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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar utmattningsbedömning av en hyttfront. Wöhlerprovning av 

sammanlagt 12 stycken hyttfronter har genomförts på lastnivåer mellan F kN och 
0,6F kN. Proven styrdes på last och som utfallskriterium sattes en fördubbling av 
spannet hos lägesgivaren. Livslängderna för proven varierade mellan 14825 och 

811953 lastcykler och en Wöhlerkurva har sammanställts för resultaten med hjälp av 
programvaran UTM1. En jämförelse har gjorts av utfallen hos skakriggarna H och K 
och den Wöhlerrigg som använts i detta examensarbete. Resultaten visade att 
lastamplituder mellan 0,57F kN-0,65F kN orsakade skador i hyttfronten som är 

jämförbara med de skador som uppkommit vid skakprov H12. För att få en bättre 
överensstämmelse mellan skakrigg och Wöhlerprov diskuteras möjliga förbättringar i 
utformandet av Wöhlerriggen. 

 
En jämförelse har gjorts av utfallen hos punktsvetsarna vid Wöhlerprovning med 
livslängdsberäkningar i FEMFAT BASIC version 4.6b. Spänningsanalysen har 

genomförts i ABAQUS version 6.4-5 och punktsvetsmodelleringen i ANSA 12.1.1 
samt FEMFAT SPOT. Resultatet visar att med nuvarande FE-modell är det inte 
möjligt att ta fram livslängder som efterliknar de vid provning på de beräknade 

punktsvetsarna. Som bäst skiljde det en faktor 2 mellan beräkning och provning men 
just detta resultat var ickekonservativt. Trenden hos beräkningsresultaten visade att 
de punktsvetsar som modellerats i områden med höga spänningsnivåer erhöll ett 

konservativt resultat jämfört med utfallen vid provning. Motsatsen gäller för 
punktsvetsar som var mindre påkända i beräkningsmodellen. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete behandlar utmattningsbedömning av torpedväggen i en 
hyttstruktur. Torpedväggen är tillverkad i pressad tunnplåt och konstruktionen har ett 
flertal skarpa anvisningar vilkas utmattningsbeteende är svåra att utvärdera med 

nuvarande beräkningsmodell. Genom att kombinera praktisk provning med 
jämförande beräkningar är syftet att utvärdera postprocessorn FEMFAT för att kunna 
använda denna i liknande utvärderingsproblem i framtida beräkningsarbeten. 

Metoden går i korthet ut på att genom provning kartlägga utmattningsbeteendet i 
torpedplåtens mest påkända delar och ta fram en Wöhlerkurva för torpedväggen. 
Denna kurva skall i framtida arbeten kunna användas för att verifiera de 

Wöhlerkurvor som finns i programvaran FEMFAT BASIC och därmed ska det bli 
möjligt att utföra utmattningsberäkningar på plåtfältet i hyttfronten. Vidare skall 
FEMFAT-modulerna BASIC och SPOT användas för att jämföra utmattningsskador i 

punktsvetsar vid simuleringar med de skador som uppträder i svetsarna vid provning.  
 
Inom bilindustrin har det traditionella förfarandet vid framtagandet av nya modeller 

inneburit att en prototyp har tagits fram, modellen har testats under verkliga 
förhållanden och ingenjörerna har analyserat den mätdata som testerna resulterar i. 
De lastsignaler som noteras kan exempelvis mätas som acceleration eller 

förskjutning. Har resultaten inte varit tillfredsställande har en ny prototyp tagits fram 
och försöken har återupprepats. För utmattningsrelaterad provning blir tidsåtgången 
således orimligt lång om fordonen framförs under normala förhållanden. Scania 

kvalitetsprovar i dagsläget sina produkter bland annat på en testbana i Södertälje 
vilken är preparerad för att orsaka spänningsnivåer på lastbilen som motsvarar de 
påkänningar som kan erhållas vid det verkliga användandet. Då den koncentrerade 

bansträckningen skapar en ökad lastintensitet på fordonen och lastbilens livslängd 
kondenseras ner till ett antal ”skakvarv” på provbanan så blir belastningarna på 
föraren så pass höga att det ur arbetsmiljösynpunkt är orimligt att framföra fordonen 

mer än ett begränsat antal varv per arbetspass. Detta resulterar givetvis i en 
tidskrävande process som medför orimligt höga kostnader för företaget. Precis som 
många andra fordonstillverkare kompletterar Scania därför sin provning med en 

hydraulisk testrigg vilken återger de lastsignaler som uppmätts på testbanan. Genom 
att mäta responsen på det testade fordonet kan insignalen sedan justeras för att mer 
exakt återge förhållandena på provbanan. Även om den hydrauliska testriggen 
innebär att viktig feed back från föraren, så som kvalitetskänsla och komfort, uteblir 

så kan riggen enkelt frambringa de för fordonen mest skadliga, höga 
lastamplituderna. Dessutom kan provningen intensifieras jämfört med manuellt 

framförda fordon vilket innebär kortare tid mellan produktframställning och 
marknadsintroduktion.  
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Bakgrunden till denna typ av produktframtagning finns i 50-talets USA, se Dodds [1]. 
Den nya tekniken med exempelvis datorhjälpmedel och hydrauliska testriggar 

medförde att den traditionella utvecklingsmetodiken kunde rationaliseras vilket 
innebar sänkta kostnader samt kortare ledtid mellan idé och färdig produkt. Ett 
exempel, se Staf [2], på hur arbetsgången kan se ut i dagsläget för utvecklingen av 

en komponent visas i Figur (1). 
 

 

Figur 1: Flödesschema över utvecklingsarbetet av nya komponenter. 

 

Provningen av komponenten i en fysisk testrigg kan ta mellan tre och sex månader 
per testcykel beroende på applikation. Vid eventuella brister måste en ny CAD-
modell tas fram, en ny prototyp framställas samt en ny provning genomföras. Detta 

förfarande upprepas tills utfallet blir det önskade. Framtidens utvecklingsarbete kan 
dock komma att ändras med hjälp av mer avancerade numeriska metoder. Det är av 
intresse att korta utvecklingstiden av nya produkter, speciellt av komponenter där 

man saknar tidigare erfarenhet från provning och därför inte har någon mätdata. 
Genom att simulera den fysiska testriggen i virtuell miljö, se förslag på arbetsgång i 
Figur (2), kan tiden för varje testcykel reduceras till mindre än en månad, se Staf [2], 

vilket alltså innebär stora tids- och kostnadsbesparingar. 
 

 

Figur 2: Flödesschema över utvecklingsarbetet av nya komponenter. 

 
Utmaningen är därför att framställa en tillförlitlig beräkningsmodell som ger 
rättvisande resultat. Det är rimligt att anta att rent fysiska prov måste genomföras i 
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slutet av utvecklingskedjan för att verifiera beräkningarna, men detta innebär ändå en 
klar kostnadsreducering från nuvarande förfarande. För Scania är detta speciellt 

intressant då företaget säljer produkter efter den enskilda kundens specifika 
önskemål. Exempelvis chassiram, däck och fjädring väljs i samråd med kund efter 
fordonets applikation och det är komponenter som påverkar de dynamiska 

egenskaperna hos fordonet. De otaliga kombinationerna medför att det är praktiskt 
omöjligt att utföra provning på samtliga system men med virtuella skakriggar skulle 
detta kunna bli möjligt. I det här arbetet fokuseras på att modellera och beräkna 

livslängden för punktsvetsar för att det skall vara möjligt att väga in denna parameter 
i framtida beräkningsmodeller. 
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2 Teori 
Utmattning av konstruktionsdetaljer är den vanligaste orsaken till haveri inom det 
maskintekniska området och fenomenet beräknas orsaka ungefär 80-90% av alla 
haverier, se Sundström [3]. Med utmattning avses en process där materialet i 

konstruktionen med tiden får en ökande skada orsakad av varierande påkänning 
såsom töjning och spänning. Denna lastvariation kan alltså innebära 
belastningsnivåer under den statiska brottgränsen som på grund av sin periodiserade 

karaktär ändå kan orsaka brott. Utmattningshållfasthet bestämmes experimentellt 
genom att upprepade gånger belasta provobjektet till utfall vid olika lastnivåer. 
Utmattningsdata för en komponent redovisas ofta som en Wöhlerkurva eller ett 

Wöhlerdiagram och detta beskrivs mer ingående i avsnitt 2.1 nedan. 

2.1 Wöhlerdiagram 

Wöhler- eller S/N-diagram är ett exempel på last-livslängdsdiagram som används för 

att redovisa utmattningshållfastheten hos en komponent som utsätts för en enaxlig 
last med konstant lastamplitud under ett varierande antal lastcykler. Wöhlerkurvan 
tas fram experimentellt och resultatet visar antalet lastcykler plottade mot 

lastamplituden, på abscissan redovisas normalt det logaritmerade antalet cykler.  
 
Wöhlerprovning är ett exempel på högcykelutmattning vilket innebär att antalet 

lastcykler överstiger 104-105 stycken. Utmattningsbrottet kan beskrivas som tre 
delsteg där det första steget innebär att en mikrospricka initieras i materialet. Detta 
sker vanligtvis vid ytan men kan även påbörjas vid korngränser eller inneslutningar i 

materialet. Tillväxten av mikrosprickan upptar den längsta tiden av 
utmattningsförloppet vilket kan innebära ungefär 90% av den totala livslängden.  
Mikrosprickan utvecklas efter ett tilltagande antal lastväxlingar till en makrospricka 

vilken på grund av höga spänningsnivåer har en hög tillväxthastighet och slutligen 
resulterar i brott.  
 

