsberäkningar har axeln modellerats som en solid stång med cirkulärt tvärsnitt 

och kolven som ett tjockväggigt rör. I denna modell antas det att splinen i sig inte tar upp 

någon spänning utan all last tas upp av godsmaterialet. Dragspänningen beräknas som 

      ( 29 ) 

och skjuvspänningen enligt  

      ( 30 ) 

där vridmotstånd för kolven och huset beräknas enligt  

     ( 31 ) 

vilket för den solida axeln förenklas till (Sundström, 1998) 

.      ( 32 ) 

I radieövergången från axelns midja och axelns infästning sker en spänningskoncentration. 

Denna spänningskoncentrationsfaktor påverkar både vridskjuvspänningen och 

dragspänningen i axeln och har utifrån mått i Bilaga 2 bestämts med hjälp av Tabell 33.4 på 

sida 357 samt Tabell 33.5 på sida 358 tabell i ”Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära” 

(Sundström, 1998) till ca 2,7 respektive 1,8. 

6.3 Resultat 

En sammanställning av de enskilda spänningsberäkningarna finns samlade i Tabell 1 och   
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Tabell 2 nedan. Alla spänningar är beräknade enligt numeriska data i Bilaga 1, dock 

avrundade till närmaste heltal. 

Tabell 1. Beräknade spänningar vid aktiv vridning. 

Gods Enhet Hus Kolv Axel Axel, 
radieövergång 

Vridskjuvning  MPa 15 88 87 148 

Dragspänning  MPa 7 33 36 98 

 MPa     

Spline MPa Hus Kolv, Yttre Kolv, Inre Axel 

Yttryck, medel MPa 360 360 503 503 

Yttryck, max  MPa 458 458 641 641 

Kräver sträckgräns  MPa 279 279 390 390 

På djupet mm 0,18 0,18 0,22 0,22 

Skjuvning MPa 9 10 15 17 

Böjning MPa 51 67 96 94 
 

  



23 
 

Tabell 2. Beräknade spänningar vid bromsning av rotationen.  

Gods Enhet Hus Kolv Axel Axel, 
radieövergång 

Vridskjuvning MPa 28 168 169 287 

Dragspänning MPa 13 33 36 98 

 MPa     

Spline MPa Hus Kolv, Yttre Kolv, Inre Axel 

Yttryck, medel MPa 492 492 700 700 

Yttryck, max MPa 627 627 891 891 

Kräver sträckgräns MPa 381 381 542 542 

På djupet mm 0,25 0,25 0,31 0,31 

Skjuvning MPa 17 18 30 32 

Böjning MPa 96 125 185 182 

 

6.4 Analys 

I Tabell 1 och   
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Tabell 2 ovan ser vi att de två kritiska belastningarna är kontakttrycket i splinen och 

vridskjuvspänningen i axelns godsmaterial. För att undersöka vilken sträckgräns hos 

materialet som krävs för att undvika plastisk deformation beräknas den maximala 

effektivspänningen i närheten av kontakten för det värsta fallet, dvs. i kontakten mellan axeln 

och kolven i fallet där vridcylindern försöker hindra rotationen. Genom att använda ekvation ( 

28 ) framgår det att för referensproduktens geometri krävs det en sträckgräns på ca 540 MPa 

för att undvika plasticering. För att uppnå en säkerhetsfaktor på 2 skulle alltså en sträckgräns 

på närmare 1100 MPa krävas. Dock har det i dessa beräkningar inte tagits någon hänsyn till 

ytornas struktur, därför kan även lokala spänningsspikar uppstå när två större asperiteter 

möter varandra. Eftersom den största spänningen i kontakten sker en bit ner i materialet så 

kan det resultera i att sprickor initieras under ytan som sedan växer upp mot ytan tills dess att 

mindre bitar lossnar, så kallad pitting. Eftersom denna spänning med god marginal är den 

högsta spänning som vridcylinderns komponenter utsätts för och den uppstår på ca 0,3 mm 

djup från ytan är det möjligt att uppnå dessa materialegenskaper genom lämplig form 

ythärdning, exempelvis sätthärdning.  