I Figur (3) visas ett exempel på ett Wöhlerdiagram. Kurvan har tre karaktäristiska 
faser; i den första fasen innebär den höga lastamplituden att provet ligger nära 
sträckgränsen och antalet lastcykler innan brott är därför begränsat (för stål <103). I 

den andra fasen befinner sig provet i utmattningsområdet och kurvans lutning, eller 
utmattningsexponenten, anger hur känsligt provets livslängd är för ändrad 
lastamplitud. När provet överskrider sin gränslivslängd vid tillräckligt låg lastamplitud 
benämns provobjektet genomlöpare och har en oändlig livslängd.  
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Figur 3: Exempel på Wöhlerkurva eller last-livslängdsdiagram. 

 

2.2.1 Utmattningsexponenten 

På Scania definieras utmattningsexponenten m som -1/lutningen i ett Wöhlerdiagram 

med logaritmerade axlar. Denna definition grundas på att det är önskvärt att använda 
ett enkelt, positivt heltal för m. Utmattningsexponenten används för att göra 

uppskattningar mellan livslängd och lastamplituder vid Wöhlerprov.  
 
Lutningen i en punkt på kurvan i grafen ovan ges av 
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vilket med hjälp av en logaritmlag kan skrivas om som 
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Ytterligare omskrivning ger 
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vilket slutligen kan formuleras som 
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Utmattningsområde 

Lågcykelutmattning 

Högcykelutmattning 

Antal cykler [log N] 

Lastamplitud [log S] 

Statiskt brott 

Genomlöpare 

Utmattningsgräns Gränslivslängd 
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För provningen av torpedväggen valdes m lika med fyra då präglingarna i plåten 

utgjorde skarpa anvisningar och ett antal punktsvetsar fanns i det påkända området. 
Från ekvation (2.2.1.4) inses att ett lågt värde på m medför att livslängden blir mindre 

känslig för laständring. Det vill säga att ju lättare en spricka startar, på grund av 
exempelvis materialföroreningar eller anvisningar, desto lägre värde får 

utmattningsexponenten.  
 

2.3 Programvaran FEMFAT 

Programvaran FEMFAT används för att utföra utmattningsanalyser av FE-simulerade 
spänningsfördelningar. I detta examensarbete användes FEMFAT version 4.6 b. 
FEMFAT består av olika moduler och i detta arbete har modulerna SPOT och BASIC 

använts. FEMFAT SPOT är en preprocessor som använts vid punktsvetsmodellering. 
Elementnätet importeras i SPOT där programmet modifierar området runt noderna i 
ett balkelement vilket modellerar en punktsvets. För en beskrivning av förloppet se 

avsnitt 3.2.2. FEMFAT BASIC är en utmattningspostprocessor som används för att 
utföra utmattningsanalyser av FE-beräknade spänningsfördelningar vid ett givet 
lastfall. Syftet med att använda en utmattningspostprocessor är att i ett tidigt stadium 

av utvecklingsarbetet kunna identifiera högt påkända delar i konstruktionen och göra 
en skattning av dess livslängd. Därmed kan man vid behov genomföra erforderliga 
förbättringar innan detaljen går i produktion. 

 
FEMFAT använder olika modifieringar av Palmgren – Miners delskadeanalys för att 
utföra en resulterande delskadeberäkning från en varierande last. Delskadan, se 
Sundström [3], från n stycken lastcykler vid en viss spänningsamplitud beräknas ur  

 

  
i

i

N

n
     (2.3.1) 

 

där in  är antalet lastcykler vid en viss spänningsamplitud i , 

iN  är den experimentellt framtagna livslängden vid spänningsamplituden i . 

 
Genom att summera delskadorna för de olika spänningsamplituderna beräknas ett 
linjärt brottkriterium enligt 

 

1
i i

i

N

n
 .     (2.3.2) 

  
Då summan av delskadorna från de olika spänningsamplituderna är 1 så har 50% av 

komponenterna havererat. 
 
Användaren kan även välja att använda sig av elementary Miner. Denna applikation 

tar ingen hänsyn till utmattningsgränsen utan extrapolerar Wöhlerkurvan med samma 
lutning som utmattningsexponenten till dess att spänningsamplituden är lika med noll.  
 

Modified Miner ändrar lutningen på Wöhlerkurvan till (2k-1) då spänningsamplituden 
är lägre än utmattningsgränsen för den provade komponenten. Det är Modified Miner 
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(Haigh) som är standardinställningen i FEMFAT BASIC och som även har använts i 

detta arbete. 

 
För att erhålla tillförlitliga resultat i FEMFAT är det viktigt att alla parametrar som 
påverkar utmattningshållfastheten anges med så stor noggrannhet som möjligt. De 

viktigaste faktorerna kan delas in i två huvudgrupper, lastberoende och 
komponentberoende. Exempel på viktiga faktorer är belastsningstyp, 
produktionsegenskaper som ytfinhet och ytbehandling, formfaktorer och anvisningar, 

omgivning (exempelvis temperatur och korrosion) och materialdata. Den inverkan 

dessa parametrar har vägs samman i reduktionsfaktorn aftotf ,  och 

utmattningsgränsen för en komponent i FEMFATs Wöhlerkurva ges av 
 

aftottscACaf f ,,,      (2.3.3) 

 

där tscA, är materialets utmattningsgräns vid rent växlande belastning. Den 

sammanställda reduktionsfaktorn aftotf ,  ges av 

afGSafTEafTS

afm

afGR

afST

aftot fff
f

f

f
f ,,,

,

2

,

,

,

0,11
    (2.3.4) 

 

där afSTf ,  är den statistiska reduktionsfaktorn, 

afGRf ,  är spänningsgradientens reduktionsfaktor, 

afmf ,  är mittspänningens inverkan på reduktionsfaktorn, 

afTSf ,  är reduktionsfaktorn för storlekens inverkan på utmattningshållfastheten, 

afTEf ,  är reduktionsfaktorn för den omgivande temperaturen och 

afGSf ,  är ytfinhetens reduktionsfaktor. 

 

Vissa faktorer har dock en större inverkan än andra och med stöd av Jönsson [4] 
samt support från FEMFAT har influensfaktorerna vid punktsvetsanalys reducerats 
till: Stress Gradient (Spänningsgradient), Mean Stress (medelspänningsinflytande) 

och Statistical Influence (statistisk brottsannolikhet). I ref. [5] ges en noggrann 
beskrivning av samtliga faktorer i ekvation (2.3.4). Nedan ges en kort 
sammanfattning över de faktorer som har använts vid utmattningsanalys i detta 

examensarbete.   
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Statistisk reduktionsfaktor 
     

iaf

af

afSTf
,

90,

,      (2.3.5) 

 

där 90,af  är utmattningsgränsen för provet med 90 % sannolikhet för genomlöpning 

och iaf ,  är utmattningsgränsen med i % sannolikhet för dito. 

 

Enligt ref. [6] skall reduktionsfaktorn  afSTf ,  aktiveras ty annars får komponenten den 

beräknade livslängden med samma brottsannolikhet som komponentens material, 

det vill säga cirka 90%. 
 
Spänningsgradientens reduktionsfaktor  

 

v

v

tscA

BA

afGR

b

f ´,

,

,

2

1

1      (2.3.6) 

 
där v är en materialparameter, 
b är diametern hos en polerad provstav (plain probe), 

v´  utgör den relativa spänningsgradienten, 

BA,  är spänningsamplituden vid rent växlande tryck – dragbelastning, 

tscA,  är spänningsamplituden vid rent växlande böjbelasting. 

 

I FEMFAT beräknas den relativa spänningsgradienten för en given nod som 
skillnaden i spänning mellan den givna noden och den närmsta närliggande noden 
dividerat med avståndet x  mellan noderna och spänningen i den aktuella noden 

node  enligt 

 

 
node

node

x

´      (2.3.7) 

 
Mittspänningens inverkan på reduktionsfaktorn 
 

Mittspänningens inflytande på utmattningsgränsen ges av kvoten 

)(

,

,

mA

tscA

afmf      (2.3.8) 

 

där mA  är spänningsamplitud som funktion av mittspänning. 
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3 Metod 
Arbetet delades upp i två huvudmoment, utmattningsprovning och datorsimuleringar. 
Utmattningsprovningen innebar dels att en Wöhlerkurva skulle tas fram för hyttfront 
artikelnummer: 1311370 men också att en kartläggning över punktsvetsutmattning 

skulle genomföras. Provningen genomfördes utan mittlast och med rent växlande 
belastning. Frekvensen för lasten var 1,92 Hz. Då området på hyttfronten där utfallen 
förväntades var skymd under torpedfästet användes en fördubbling av lägesspannet 

hos cylinderns lägesgivare. som utfallskriterium. Proven styrdes sedan på last. Innan 
provningen påbörjades användes även simuleringsverktyg som hjälpmedel för att 
fastställa lämpliga randvillkor för provriggen, dessa modellerades i ANSA version 

12.1.1. För spänningsberäkningarna användes ABAQUS version 6.4-5 och för att 
utföra utmattningsbedömningar på hyttfronten användes programvaran 
FEMFAT version 4.6 b. 

3.1 Utmattningsprovning 

Hyttfronten är tillverkad i formpressad tunnplåt och den består av ett antal plåtpaneler 
som har svetsats samman. Fronten används i Scanias R-seriefordon och finns 

monterad i CR19-hytterna, se modell i Figur (4) nedan. Vid leverans från Scanias 
hyttfabrik i Oskarshamn finns en monteringsplåt kvar i rutramen, denna plåt har inför 
provningen demonterats.  Töjningsmätningarna har genomförts på den främre 

torpedväggen vid de mycket påkända präglingar som finns här. Två av 
töjningsgivarna har applicerats i motsvarande områden som de limmas i skakprov 
K08 och en givare har placerats i ett område med lägre spänningsgradient. Den 

aktuella torpedplåten har en genomsnittlig tjocklek på 1,5 mm och den invecklade 
formen kräver en relativt mjuk plåtkvalité för att inte spricka vid pressningen.  
Alla beskrivningar gällande detaljer i hyttfronten i provningsavsnittet utgår från 

lastbilens färdriktning. Den främre torpedplåten är markerad i Figur (4) nedan. 
 

 

Figur 4: Krockmodell av hytt CR19-Highline med torpedplåt markerad. 

Torpedplåt 
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3.1.1 Utvärdering av randvillkor 

Genom att utföra beräkningar på hyttfronten då den fixerats med olika randvillkor var 

det möjligt att se hur spänningarna i plåtfältet påverkades av provriggens utformning. 
Efter diskussion med provningsingenjörer på RTRS fastställdes tre 
infästningsmöjligheter och beräkningsmodellen provades med dessa. Då modellen 

som användes i beräkningen annars använts i krocksimuleringar hade den ett grovt 
elementnät och de erhållna spänningsfälten ger ej en riktig beskrivning av 
verkligheten. Dock kan de kvalitativa resultaten jämföras sinsemellan och beskriva 

randvillkorens relativa inverkan. Den pålagda lasten vid de inledande simuleringarna 
sattes till 0,67F kN. En stor svårighet vid Wöhlerprovning är att lyckas återskapa 
randvillkoren för en komponent och därmed kunna skapa samma påkänning i 

strukturen som erhålls vid normal infästning. För den hyttfront som användes i 
Wöhlerprovet saknas exempelvis infästningen mot golv och tak som finns i en hytt i 
användning. Dessutom provas hyttfronten utan vindruta vilket givetvis påverkar 

styvheten för rutramen och således hela frontens egenskaper då den tar upp last. Av 
logistiska skäl var det inte möjligt att beställa kompletta hytter att använda för 
Wöhlerprovningen i detta arbete. Hade det varit genomförbart skulle dessa hytter 

kunna ha kapats ner och sektioner med inverkan på hyttens styvhet, exempelvis 
golvet som ovan nämnts, skulle ha kunnat behållas i provningen. För att underlätta 
utvärderingen av FEMFAT beslutades att ett konstlat lastfall skulle användas för 

både provning och simulering. Syftet med provningen var inte primärt att jämföra 
Wöhlerprovning med skakprov utan att erhålla verifierande underlag för en 
spänningsanalys av plåtfältet. Detta innebar fördelar då randvillkoren för provningen 

förenklades betydligt och man kunde bortse från inverkan av exempelvis det saknade 
hyttgolvet.  
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Hyttfront med låsning i sex stycken infästningspunkter: 
Den enklaste utformningen av provriggen innebar att hyttfronten fixerades med sex 

stycken plattjärn fördelade längs två av frontens sidor enligt Figur (5). Fördelarna 
med denna riggkonstruktion var att riggdetaljerna som ingick var relativt enkla 
samtidigt som byte av provobjekt skulle kunna ske relativt snabbt. En möjlig nackdel 

var att provuppställningen blev alltför förenklad och att avsaknaden av 
infästningspunkter skulle medföra att hyttfrontens beteende vid lastpåkänning skiljde 
sig mycket från det verkliga fallet. 

 

 

Figur 5: Beräkningsmodell med sex stycken låsningspunkter. 

 
Hyttfront med låsning i sex stycken infästningspunkter samt med fast 

inspänning mot nedre rand: 
Genom att från modellen ovan lägga till en låsning av torpedplåtens nedre rand 
skulle det stöd som hyttgolvet ger åt hyttfronten kunna utvärderas. Detta prov skulle 

således ge en mer verklighetsnära infästning av hyttfronten än den metod som 
föreslagits ovan. Dock fanns det inga lämpliga monteringsfästen på de levererade 
hyttfronterna och för att kunna fixera deras nedre kanter i golvet skulle fronterna 

behöva modifieras eller svetsas för att kunna låsas till denna rand. Genom att fästa 
hyttfronten i golvet så kommer en del av den last som läggs på hyttfronten att tas upp 
av denna infästning och det är svårt att avgöra hur mycket detta skulle avlasta själva 

fronten. Då en känd lastnivå är en elementär del av Wöhlerprovning så innebär detta 
ytterligare en svårighet med denna lösning på infästning. Observera att det högra 
torpedfästet tagits bort från Figur (6) för att åskådliggöra de extra låsningarna. 
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Figur 6: Beräkningsmodell med sex stycken låsningspunkter samt fast inspänning 
med nedre rand. 

 

Hyttfront med låsning i sex stycken infästningspunkter samt med fast 
inspänning mot övre rand: 
I denna modell, se Figur (7), togs takets inverkan med i beräkningen för att se vilken 

inverkan det har på modellens styvhet. Det troliga utfallet är att denna rand skulle 
kunna ta upp en betydande del av den last som går upp i rutramen via A-stolparna. 
För att praktiskt använda denna lösning krävs dock att rutramen modifieras för att 

kunna fixeras. 
  

 

Figur 7: Beräkningsmodell med sex stycken låsningspunkter samt fast inspänning 
med övre rand. 



 

   13 

Resultat av utvärdering 
Efter att ha genomfört beräkningar med de tre olika randvillkor som beskrivs ovan 

visade resultatet att påkänningen i radien på den främre torpedplåten blev 
approximativt lika stor oberoende av respektive randvillkor. För att göra en jämförelse 
mellan randvillkoren plockades sexton element från det empiriskt sett mest påkända 

området ut och effektivspänningen i elementen jämfördes mellan fallen. Då 
skillnaden i resultat mellan de olika lastfallen blev så pass liten valdes det enklaste av 
dem ut för att användas i provningen. Med sex stycken infästningspunkter hölls 

nödvändiga modifikationer på hyttfronten ner och byte av provobjekt underlättades 
väsentligt. 

3.1.2 Beskrivning av provrigg 

Provriggen uppfördes i hållfasthetslaboratoriets lokaler hos Scania, Södertälje.  

I Figur (8) visas provriggens ungefärliga mått samt en enkel beskrivning av de olika 
delarna. Observera att beskrivningar av läge för de olika komponenterna i hyttfronten 
är definierade i förhållande till fordonets färdriktning. Fixturen fästes i laboratoriets 

golvspår och den lastgivande cylindern monterades i hållfasthetslaboratoriets vägg. 
Att fixturen monterades i golvet innebar att provobjekten kunde skiftas utan att 
randvillkoren ändrades. 

 

 

Figur 8: Provrigg med hyttfront betraktad ovanifrån. 

 
I golvets spårtäckning drogs plattjärnen fast med M16 skruvar. Mellan fixtur och 

hyttfront fanns det totalt sex stycken kontaktpunkter och dessa var till antalet jämt 
fördelade på hyttfrontens båda sidor.  För att montera hyttfronten med fixturen 

Lastingång 

Mätområde töjningsgivare 

Fixtur, sex st plattjärn 

[mm] 

2800 

3100 
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användes som infästningspunkter bland annat de befintliga svetsmuttrarna i rutramen 
vilka till huvudsak fixerade hyttfronten i vertikalled. Vid provkörning av riggen insågs 

att styvheten i riggfixturen var undermålig. För att ta upp den huvudsakliga lasten från 
cylindern monterades därför ett plattjärn genom två borrade hål med A-stolpen i 
hyttfronten. I Figur (9) visas måttsättningen av infästningspunkterna på hyttfrontens 

högra sida. 
 

 

Figur 9: Måttsatt beskrivning med del av hyttfront och fixtur. 

 

Lasten från cylindern infördes på det vänstra torpedfästet och det är även på denna 
sida av torpedplåten som töjningsgivarna var applicerade. För att koppla samman 
pistongen med torpedfästet användes en infästningsdetalj 

(Gummistyrning, artikelnummer: 1343100) som tagits från en luftbälg av den typ som 
används för lastbil i drift. Detaljen var tillverkad i gummi och dess viskoelastiska 
egenskaper medförde att styrningen av cylindern lämpligen baserades på lastnivå 

istället för läge. Positiv last för cylindern är definierad nedåt (i negativ z-led i 
hyttkoordinatsystemet), det vill säga som att cylindern ”drar” i torpedfästet.  
 

390 

945 
1435 

[mm] 
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Cylinderns infästning i väggen innebar att det var möjligt att justera vinkeln för den 
pålagda lasten i både vertikal- och horisontell led och därmed kunde lastriktningen i 

provningen jämföras med den för det verkliga fallet. Vinkeln 6° i Figuren är definierad 
från horisontalplanet. Torpedfästet monterades i hyttfronten med gängpressade 
skruvar vilka drogs med ett moment på 85 Nm. 

 
 

 

Figur 10: Sidvy med lastriktning från cylinder. 

 

De i riggen ingående komponenterna redovisas i Tabell (1) nedan. Fixturen 
tillverkades i plattjärn av dimensionerna [höjd x bredd] 10 x 80 mm. 

 

Tabell 1: Beskrivning av de i provningen ingående komponenterna. 