Vid bromsning ser vi även att axeln utsätts för vridskjuvning på ca 290 MPa i 

radieövergången mot axelns infästning. Med en säkerhetsfaktor på 2 skulle det betyda att ett 

material med sträckgräns på minst 580 MPa skulle behövas för att säkerställa att plasticering 

av axeln inte sker. Vi ser även att för den aktuella geometrin är risken liten att splinen skall 

skjuvas eller brytas av, då dessa spänningar är markant lägre än vridskjuvspänningen i axelns 

radieövergång. Dock ska man komma ihåg att i beräkningen av böjspänningen har splinen 

approximerats som en lång slank balk med rektangulärt tvärsnitt och kan därför inte anses 

vara en säker uppskattning av den spänning som uppstår där. För att verifiera de beräknade 

materialpåkänningarna och få en tydligare bild av den totala materialpåkänningen i 

komponenterna har därför även FE-analyser av vridcylinderns ingående komponenter gjorts. 
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7. FE-analys 
För att verifiera de analytiska spänningsberäkningarna ovan har även en FE-analys utförts. 

Arbetet med FE-analyser har delats upp i fyra delar. Dels har kontakten axel – kolv och kolv – 

hus separerats och simuleras var för sig. Sedan har simuleringarna även gjorts för två olika 

lastfall. Eftersom splinen är en relativt komplex geometri och har relativt små detaljer så krävs 

det en fin mesh för att beskriva denna bra. Simuleringstiden ökar snabbt med ökat antal 

element, så därför har geometrin förenklats för att hålla nere antalet element i modellen. Dels 

har splinen kortats ner så att kontaktlängden är 50 % av den verkliga och dels har två av tre 

splines tagits bort. Den totala längden av komponenterna har även minskats. För att erhålla 

samma kontakttryck i splinen måste därför den pålagda kraften delas med sex. Detta påverkar 

dock påkänningarna i övriga delar av komponenterna, så därför görs även en simulering med 

full last för att finna dessa påkänningar. Vissa mindre förenklingar av geometrin för att 

ytterligare minska antalet element i modellen har även gjorts, till exempel har spår för 

tätningar i axel och kolv tagits bort samt även skruvhål och liknande har försummats. Nedan 

följer en beskrivning av arbetet med att simulera de påkänningar som uppstår i kontakten 

mellan axeln och huset. En analys av kontakten mellan kolven och huset genomförs på 

motsvarande vis. Den förenklade axelgeometrin kan ses i Figur 15 nedan.  

 

Figur 15. Förenklad axelgeometri. 

De meshar som har skapats för kolven och axeln består av kubiska tetrahed-element med en 

kantlängd på 10 mm. Dessa meshar har sedan förfinats genom att minska kantlängden på de 

element som ligger på splinens flank som kontakten som sker i samt på splinens toppyta. 

Figur 16 visar hur denna mesh för axeln ser ut och Figur 17 visar en tydligare bild av 

elementen i själva splinen. Totalt för axeln och kolven innehåller modellen 147258 element 

och 248476 noder.  
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Figur 16. Axelns mesh i kontaktsimulering. 

 

Figur 17. Mesh i splinen vid kontaktsimulering. 

Vridcylinderns funktion har återskapats genom att låsa axeln respektive husets alla 

frihetsgrader samt alla kolvens frihetsgrader förutom den axiella translationen. Det 

hydrauliska arbetstrycket har modellerats som en utbredd last jämt fördelad över kolvens yta 

och kontaktvillkor har skapats för de flanker som kommer i kontakt vid simuleringen. Figur 

18 visar den färdiga modellen med dess begynnelsevillkor och pålagd axialkraft. 
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Figur 18. Simuleringsmodell med pålagd kraft och begynnelsevillkor. 