Komponent Beskrivning Beteckning
Cylinder Mannesmann Rexroth 57 A

Lastgivare Load Indicator AB art.nr: 11410418; mätområde 0-20 kN

Hyttfront art.nr: 1311370

Torpedfäste vänster sida art.nr: 1426195

Skruv till torpedfäste Scania STD 3855 art.nr: 1539117; M12 x 95

Scania STD 3855 art.nr: 1539486; M12 x 73

Skruv till rutram M8 x 30

Skruv till spårtäckning M16 x 70

Fixtur Plattjärn 80 x 10 [mm]

Töjningsgivare Enkelgivare FLA-3-11-3LT Givarfaktor 2,10; Givarresistans 120 Ω

Rosettgivare FRA-3-11-3LT Givarfaktor 2,12; Givarresistans 120 Ω

Mätbrygga Strain Indicator P-3500 Scania #21100051

Styrsystem MTS 407 Scania #95810296

Scania kortnummer 16

DC-kortnr: 95840165

AC-kortnr: 95840157

Servoventil Scania #37

Lägesgivare Scania #11120233

Gummistyrning Rubber con Scania #1343100

 
  

Last från cylinder 

6 grader 
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3.1.3 Instrumentering av hyttfront 

Hyttfronten instrumenterades med töjningsgivare vid infästningen för vänster torped. 
En beskrivning av givarnas placering och deras specifikation återfinns i Figur (11) 

respektive Tabell (1). Då töjningsgivarna monterats för hand på en komplext 
utformad yta kan placeringen skilja sig något från hyttfront till hyttfront. I området för 
givare (8) finns stora spänningsgradienter vilket påverkar resultatet vid 

töjningsmätningarna, speciellt om givarna har varierande placeringar på de olika 
hyttfronterna. Givare (7) och (8) har motsvarande placeringar som de limmats i för 
mätningar i skakrigg. 
 

 

Figur 11: Töjningsgivare vid vänster torpedfäste. 

 

Den främre torpedplåten har en tjocklek på 1,5 mm vilket kan approximeras med ett 
plant spänningstillstånd. För att beräkna effektivspänningen vid rosettgivarens 
(givare 2-3-7) placering används följande metod. Skjuvtöjningen i området beror av 

de uppmätta töjningarna enligt 
 

2732 .     (3.1.3.1) 

Givare (1) 
Givare (2-3-7) 

Givare (8) 

27 
74 

[mm] 

35 

70 

10 
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Med hjälp av Mohrs cirkel beskrivs sambandet mellan skjuvtöjning och enaxliga 
töjningar som 

 

2

27

2

2

1
R .     (3.1.3.2) 

 

Huvudspänningarna 
1

och 
2

beräknas enligt 

 

1

2

12

27

1

RE
     (3.1.3.3) 

1

2

12

27

2

RE
     (3.1.3.4) 

 
där E  är elasticitetsmodulen, 

 är Poissons tal och 

R  är radien i Mohrs cirkel. 

 
Effektivspänningen enligt von Mises för ett plant spänningstillstånd beräknas med 
ekvation (3.1.3.3) och (3.1.3.4) genom 

 

21

2

2

2

1e .     (3.1.3.5) 

 
För enkelgivarna, numrerade (1) och (8) i Figur (11) ovan, beräknas spänningen i 

töjningriktningen enligt Hookes lag 
 

8,18,1 E .     (3.1.3.6) 

 
Utifrån tidigare skakriggsprov har man på Scania viss kännedom om vilka 

töjningsnivåer i torpedplåten som leder till sprickbildning. Genom att lägga på en 
statisk last på torpedfästet och jämföra de resulterande töjningarna från 
töjningsgivarna med tidigare mätresultat gjordes ett försök att erhålla ett närmevärde 

för lastnivån. Det visade sig dock att påkänningen på töjningsgivarna skiljde sig 
markant mellan skakriggsprov och lastfallet i provriggen. Vid skakriggsprovet är 
lastriktningarna som läggs på torpedfästet fler än i fallet med hyttfrontsriggen där det 

endast finns en huvudsaklig lastriktning. Detta medför att det är omöjligt att få 
momentant motsvarande töjningar i alla givare vid enaxligt lastfall som då hyttfronten 
belastas i skakrigg. Lastamplituden för det första provet hyfsades därför till F kN 

grundat på tidigare mätningar på stötdämpare.  
 
Då hyttfronten monterats i provriggen skymdes torpedplåtens mest påkända 

områden delvis av höger torpedfäste. Utfallskriteriet för proven blev därför 
lägesgivarens utslag; när lägesgivaren fördubblat sitt slag räknat från provets början 
ansågs provobjektet ha nått ett utfall.  Vid de fem första proven utfördes 

töjningsmätningar under arbetets gång. Dessa mätningar utfördes vid statisk last 
med positiv och negativ lastriktning. Med stöd av ekvation (2.2.1.4) beräknades 
lastnivåer för följande prov med utgångsvärden från föregående lastfall.  
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3.2 Utmattningsberäkningar av hyttfront 

Nedan beskrivs hur hyttfronten först modellerades och sedan 
utmattningsutvärderades i FEMFAT BASIC. I avsnitt 3.2.1 görs en kortare 

sammanfattning av beräkningsmodellen och om vilka programfunktioner som 
använts för att lägga på laster och randvillkor för hyttfronten. I avsnitt 3.2.2 redovisas 
metodiken för beräkningarna med ett programflöde för de relevanta programvarorna. 

3.2.1 Beräkningsmodell 

Beräkningsmodellen som användes i simuleringarna var en modell av en CR19 hytt 
vilken ursprungligen var framtagen för krockberäkningar. Då detta arbete endast 

behandlar hyttfronten plockades övriga hyttdetaljer bort och den färdiga modellen 
bestod av totalt 30961 skalelement varav 29598 stycken av typ S4 men även 
1363 stycken triangelelement av typ S3R. Medelkantlängden var på 13,5 mm. Dessa 

elementtyper är lämpade för modellens tunna skal och de klarar även stora töjningar. 
FEMFAT rekommenderar att elementen har en hög kvalitet (rektangulära) med en 
elementlängd på minst 10-15 mm i området för svetsarna för att preprocessningen av 

punktsvetsarna skall fungera bra. Efter att modellen preprocessats i SPOT hade det 
totala elementantalet ökat till 31526 stycken fördelade på 1359 SR3 och 30162 S4.    
  
Inspänningen som användes i provriggen modellerades i simuleringen med 

*BOUNDARY vilket innebar att noderna vid inspänningspunkterna låstes i rymden. 
Torpedfästet fixerades vid hyttfronten med BOLT MPC vilka modellerades som helt 
stela. Lastingången mellan cylinder och torpedfäste modellerades med hjälp av en 

BOLT kontakt och lasten applicerades i BOLT-elementets centrumnod som en 
punktlast, CLOAD. 
 

För att utföra utmattningsberäkningar i FEMFAT Basic har materialdata tagna ur 
FEMFATS materialdatabas för deep drawing steel använts. Materialet i fråga 
betecknas ST14_3_FAT_IMAB och har egenskaper, se Tabell (2), som påminner om 

den stålkvalitet som används i den verkliga hyttfronten.  
 

Tabell 2: Data för ST14_3_FAT_IMAB ur FEMFATs materialdatabas. 

Resttöjningsgräns 175 Mpa

Brottgräns 290 Mpa

Elasticitetsmodul 210 Gpa  
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3.2.2 Spänningsbaserad utvärderingsmetod av punktsvetsar 

Inledningsvis var taktiken att använda SPIDER-funktionen i ANSA för att modellera 
kontakten i punktsvetsarna. SPIDERs läggs direkt på modellens geometri och ett 

elementarrangemang skapas sedan tillsammans med den övriga modellen. När 
SPIDERn används på en yta projiceras den ner på ytorna under för att modellera 
svetsen. SPIDERs geometri är att likna vid två koncentriska ringar där den inre 

ringen sammanbinds av balkelement. Idén bakom denna uppbyggnad är att 
utvärdera spänningarna i svetsarna en bit ut från svetslinsen och genom att ändra 
materialegenskaper för de två ringarna kunna beskriva svetsningens inverkan på 

materialet. Uppbyggnaden av ett SPIDER element beskrivs i Figur (12) nedan. 
 

 

Figur 12: Illustration av ANSA funktionen SPIDER. 

 

Efter att ha varit i kontakt med en beräkningsavdelning hos en annan känd 
fordonstillverkare ändrades dock planerna. Denna tillverkares erfarenhet av SPIDER-
modellering var att resultaten blev väldigt missvisande och de ansåg att ANSA 

behövde utveckla funktionen mer innan den skulle vara ett rimligt alternativ för analys 
av punktsvetsar. 
 

Istället har svetsarna i detta arbete modellerats med hjälp av FEMFAT SPOT. Som 
nämnts ovan var den ursprungliga modellen en krockmodell vilken preprocessades i 
ANSA. Svetsarna modellerades i ANSA som stela balkelement vilka förbinder 

plåtarna eller skalelementen. SPOT fungerar som en preprocessor vilken modifierar 
området runt svetsnoden och skapar ett nytt elementnät runt denna. Ett exempel på 
elementnätet runt en punktsvets före och efter preprocessning i SPOT visas i 

Figur (13) nedan. Det är spänningarna i den gröna, yttre ringen som används för att 
utvärdera punktsvetsens livslängd. 
 

Beam element B31 

MPC 
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Figur 13: Ursprungligt element innan meshmodifiering i FEMFAT SPOT (t.v.) och element efter 
preprocessning i FEMFAT SPOT (t.h.). 

 
FEMFAT rekommenderar att ursprungselementen skall hålla hög kvalitet – 

fyranoders rektangulära skalelement – för att punktsvetsarna skall modelleras riktigt. 
I detta arbete har ingen utvärdering av elementkvalitetens inverkan gjorts, men det 
har krävts viss handpåläggning på elementen efter att modellen preprocessats i 

SPOT, troligtvis på grund av dålig elementkvalitet i ursprungsmodellen. 
Beräkningarna har utförts i ABAQUS och *.odb-filen har sedan 
utmattningspostprocessats i FEMFAT BASIC. Programflödet, se Figur (14), och 

arbetsgången beskrivs mer ingående nedan. 
 

 

Figur 14: Arbetsgång med programflöde vid utmattningsberäkning med FEMFAT BASIC. 

  
1. Hyttfronten modelleras i preprocessorn ANSA. Randvillkor, last med STEP-

funktion samt önskade *OUTPUT läggs till i modellen. Då 
utmattningsutvärderingar skulle utföras för olika lastamplituder lades 
sammanlagt elva STEP till i ANSA-filen. För att FEMFAT BASIC skall kunna 
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beräkna spänningsgradienten krävs skalelementens tjocklek. 
Elementtjockleken överfördes till FEMFAT via *.odb-filen genom att välja till 

STH i *ELEMENT OUTPUT-kortet. För att punktsvetsarna skall läsas in i 
FEMFAT SPOT måste de ges en unik nodfärg. Nodfärgen representerar 
diametermåttet på svetslinsen. Detta erhålls genom att i ANSA under 

NASTRAN-menyn ge alla svetsnoder ett eget nodförskjutnings-
koordinatsystem. Numret, eller CID på detta koordinatsystem överförs sedan 

som nodfärger vid inläsning i FEMFAT SPOT. En utförligare beskrivning av 
färgbeteckningarna återfinns i ref. [6]; i detta arbete användes färgkod 316 

vilket motsvarar en linsdiameter på 7,21 mm. Från ANSA görs därpå två 
stycken outputs, en till NASTRAN-formatet *.bdf och en till ABAQUS-formatet 

*.inp. Kontrollera att svetsar, randvillkor och laster har skrivits till bdf-filen. 
 
2. Bdf-filen inläses i FEMFAT SPOT under FE-entitiesInput files och de 

noder som har tilldelats ett koordinatsystem kan definieras som en grupp 
under Groups-menyn i FEMFAT genom att i Attribute Selector ange nodes 
 color  316. Alla svetsnoderna (36 stycken) lästes in och de tillhörande 

elementen adderades till nodgruppen i Attribute Selector genom element  
Related to Nodes  aktuell grupp. Vidare behölls alla standardinställningarna 
i FEMFAT SPOT och efter att ha preprocessat modellen exporterades filen i 

*.dat-format. 
 

3. Dat-filen lästes in i ANSA och det krävdes viss handpåläggning för att kunna 

fortsätta arbetet. Somliga av de nya elementarrangemang som skapats i 
SPOT behövde städas upp något då vissa element hade erhållit oönskade 
former. Detta kan som tidigare nämnts ha berott på tveksam ursprunglig 

meshkvalitet. I ANSA var det nödvändigt att definiera ett STEP enligt 
proceduren som nämns under punkt 1 ovan. Då FEMFAT SPOT modifierar 
materialet hos den inre elementringen i punktsvetsen hade 

materialdefinitionerna ändrats i ANSA och dessa definieras på nytt under 
MATERIALS. Modifikationen består i att elementen i det inre 
elementarrangemanget får en elasticitetsmodul som är 40 gånger högre än 

den hos ursprungsmaterialet. Av någon anledning innebar inläsningen av filen 
till ANSA att det skapades en mängd nya set bestående av MPC-låsningar. 
Dessa behövs inte senare och kan om man så önskar raderas. Från ANSA 

görs nu två outputs, en till ABAQUS formatet *.inp för att genomföra en 
spänningsberäkning av hyttfronten och en *.bdf output med själva FE-
modellen. 

 
4. Beräkningen utförs i ABAQUS. 

 

5. Modellen i *.bdf-filen inläses i FEMFAT – Basic under FE-entities  Input 
files och de tillhörande spänningarna i *.odb-filen importeras under Stress 
Data  Stresses and Forces. Under fliken Material Data definieras vilket 
material som modellen skall bestå av, som nämnts i avsnitt 3.2.1 användes i 

detta arbete kvalitén St14_3_FAT_IMAB. Under Load Data definieras den last 
samt det antal lastcykler som modellen skall provas för. Till exempel skapades 
ett step med lastamplituden 0,42F kN och 811953 lastcykler. Övriga 

inställningar under Load Data-fliken sattes till standardinställningar. Under 
Influence Factors  General Factors markerades Stress Gradient, Mean 
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Stress, Modified Haigh Diagram och Statistical Influence. Under menyn 
Analysis Parameters justerades Survival Probability till önskvärd storlek, 

90% (standardinställning) eller 50%. I AnalysisOutputMain Results 
angavs att SPOT – Detailed Results skulle skrivas till resultatfilen. 

 

6. Resultatet kan postprocessas i exempelvis ABAQUS VIEWER eller 
FEMFAT VISUALIZER. I detta arbete användes den sistnämnda 
programvaran och den finns som en modul i FEMFAT BASIC. 
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4 Resultat 
Nedan redovisas resultatet från provningen av 12 stycken hyttfronter. I avsnitt 4.3 
görs en jämförelse av skadorna från Wöhlerprovningen med bland annat skakprov 
K08 och i avsnitt 4.4 ges en sammanställning av resultaten med avseende på 

svetspåkänningen. Då stora delar av detta arbete är sekretessbelagt redovisas ej 
antalet skakvarv som hyttfronterna klarar vid skakprovning. Antalet skakvarv är ersatt 
med indexeringen X, Y och Z där X<Y<Z. 

4.1 Provning 

En sammanställning av de huvudsakliga utfallsområdena ges i Figur (15) och 
Tabell (3) nedan. Hur sprickorna har propagerat skiljer sig åt mellan prov till prov och 

ingen av de provade hyttfronterna har haft identiska sprickutbredningar även om de 
uppträder i motsvarande områden hos de olika provobjekten. För att lättare kunna 
avläsa när svetsarna gick sönder applicerades en tunn oljefilm på punktsvetsarnas 

ytor på de olika provobjekten.   
 

 

Figur 15: Torpedplåt med schematiska markeringar för sprickställe 1-6. 

 

Tabell 3: Förteckning över sprickställen i Figur (15). 

Sprickställe Beskrivning av område

1 Höger torpedinfästning

2 Radie ovanför höger torpedinfästning

3 Radie till höger om höger torpedinfästning

4 Nedre torpedinfästning

5 Vänster torpedinfästning

6 Sprickpropagering bortom vänster infästning  
 

1 

2 3 

5 4 

6 
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I Tabell (4) redovisas vid vilken lastamplitud och inom vilket sprickområde som 
skadorna har inträffat vid respektive lastcykel. Indexeringen för sprickställe 1-6 

redovisas i Figur (15). 

 

Tabell 4: Utfall från Wöhlerprovning redovisat för respektive sprickställe och lastamplitud. 

Lastamplitud [kN] 1 2 3 4 5 6

F 10413 11321 14825 okänt 10413 ej inträffat

0,85F 17995 18954 ej inträffat 23000 21483 30622

0,75F 32900 ej inträffat 53000 34400 47000 53179

0,65F 29309 33648 63168 41536 46436 63168

0,62F okänt 33000 77079 44555 49755 73242

0,6F (femte provet) 59628 70000 ej inträffat 75000 76000 ej inträffat

0,6F (tionde provet) 59426 59426 94625 okänt 73000 90405

0,58F 131901 ej inträffat 155000 111800 131901 ej inträffat

0,57F 86000 86000 ej inträffat 122000 109000 143287

0,55F 83600 78340 140798 82862 85763 127629

0,52F 100000 114000 192820 132000 132000 192820

0,42F 291000 348000 799553 600000 600000 799553

Sprickställe

 
 

De angivelser för lastcykelantal som finns återgivna i Tabell (4) är noterade då det 
fanns synliga sprickor i torpedplåten under provningen. Dock visade en noggrannare 
kontroll av sprickförloppet att de första sprickorna i hyttfronten i själva verket uppkom 

ovanför sprickställe 4, i det område som skymdes av torpedfästet. 
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4.2 Sammanställning av provresultat 

Nedan ges en sammanställning av de genomförda proven. Resultaten har 

dokumenterats som en Wöhlerkurva med UTM1 och finns lagrade på UJR*A01. För 
att plotta konfidensband och Wöhlerkurva i samma diagram har tabellvärden från 
UTM1 plottats med hjälp av Excel, se Figur (16). Kurvanpassningen är gjord som en 

rät linje i ett log-logdiagram. Vid jämförelselivslängden 105 lastcykler och ett log-
logdiagram beräknar UTM1 utmattningsexponenten till 4 (4.24) vilket faktiskt 
överensstämmer med den exponent som antogs vid provningens början.  
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Figur 16: Wöhlerkurva med 80% konfidensband runt medellastamplituden. 

 

 I Tabell (5) och (6) redovisas spänningarna i plåten vid statisk last vid provningens 
början och med positiv respektive negativ lastriktning.  

 

Tabell 5: Resulterande spänningar vid positiv lastriktning. 

Last 

Givare 1 8 2-3-7 1 8 2-3-7 1 8 2-3-7 1 8 2-3-7 1 8 2-3-7

Spänning [MPa] -19 -37 - -21 -28 - -16 -16 - -12 -24 - -12 -20 -

Effektivspänning [MPa] - - 113 - - 32 - - 71 - - 54 - - 50

0,55F kNF kN 0,85F kN 0,65F kN 0,6F kN

 

 

Tabell 6: Resulterande spänningar vid negativ lastriktning. 