7.1 Resultat 

Genom att ta fram medelvärdet av kontakttrycket i 10 noder per spline slumpvis valda från 

varje spline erhålls ett medeltryck i kontakten på 510,3 MPa hos axeln och 499,8 MPa för 

kolvens inre spline. Figur 19 visar kontakttryckets fördelning i axelns spline.  

 

Figur 19. Kontakttryck axel. 

Böjpåkänningen registreras genom att ta medelvärdet av effektivspänningen i splinens 

samtliga rotpunkter och resulterar i en spänning på 91,4 MPa för axeln och 78,5 MPa för 

kolven. I Figur 20 nedan visas effektivspänningen kring axelns spline.  
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Figur 20. Böjspänning kring axelns spline. 

Resultatet från det andra lastfallet visar att effektivspänningen i den del av axelns 

godsmaterial som är mest utsatt uppgår till 130 MPa i delen av axeln som har konstant 

tvärsnitt och till ca 220 MPa i radieövergången på sidan mot axelinfästningen och ca 250 MPa 

i radieövergången mot splinen, se Figur 21.  

 

Figur 21. Effektivspänning i axeln. 

7.2 Analys 

Överlag har resultatet från FE-analyserna stämt relativt väl överens med de beräknade 

värdena. Eftersom de beräknade spänningsvärdena är beräknade som individuella spänningar 

medan simuleringarna ger effektivspänningen kan dessa inte jämföras rakt av. De värden på 

kontakttrycket som utmärker sig i splinens högra ände beror sannolikt på att meshens form 

avviker en aning från den verkliga geometrin i anslutning till radieövergången. Det beräknade 

kontakttrycket avviker från det simulerade med endast 0,6 %. Avvikelsen är större mellan den 

beräknade böjspänningen i splinen och det simulerade (2,6 % för axelns och 17,9 % för 
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kolven), men med tanke på att den beräknade är approximerad som en lång smal balk vars 

bredd angavs till splinens medeltjocklek och att spänningskoncentrationsfaktorn är utläst 

okulärt ur ett diagram, är en avvikelse förväntad. En annan felkälla är att ingen radieövergång 

i splinens botten har tagits med i simuleringen eftersom det skulle kräva väldigt små element i 

detta område.  
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8. Vinkelutslagsberäkning  
Eftersom vridcylinderns totala vinkelutslag är en viktig designparameter bör även denna 

beräknas och kontrolleras. Följande förenklade samband kan ställas upp mellan 

vinkelutslaget, delningsradien slaglängden och stigningsvinkeln, baserat på geometrin hos en 

vinkelrät triangel och ett cirkelsegment: 

     ( 33 ) 

Genom att lösa ut  kan respektive vinkelutslag för kolven och axeln beräknas enligt 

     ( 34 ) 

     ( 35 ) 

Det totala vinkelutslaget fås slutligen genom att summera dessa: 

     ( 36 ) 

En kontroll med data från Bilaga 1 ger ett vinkelutslag på 110,1 grader, vilket stämmer väl 

överens med det specificerade 110 grader. 
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9. Diskussion och slutsatser  
I detta avsnitt presenteras förslag på hur man skall uppnå målet med att öka vridmomentet 

med 25 %, det vill säga från 12000 till 15000 Nm, samt även några tankar kring arbetet och 

dess resultat. 

9.1 Moment 

Vid designen av en vridcylinder är de geometriska dimensionerna till stor del styrda av krav 

på tillåtna ytterdimensioner, det önskade vinkelutslaget och den tillåtna vikten. Beroende på 

applikationen kan då olika lösningar vara fördelaktiga. Rent allmänt gäller att hög 

stigningsvinkel ger ett högt vridmoment vilket dock leder till att slaglängden och därmed 

totala längden på vridcylindern kan bli en begränsande faktor. Det är även fördelaktigt att ha 

en så stor hävarm som möjligt, dvs. så stor radie från rotationscentrum till splinekontakten 

som möjligt på axel, kolv och hus. I Figur 14 framgår det även tydligt att friktionen i splinen 

har mycket stark påverkan på det producerade vridmomentet. Givetvis ger även ett ökat 

hydraultryck ett högre vridmoment men då ökar risken att spänningarna i materialet blir för 

höga. Vid konstruktionen av en vridcylinder bör därför stort fokus läggas på att finna en 

geometri och göra val av material och ytbehandling alternativt ytbeläggning som resulterar i 

en så hög styrka och låg friktionsförlust som möjligt.  