Last

Givare 1 8 2-3-7 1 8 2-3-7 1 8 2-3-7 1 8 2-3-7 1 8 2-3-7

Spänning [MPa] 21 29 - 15 15 - 18 26 - 15 21 - 12 28 -

Effektivspänning [MPa] - - 135 - - 61 - - 81 - - 78 - - 73

-0,55F kN-F kN -0,85F kN -0,65F kN -0,6F kN

 
 

X F 
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Då givare (2-3-7) är en rosettgivare är det möjligt att beräkna 

huvudspänningsriktningar för de olika lastfallen. Dessa värden är beräknade i början 

av respektive prov och det är således uppmätt ett värde för vardera fem hyttfronter. 
En principskiss över töjningsgivare( 2-3-7) visas i Figur (17) nedan. Observera att 
givare (7) är riktad i hyttfrontens z-led.  

 

 

Figur 17: Pricipskiss över töjningsgivare (2-3-7) med införda beteckningar. 

 

Huvudspänningarna 1  och 2 är riktade med vinkel 1  respektive 2  från givare 7. I 

Tabell (7) anges med stöd av Figur (17) uppmätta huvudspänningar och 

motsvarande riktningar vid respektive lastfall.  
 

Tabell 7: Huvudspänningsriktningar med respektive huvudspänningar för de olika lastfallen. 

 
 

En jämförelse mellan storleken på huvudspänningarna i Tabell (7) visar att 1  antar 

ett till beloppet högre värde då lasten är negativt riktad, det vill säga då cylindern 

”trycker” på torpedfästet än då lasten har positiv riktning. Motsatsen gäller för 2  som 

antar ett till beloppet högre värde då cylindern drar i hyttfronten. Resultaten är rimliga 

sett ur riktningsdefinition för huvudspänning 1  och 2  samt hur lasten läggs på 

provobjektet.  
 

Gemensamt för alla provobjekt är att töjningsgivare (7) har ett mycket litet utslag vid 
provens första mätning. Utslaget som givarna visar kan dels tolkas som ”brus” som 
har orsakats av exempelvis värmeinverkan eller också beror skillnaden på olika 

givarplaceringar. Givare (2) har i alla förstagångsmätningar ett negativ utslag, givaren 
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trycks ihop, då lasten drar i torpedväggen och en positiv töjning då cylindern trycker 
på torpedfästet. Givare (3) ger ett positivt utslag på töjningen i alla 

förstagångsmätningar då lasten är positivt riktad och givarna verkar tryckas ihop vid 
reverserad riktning på lasten. Placeringen på rosettgivare (2-3-7) är inte lämplig för 
detta lastfall då töjningarna i plåten är minimala i hyttfrontens lastriktning. Lastens 

riktning verkar ha en marginell inverkan på riktningen för huvudspänningarna i 
området under givare (2-3-7) och även detta indikerar att påkänningen i området inte 
påverkas av den lastriktning som används i provriggen. Det är rimligt att anta att de 

relativt stora töjningarna i givare (2) och (3) är resultatet av buckling av plåten då en 
liten buckling ger ett stort utslag på töjningsgivarna jämfört med vad ren drag- eller 
tryckpåkänning skulle göra. 

 
För att försöka analysera mätresultaten från givare (8) har töjningarna från prov ett till 
och med fem sammanställts i Figur (18) nedan. Den raka linjen utgör en minsta 

kvadratanpassning av mätvärdena. Töjningsmätningarna är gjorda som ett första 
moment i respektive Wöhlerprov. 
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Figur 18: Lastamplitud plottad mot töjning för givare 8 hos provobjekt (1-5). 

 
Vid första anblicken ser det ut att finnas ett någorlunda linjärt beroende mellan töjning 
och pålagd last, det spretiga utseendet hos mätvärdena kan delvis förklaras av att 

det finns en viss spridning i placeringen av töjningsgivarna mellan de olika 
provobjekten. Men dock kvarstår frågan om denna töjningsgivare är representativ för 
det område där torpedplåten spricker. Då provningen av hyttfronterna påbörjades var 

syftet med töjningsmätningarna att erhålla verifierande prov till beräkningsmodellen. 
Givarna placerades därför i de områden där mätningar gjorts i skakrigg K08 och där 
skador uppkommit för det specifika lastfallet, behållningen med detta var att ha 

referensvärden på töjningarna. Givare (1) lades till mätningarna för att ha ytterligare 
ett område att stämma av modellen mot och denna givare var positionerad så att den 
skulle vara enklare att limma på ritningsmässigt ”rätt ställe” jämfört med givare (8) 

som applicerades i en dubbelradie med stor spänningsgradient. Som framgår i Tabell 

xF 
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(5) och (6) var töjningarna dock relativt små i givare (1) riktning vilket resulterade i 
låga spänningar. Inget utfall inträffade heller i detta område. 

 
 Under provningens gång har gummistyrningen vid lastingången bytts ut då den 
börjat visa tecken på skada. Den typiska defekten var att detaljen började slitas och 

mindre delar föll loss från gummikroppen. Den utbytta styrningen fick på sina ställen 
en till synes bränd yta och ett exempel på detta visas i Figur (19) nedan. 
 

 

Figur 19: Gummistyrning, artikelnummer 1343100 efter tolfte provet. 
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Vänster torpedfäste fungerade som en riggdetalj och samma fäste användes under 
samtliga Wöhlerprov. Efter det avslutande provet demonterades torpedfästet och 

man undersökte kontaktytorna mot torpedplåten, se Figur (20). 
 

 

Figur 20: Baksidan av vänster torpedfäste efter avslutad provning.  

 
Kontaktytan vid vänster infästning, sprickställe 5, var den yta som var mest 

medfaren. Två stycken mindre sprickor hade växt över ytan och den såg ojämn och 
sliten ut. Den övre infästningen, sprickställe 1, hade skador i den fasning som 
utformats för att torpedfästet inte skall ligga an mot den radie där sprickorna vanligen 

propagerar, se infälld bild i Figur (20). Markeringen i bilden visar det område som 
deformeras mest under provningen. Radien har blivit avrundad då lasten trycker på 
torpedfästet och detta förlopp går även att utläsa av skadorna på torpedväggen som 

är som mest påtagliga i radien bakom det övre torpedfästet.  
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4.3 Jämförelse mellan Wöhlerprov och skakprov 

Det normala förfarandet på Scania vid utmattningsprovning av hyttstrukturer är att 

utföra skakriggsprovning på hytten. För att ha en referens till skadorna som uppstod 
vid det genomförda Wöhlerprovet görs därför en jämförelse med en CR19H hytt – 
provad med skakprov K08, se Karlsson [7]. De töjningar som uppmättes i givare (7) 

och (8) under skakriggsprovet är ej jämförbara med töjningarna som uppstår vid 
Wöhlerprovet. Resultatet från Wöhlerprovet har diskuterats i avsnitt 4.2 och där 
fastslogs att för detta specifika lastfall var töjningsgivarna felplacerade. I K08-provet 

finns fler lastingångar och den resulterande påkänningen på torpedplåten ger utslag i 
givarnas områden. För att få en större påkänning i givarnas områden i en alternativ 
Wöhlerrigg istället för skakrigg bör lastriktningen ändras alternativt skall ytterligare en 

lastriktning adderas till det befintliga lastfallet.  
 
I Figur (21) visas vänster sida av torpedplåten med torpedfäste demonterat för att 

tydliggöra de markerade skadorna. Provet har vid fototillfället belastats under 
X skakvarv och provet avbröts efter detta på grund av sprickor i lastbilens ram. Dock 
är skadorna på bilden typiska för riggprovning och efter information från 

provmontörer på RTRS har fortsatt provning ingen större inverkan på 
sprickbildningen i torpedplåten i detta område, något som också kommer att 
diskuteras mer ingående nedan. Vid ett högre antal skakvarv sker en viss 

sprickpropagering i befintliga sprickor men framförallt tillkommer nya sprickor i 
infästningen för hyttens klimatpaket. Ur Figur (21) framgår att punktsvetsarna 
motsvarande PS4, PS6 och PS7, jämför Figur (28), i Wöhlerprovningen har skadats i 

skakriggen, i övrigt finns inga punktsvetsskador dokumenterade för detta område i 
rapport C115/2055.  
 

 

Figur 21: Sprickor vid vänster torpedfäste efter X skakvarv i skakprov K08. 
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I likhet med resultaten från Wöhlerprovningen uppkommer det inga sprickor i området 
under töjningsgivarna utan sprickorna verkar uppstå i området kring höger 

torpedinfästning, jämför sprickställe 1, för att sedan propagera primärt i radien i 
området. 
 

För att göra en mer komplett jämförelse med skakriggsprovning har provresultaten 
från ett skakriggsprov av en G-hytt jämförts med Wöhlerprovning av hyttfronterna. G-
hytterna är 70 mm lägre placerade på chassiet än R-serien och har även en högre 

motortunnel men infästning till hyttgolvet är densamma. Enligt information från 
provningspersonal på RTRS uppvisar G och R-serien samma typer av skador i 
motsvarande påkända områden. Fördelen med att jämföra Wöhlerprovningen med 

denna G-hytt är att detta skakriggsprov utfördes under detta examensjobb och 
undertecknad hade därför möjlighet att dokumentera och fråga personal på RTRS 
om provningsförloppet. Rapporten C115/1997 beskriver H12 provet (Y skakvarv), 

men för H13 (Z skakvarv) finns i skrivande stund ännu ingen rapport färdigställd.  
 
I Figur (22) visas den G-hytt som provats i den sjukanaliga skakriggen H. De vita 

markeringarna är gjorda efter Y skakvarv och de gula är gjorda efter provningens 
avslutning vid Z skakvarv. Som bilden visar sker ingen påtaglig tillväxt av nya sprickor 
efter de första Y skakvarven. Undantaget är området över sprickställe 1 där 

spricktillväxt har skett högre upp i radien än i tidigare lastcykler. Vid en noggrann 
undersökning av området bakom höger torpedinfästning ser plåtfältet som ligger i 
anslutning till radien tillplattad ut och det troliga är att sprickorna har propagerat från 

detta område. Detta kan bero på att torpedfästet har legat och pressat mot materialet 
i radien vilket har medfört att området efter ett antal lastcykler har deformerats med 
sprickutveckling som följd. 

 

 

Figur 22: Vänster sida av torpedplåten i en G-hytt efter skakprov i H-rigg. 

 
Den nedre och vänstra torpedinfästningen motsvarande sprickställe 4 och 1 har 

klarat sig från synliga sprickor genom hela provningen, dock finns det grova 
lackskador framför allt vid sprickställe 1 – något som tyder på ojämn anläggningsyta 
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mellan plåt och torpedfäste. Motsvarande tendenser återfinns vid sprickställe 4 dock 
ej i samma omfattning. Punktsvetsarna som motsvarar markering PS2-PS4 och PS5-

PS8 i Wöhlerprovningen har varit intakta genom de första Y lastcyklerna men det 
finns sprickor i dessa vid undersökningen efter avslutat prov. Dessutom finns det en 
skada i monteringshålet för klimatpaketet som ej har uppkommit vid Wöhlerprovning. 

 
En jämförelse mellan Wöhlerprovens och skakriggarnas skador visar på vissa 
likheter. Vid höger torpedinfästning visar skadorna på god överensstämmelse och 

sprickorna har motsvarande utbredning i skakrigg efter Z skakvarv som vid 
Wöhlerprov med lastamplituder mellan 0,57F-0,65F kN. För de hyttfronter som 
provats med en högre lastamplitud än 0,65F kN har skadorna till stor del tilltagit dels 

vid den nedre torpedinfästningen men även i området runt den högra infästningens 
radie. Tendensen är att en högre lastamplitud verkar bidra till att bitar av plåten vid 
höger infästning bryts loss och trillar bort vilket försämrar stödet för torpedfästet. I 

skakriggen förekommer samma fenomen vid höger infästning men inte i samma 
omfattning som vid Wöhlerprov med hög last. En lägre lastamplitud än ~0,57F kN 
kännetecknas däremot av en mer intakt plåt vid sprickställe 1 och istället bildas 

långa sprickor längs radien till sprickställe 3. Det är möjligt att om provet hade haft 
ett annorlunda utfallskriterium än fördubbling av lägesspannet så skulle skadorna i 
plåten ha blivit mindre omfattande, framför allt vid högre lastamplituder. Det fanns 

dock minst två skäl till varför detta var ett lämpligt kriterium vid provning av detta 
objekt. Som det första och viktigaste skälet kan nämnas sprickutvecklingen. Då 
sprickorna i plåtfälten uppkom i motsvarande områden men icke i identisk 

ordningsföljd var det inte lämpligt att ta spricktillväxten hos en bestämd spricka som 
utfallskriterium. Även om exempelvis nästan samtliga prov visade på att 
spricktillväxten vid höger torpedinfästning utgick från kontakten mellan torpedfäste 

och torpedplåt så var den fortsatta spricktillväxten inte lika förutsägbar. Ett andra skäl 
till att en fördubbling av lägesspannet ansågs vara ett lämpligt utfallskriterium var att 
torpedfästet skymde stora delar av det önskade utfallsområdet på plåten. Detta 

medförde att det var omöjligt att ha uppsyn över det påkända området utan att 
demontera torpedfästet från hyttfronten. Att demontera fästet skulle kräva mycket tid 
av de montörer som stöttade vid byte av provobjekt och detta alternativ var således 

uteslutet. 
 
Det finns stora skillnader i utfall hos sprickställe 4 och sprickställe 5 vid skakrigg 

och Wöhlerprov. Detta beror troligtvis på avsaknaden av hyttgolv vilket medför att 
styvheten hos hyttfronten i provriggen blir undermålig i nederkant. Att sprickställe 5 
samt sprickställe 4 visar på skador stämmer väl överens med hur provobjektet 

uppför sig vid belastning i provriggen. Då lasten ”drar” i torpedfästet böjs hyttfronten 
ner vilket ger stora påkänningar i torpedplåten i detta område. Denna typ av 
belastning uppkommer inte i skakrigg då hyttstrukturen styvar upp plåten i detta 

område. 
 
För punktsvetsarna i Wöhlerprovet visar resultaten en viss spridning men trenden är 
att en lägre lastamplitud medför att fler punktsvetsar har utmattningsskador vid 

provningens avslutning. När PS8 går sönder beror det troligtvis mest på tillståndet vid 
sprickställe 4 – går denna infästning sönder utsätts PS8 för fläkning vilket reducerar 
livslängden avsevärt. Utfallet i skakrigg K och H visar på god överensstämmelse för 

livslängden hos punktsvetsarna PS6 och PS7 då proven gått X respektive Y 
lastcykler. Jämförelsen mellan skakrigg H och Wöhlerprov blir mest 
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överensstämmande för punktsvetsarna efter Z skakvarv och ett högre antal lastcykler 
vid låg amplitud i Wöhlerrigg. 

 
Vid Wöhlerprovningen uppkom en längre spricka längs den radie som löper mellan 
sprickställe 1 och 4, se Figur (23). Denna spricka var skymd av torpedfästet under 

provningen och det var därför inte möjligt att se var den startade.  
 

 

Figur 23: Spricka i radie mellan sprickställe 1 och 4. Bilden visar den elfte hyttfronten. 

 
Lastamplituden verkar inte ha någon större inverkan på dess utbredning och sprickan 
löper i stort sett i samma riktning som den pålagda lasten. Det är därför rimligt att 

anta att denna spricka inte har någon större inverkan på böjstyvheten hos plåten då 
böjningen sker i princip vinkelrätt mot sprickans riktning. Denna skada uppkommer 
inte vid skakprov och frågan är varför den blir så omfattande vid Wöhlerprovningen. 

Inför det tolfte och avslutande provet lades därför extra fokus på området omkring 
nedre torpedinfästning för att försöka fånga var sprickan startade. Vid det tolfte 
provet uppkom de första sprickorna vid den nedre infästningen och det verkar rimligt 

att denna spricka sedan växt upp längs med den radie som är markerad i Figur (23).  
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Den skada som uppkommer vid sprickställe 1 i Wöhlerprovningen är den skada som 
påminner mest om resultatet för skakriggsprov H12. I Figur (24) visas vilken spricka 

som avses samt dess utbredning genom plåtfältet. Mätt från ytterkanten på 
torpedfästet är dess utbredning cirka 27 mm. 
 

 

Figur 24: Sprickställe 1 efter avslutat skakprov H12. 

 
Från provprotokollen har det ungefärliga antalet lastcykler noterats för det läge då 

sprickan i Wöhlerprovet är approximativt 27 mm och dessa data finns redovisade i 
Tabell (8) nedan. En kurvanpassning har genomförts i UTM1 för tabellvärdena på 
samma sätt som för Wöhlerkurvan och resultatet visas tillsammans med 

Wöhlerprovet i Figur (25). Vid jämförelselivslängden 510 lastcykler 

(lastamplitud 0,57F kN) var sprickan i Figur (24) 27 mm lång. 

 

Tabell 8: Spricktillväxt vid sprickställe 1 vid en jämförelse med skakprov H12. 

Lastamplitud [kN] Lastcykler

0,85F 25000

0,65F 63000

0,62F 73000

0,6F 93000

0,57F 100000

0,55F 84000

0,52F 143000

0,42F 577000  
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Figur 25: Resultat från Wöhlerprovning plottad med data för skada vid sprickställe 1. 
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4.4 Utvärdering av punktsvetsar 

Syftet med Wöhlerprovningen av hyttfronterna var vid examensarbetets början att 
göra en plåtfältsutvärdering av torpedväggen. Drygt halvvägs in i arbetet beslutades 
att plåtfältsutvärderingen skulle ersättas av en utvärdering av punktsvetsarna i 

hyttfronten. Då provningen av hyttfronterna var tidskrävande fanns tyvärr ingen 
möjlighet att kontrollera provriggen och eventuella plåtskador oftare än var annan 
eller var tredje timme och därför bör det exakt angivna lastcykelantalet tas som ett 

bra närmevärde till när den synliga sprickan uppkommit.     
 
I Figur (26) visas en spänningsbild över torpedplåten vid en lastamplitud på 

0,58F kN. Då hyttfronten är grovt meshad är det inte möjligt att göra en djupare 
analys av spänningsnivåerna men det kvalitativa resultatet kan däremot utvärderas. 
Den grova meshen förklaras som tidigare beskrivits av att den är nödvändig vid 

preprocessning av punktsvetsar i FEMFAT SPOT. Som figuren visar uppstår 
singulariteter vid torpedfästets tre kontaktpunkter och detta orsakar ofysikaliska 
spänningsnivåer. Dock har provningen visat att sprickorna i hyttfronten vanligen 

startar vid torpedinfästningarna vilket alltså överensstämmer med 
simuleringsresultatet. Provningen visade att i radien mellan sprickställe 1 och 4 
uppkom en spricka som skymdes under torpedfästet då provet gick. Det naturliga för 

dessa sprickor är att propagera längs med anvisningen vilket man alltså även kan 
utläsa från simuleringen. Enligt simuleringsresultaten är spänningarna mellan 
sprickställe 1 och 3 relativt låga och det verkar rimligt då det under provningen 

dröjer ett antal lastcykler innan sprickorna propagerat genom detta område.  
 