9.2 Hållfasthet 

En analys av de spänningar som uppstår i den befintliga vridcylinderns komponenter har 

genomförts, men geometrin gör det komplicerat att beräkna effektivspänningen för hand. 

Istället har den totala effektivspänningen uppskattats med hjälp av FE-simuleringar. För att 

kunna genomföra dessa simuleringar under examensarbetets tidsramar med de resurser som 

funnits tillgängliga har en del förenklingar gjorts även här, vilket medför att även dessa 

resultat skall användas med viss försiktighet. Enligt de beräkningar som har gjorts och resultat 

från simuleringarna kan man dock se att den största risken för ett direkt haveri ligger i att 

vrida av axeln. Spänningarna här ligger nästan 60 % högre än den beräknade böjspänningen i 

splinen och nästan en faktor 10 högre än skjuvspänningen i splineroten. Även om det ligger 

en viss osäkerhet i beräkningarna av splinens böjpåkänning så ligger ändå den simulerade 

effektivspänningen ca 30 % högre i axelns midja mellan infästningen och splinen än i splinens 

rot. Spänningen ökar dessutom markant i radieövergångarna kring axelns midja. För att 

erhålla en säkerhetsfaktor på 2 skulle materialet enligt beräkningarna behöva en sträckgräns 

på ca 580 MPa och i splinekontakten behövs en sträckgräns på 1100 MPa för att erhålla 

samma säkerhetsfaktor.  

9.3 Förbättringar 

Genom att variera var och en av de parametrar som påverkar vridmomentet varför sig tills det 

önskade vridmomentet på 15000 Nm erhålls kan de olika variablerna utvärderas. Vid dessa 

undersökningar har vinkelutslaget för vridcylindern kontrollerats samt vridskjuvspänningen i 

axeln samt medelkontakttrycket mellan axeln och kolven i fallet där vridcylindern bromsar 

axelns rotation. Dessa spänningar har valts eftersom de är det största påkänningarna av 

materialet som uppstår och därför blir dimensionerande. 
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Ökat tryck: För att nå upp till det önskade vridmomentet på 15000 Nm krävs ett tryck på 255 

bar om alla övriga parametrar hålls konstanta. Detta medför dock att vridskjuvspänningen av 

axeln ökar från 290 till 350 MPa och medelkontakttrycket i splinen från 700 till 770 MPa.  

Ökad stigningsvinkel: Genom att öka stigningsvinkeln från 64 respektive 72 grader till 70 

respektive 75 grader nås det önskade vridmomentet. När den tangentiella kraften ökar så ökar 

dock även belastningen på de olika komponenterna och vridskjuvningen ökar nu till 415 MPa 

och medelkontakttrycket till 842 MPa, dvs. en större ökning av materialpåkänningen än om 

systemtrycket ökades. För att erhålla samma vinkelutslag måste även slaglängden ökas från 

140 till 180mm. 

Ökad radie: Genom att öka radien från axelns centrum till splinens kontaktlinjer ökar även 

det producerade vridmomentet. När dessa ökar från 47 respektive 70mm till 55 respektive 90 

mm erhålls det önskade momentet. Här minskar vridskjuvspänningen från ca 290 till 225 MPa 

medan kontakttrycket ökar från 700 till 720 MPa. Slaglängden måste utökas till 170 mm för 

att erhålla samma vinkelutslag. 

Minskad friktion: Genom att sänka friktionskoefficenterna i modellen från 0,10 till 0,04 kan 

det önskade vridmomentet uppnås. Med denna förändring sker inget tillskott i kraft eller 

hävarm och därför sjunker även belastningen på komponenterna till 225 respektive 620 MPa 

för vridskjuvning av axeln respektive medelkontakttrycket i splinekontakten mellan axeln och 

kolven. 

Av de olika metoderna ovan framgår det att det med rimliga förändringar av vardera variabel 

går att erhålla det önskade vridmomentet på 15000 Nm. Vi ser att den metod som ser 

överlägset bäst ut ”på papperet” är att minska friktionen i de glidande kontakterna. Detta ger 

en minskad spänning i materialet till skillnad från de övriga metoderna där spänningarna ökar 

i varierande grad. Däremot är det enklare sagt än gjort att sänka friktionen till den nivå som 

denna nivå, speciellt för linjekontakten i splineingreppen. Att öka systemtrycket till 255 bar 

skulle innebära att det önskade vridmomentet nås, men vridskjuvspänningen i axeln skulle 

öka med ca 20 % och medelkontakttrycket med ca 10 %. Genom att öka radien och därmed 

hävarmen är den metod som ger den minsta negativa påverkan av materialspänningarna, då 

vridskjuvspänningen i axeln minskade markant medan kontakttrycket ökade betydligt mindre 

än för de andra metoderna. Dock resulterar det i att vridcylinderns totala vikt skulle öka vilket 

inte är fördelaktigt då det leder till ökade bränslekostnader för slutkunden och en ökad 

miljöpåverkan. Vilken metod som är bäst beror givetvis på vilka mål man har satt upp för den 

färdiga produkten, men rekommendationen är att lägga stort fokus på friktionen och då 

framförallt friktionen i splinekontakten, eftersom en minskning av den påverkar både 

vridmomentet och spänningarna i materialet positivt.  

9.4 Tillverkning 

Den produktionsmässigt svåraste biten med att tillverka en vridcylinder bedöms vara den 

invändiga splinen. Den utvändiga kan tillverkas med vanliga standardverktyg för 

kugghjulstillverkning, till exempel fräsas med en hob. För den invändiga splinen har tre olika 

tillverkningsmetoder identifierats som eventuellt skulle kunna fungera. Den första är att hyvla 

varje spline för sig med en dragbrotsch där profilformen erhålls genom att slipa brotschen till 
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önskad form. De andra två alternativen, under förutsättning att det finns tillräckligt stort 

utrymme inuti kolven och huset, är att fräsa splinen. Detta kan antingen göras genom att 

använda en vinkelväxel och en pinnfräs eller att fräsa den med hjälp av en skivfräs. Fördelen 

med att fräsa splinen är att det går fortare än att dra den, men bedömningen är att det kan vara 

svårare att uppnå de tillverkningstoleranser som önskas och därmed är mer tidsödande och 

krävs mer erfarenhet för att snäva in toleranserna vid fräsning då de kräver att man använder 

sig av utrustning som utgör en större risk att avvikelserna överstiger de önskade toleranserna. 

Till exempel skulle det krävas en kompakt vinkelväxel för att kunna komma åt inuti kolven 

och det bedöms att risken är påtaglig att den inte skulle vara tillverkligt styv i sin 

konstruktion. Avvikelser i tillverkningen såsom delningsfel och stigningsfel slår mest på 

kontakttrycket i splinen, eftersom böjspänningen och skjuvningen av kuggroten är så pass låg 

som den är. Ökat kontakttryck skulle leda till ökad risk för utmattning av ytan, så kallad 

pitting. Detta gäller både vid delningsfel och vid avvikelser av stigningsvinkeln. Vid 

avvikelser i delningen skulle pitting uppstå längst hela splinen för den spline som då får bära 

den större delen av lasten medan skillnader i stigningsvinkeln mellan till exempel axeln och 

kolven skulle innebära att skador skulle börja uppstå i ena änden av splinen och succesivt 

växa axiellt, på samma sett som ytskador växer fram i kuggväxlar där axlarna har en 

vinkelavvikelse. För att både minska den abrasiva friktionen i den glidande kontakten och 

risken för pitting bör man försöka hålla ytstrukturen relativt fin eftersom stora asperiteter i 

materialet kan leda till att lokala spänningsspikar uppstår som i sin tur kan initiera 

sprickbildning. Fina ytor ökar istället den adhesiva friktionen vilket också har potential att 

orsaka problem då alla tre komponenterna är tillverkade i samma material. 
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10. Framtida arbete och författarens kommentarer 
Något jag, författaren själv, känner att det saknas i denna rapport är en bra verifiering av det 

beräknade vridmomentet hos vridcylindern. Genom att anta vad som anses vara rimliga 

värden på friktionskoefficienten i de glidande kontakterna har ett resultat som stämmer väl 

överens med vad tillverkaren specificerar erhållits, men något som bör göras i framtiden är att 

göra någon form av praktiskt prov för att mäta det faktiska vridmomentet. På Indexator finns 

utrustning som skulle kunna användas för detta, men på grund av tillgängligheten av denna 

utrustning inom tidsramen för detta projekt och omfattningen av den anpassning som skulle 

krävas för att mäta vridcylinderns vridmoment har jag i konsultation med examinator och 

handledare valt att inte göra detta som en del av examensarbetet. Jag skulle även vilja 

undersöka hur vridcylindern påverkas av kontinuerlig drift, framför allt hur lång livslängd 

man kan förvänta sig och vilken typ av problem som uppstår i längden. Detta kan undersökas 

antingen genom att köra vridcylindern i ett utmattningsprov eller genom någon form av 

isolerat nötningsprov, till exempel ett Pin-on-Ring test. För att mäta detta i ett isolerat prov 

behöver man känna till ett antal parametrar. De parametrar som var kända redan innan detta 

arbete började eller som är enkla att räkna fram är glidhastighet och geometrin kring 

kontakten, dvs. kontaktlängden och effektivradien i kontakten. Det som saknas för ett 

nötningsprov är då kontakttrycket, vilket har beräknats här, men givetvis krävs även en del 

kunskap om materialet som komponenterna är tillverkade i samt hur dessa har bearbetats. För 

att kunna härleda resultatet till en förväntad nötningshastighet i applikationen måste 

parametrar som ytfinhet och hårdhet vara kända. 

En annan viktig del av det framtida arbetet är att använda resultatet av denna modell för att ta 

fram ett eget koncept på en vridcylinder samt att implementera den här typen av konstruktion 

för tiltfunktionen med det befintliga konceptet för rotatorfunktionen. 
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Bilaga 1 – Geometriska data 



 
 

  



 
 

Geometriska data 

 

Arbetstryck [bar] 210    

Aktiv kolvarea [cm2] 113,1    

Axialkraft [N] 237500    

Friktionscoefficient, spline 0,1    

Friktionscoefficient, lagring 0,1    

     

Splinedata Hus kolv, yttre Kolv, inre Axel 

Toppradie [mm] 72,15 71,51 45,89 48,70 

Bottenradie [mm] 68,65 68,31 49,42 45,70 

Kontaktradie [mm] 70,59 70,59 47,64 47,64 

Delprofilvinkel, θ [grader] 31,97 31,97 35,88 35,88 

Stigningsvinkel, α [grader] 26 26 18 18 

friktionsvinkel, ρ [grader] 6,72 6,72 7,04 7,04 

Slaglängd [mm] 140 140 140 140 

Radie splinekurvatur [mm] 22,5 37,8 22,9 26,62 

Bredd spline, toppen [mm] 2,64 3,42 2,273 3,17 

Bredd spline, botten [mm] 7,77 7,32 7,44 6,93 

Medelbredd spline [mm] 5,21 5,37 4,86 5,05 

Kontaktlängd, axiell led [mm] 64 64 80 80 

Kontaktlängd, normal [mm] 71 71 84 84 

R' [mm] 14,1 14,1 12,3 12,3 

Kontaktbredd [mm] 0,23 0,23 0,28 0,28 

 

 

  



 
 

  



 
 

Bilaga 2 – Ritningar 

 

 