Området över sprickställe 4 har i Figur (26) relativt höga spänningsnivåer men vid 

provningen uppkom inga synliga utmattningsskador på denna yta. Det är rimligt att 
anta att området är påkänt men trots och att det i hyttfronten finns en anvisning i form 
av ett hål så finns ingen synlig spricka i detta område. Den grova meshen medför att 

elementen inte följer den underliggande geometrin särskilt bra och detta gör att 
spänningsnivåerna i Figur (26) inte skall betraktas som en absolut sanning. I ett 
fortsatt arbete som behandlar plåtfältsanalys skulle det vara intressant att lägga en 

finare mesh över hela området i Figur (26) samt att modellera en mjukare radie 
mellan sprickställe 3 och 6. 
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Figur 26: Spänningsbild av torpedplåt vid lastamplitud 0,58F kN. Spänningen är beräknad enligt 
von Mises och skalan för plotten är angiven i MPa. 

 
I Figur (27) visas en resultatplot från utmattningsberäkning av plåtfält i 
FEMFAT BASIC. Det grova elementnätet medför att det är omöjligt att hitta exakta 

värden på utmattningsskadorna men dock är det möjligt att jämföra spänningsbilden i 
Figur (26) med utmattningsplotten i Figur (27). Det kvalitativa resultatet för 
utmattningen verkar rimligt då det dels uppträder i de områden som enligt Figur (26) 

har höga spänningskoncentrationer men framförallt i de områden där sprickorna har 
uppträtt vid provningen, exempelvis omkring sprickställe 1 och runt punktsvetsarna. 
 

 

Figur 27: Resultatplot av utmattningsskador för torpedplåt beräknade i FEMFAT BASIC vid 
lastamplituden 0,58F kN. 
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4.4.1 Utfall på punktsvetsar vid provning 

När Wöhlerprovningen av hyttfronterna avslutats visades det sig att sammanlagt tolv 
stycken punktsvetsar tog skada. Utfallet skiljde sig åt mellan provobjekt och 
lastamplitud men de punktsvetsar som i något av försöken tog skada redovisas i 

Figur (28) nedan. Då hyttfronterna provades med vänster torpedfäste monterat 
skymdes punktsvetsarna 7-11 helt eller delvis av fästet och därför har en bra 
övervakning och dokumentation endast kunnat göras på övriga punktsvetsar. Då 

punktsvetsar orsakar en anvisning är det ofta i dessa områden som sprickor initieras 
och därför kan svetsarna bli dimensionerande ur utmattningssynpunkt, se 
Jönsson [4]. Det visade sig att en eller flera av punktsvetsarna 1-4 gick sönder i de 

olika proven men det skedde ingen spricktillväxt ut från dessa svetsar. 
Punktsvetsarna 5,6 och 12 gick alla sönder under samtliga prov förutom vid 
lastamplituden 0,75F kN. Sprickorna initierades vid svetsarna och propagerade 

sedan ut genom plåtfältet. Att resultatet blev avvikande för lastamplituden 0,75F kN 
då punktsvetsarna 5 och 6 höll genom hela provet kan eventuellt förklaras av att det 
uppkom en spricka i radien ovanför svetsarna vilken sänkte spänningen i området. 

 

 

Figur 28: Beteckning över de punktsvetsar som gått sönder under provning. 

 

Genom provningarna observerades att PS8 ofta skadades relativt tidigt i försöken. 
Sprickan i svetsen uppkom efter det att området runt torpedfästets högra 
infästningspunkt börjat spricka och torpedfästet började wobbla mer i sin rörelse. En 

förklaring till detta kan vara att svetsen utsätts för en fläkande belastning vilket ger en 
utmattningshållfasthet på 10-20% jämfört med en rent skjuvbelastad punktsvets, se 
Jönsson [4].  

 
I Tabell (9) nedan visas en sammanställning över vid vilket antal lastcykler 
punktsvetsarna har dokumenterats som trasiga vid respektive lastamplitud. Som 

tabellen visar har PS1 endast gått sönder vid lastamplituden F kN. Detta prov var det 
första som genomfördes i serien och inkörningen av riggen medförde att 
dokumentationen av punktsvetsarna blev bristfällig.  

PS1 PS2 PS3 PS4 

PS5 PS6 

PS7 

PS8 

PS9 

PS10 PS11 PS12 
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Tabell 9: Visar en sammanställning över punktsvetsarna och deras respektive lastcykler till 
brott vid provning. 

Lastamplitud [kN] PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS12

F ej not. ej not. ej not. ej not. ej not. 12709 10413

0,85F Hel 29077 Hel 27121 27121 21483 21483

0,75F Hel 53179 53179 43247 Hel Hel 47027

0,65F Hel Hel 65629 Hel 52213 52213 57715

0,62F Hel 77079 63751 53999 77079 53999 63751

0,6F - femte provet Hel 104921 104921 97211 97211 92802 92802

0,6F - tionde provet Hel Hel Hel 68928 ej not. 68928 73366

0,58F Hel Hel Hel 132000 Hel Hel 142451

0,57F Hel Hel 143287 122475 131897 97830 143287

0,55F Hel 115426 115426 92883 88477 83600 115426

0,52F Hel Hel 187000 132000 143000 143000 187000

0,42F Hel 799553 799553 680000 626000 469841 ej not.

Punktsvets

 

 

4.4.2 Resultat från punktsvetsanalys i FEMFAT 

Den resulterande livslängden efter utmattningsberäkning i FEMFAT BASIC ges av 

formeln 
 

analys i lastcykler antal
damage

1
     (4.4.2.1) 

 

där 
damage

1
 är inversen av delskadan i noden enligt Palmgrens delskadeteori. 

Enklast beskrivs faktorn 
damage

1
med stöd av ekvation (2.3.1). Anta att ett prov har 

belastas 5000 lastcykler och att dess gränslivslängd vid aktuell amplitud är 10000 
lastcykler. Ekvation (2.3.1) ger delskadan 
 

2

1

10000

5000

1

1

N

n
, 

 
det vill säga provet har genomlöpt halva den teoretiska livslängden enligt FEMFATs 

materialdatabas. Inversen av 
2

1
 är lika med 2, det vill säga 

damage

1
fungerar som en 

säkerhetsfaktor mot brott. 

Det numeriska värdet för 
damage

1
 erhålls vid postprocessning av en FEMFAT BASIC 

beräkning. I Figur (29) visas en typisk resultatplot från postprocessorn FEMFAT 
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VISUALIZER. Enligt supporten på FEMFAT ska 
damage

1
-värdet vara lika stort för 

samtliga noder i punktsvetsen när beräkningen presenteras i en postprocessor. Det 
värde som redovisas är för den nod som har kortast livslängd, alltså den nod som är 
dimensionerande för punktsvetsen. Anledningen till att FEMFAT har valt denna 

lösning är att det ska vara lättare att kontrollera svetsskadorna i stora FE-modeller. 
För skadevärden på samtliga noder återfinns resultaten i *.PRO-filen från FEMFAT 
BASIC. 

 

 

Figur 29: Punktsvets efter postprocessning i FEMFAT BASIC. Vid tre noder finns 
1/damage värdena återgivna. 

 
 I Tabell (10) och (11) nedan ges en sammanställning av resultaten för fyra olika 

simuleringar med varierande lastamplitud. I de olika körningarna har FEMFAT 
BASIC-faktorn Survival Probability justerats och det inses att med 
Survival Probability satt till 90% kortas den beräknade livslängden jämfört med 

Survival Probability på 50%. 

 

Tabell 10: Livslängdsberäkningar i FEMFAT BASIC med Survival Probability satt till 50%. 

Lastamplitud [kN] PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS12

0,85F 9.95E+08 1.61E+06 3.28E+05 4.75E+04 5.45E+05 6.40E+02 3.77E+03

0,75F 2.84E+09 4.60E+06 5.91E+05 8.56E+04 9.81E+05 1.15E+03 6.77E+03

0,6F 1.86E+10 3.00E+07 2.55E+06 2.45E+05 6.30E+06 3.30E+03 1.93E+04

0,42F 3.97E+11 6.41E+08 5.46E+07 1.73E+06 1.35E+06 2.07E+04 1.07E+05

Punktsvets

 

Tabell 11: Livslängdsberäkning i FEMFAT BASIC med Survival Probability satt till 
90% (standard). 

Lastamplitud [kN] PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS12

0,85F 3.77E+08 7.56E+05 1.91E+05 2.76E+04 3.15E+05 3.71E+02 2.18E+03

0,75F 1.08E+09 1.74E+06 3.44E+05 4.97E+04 5.69E+05 6.72E+02 3.92E+03

0,6F 7.02E+09 1.13E+07 9.80E+05 1.42E+05 2.38E+06 1.91E+03 1.12E+04

0,42F 1.50E+11 2.43E+08 2.06E+07 7.88E+05 5.10E+07 1.06E+04 6.22E+04

Punktsvets
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4.5 Sammanställning från simulering och provning av punktsvetsar 

En jämförelse mellan utfall vid simulering och provning görs i Figur (30), (31) och (32) 

nedan. Vid simuleringarna har två olika inställningar använts i FEMFAT BASIC; 
Survival Probability 50% respektive 90%. Hos Scania avses en Wöhlerkurva 
representera den livslängd som 50% av de provade komponenterna uppnår och 

därför är det Survival Probability 50% som är av intresse. Punktsvetsarna PS2 och 
PS4 har under provningen visat på något mindre omfattande skador jämfört med PS6 
och PS12. I punktsvetsarna PS1-PS4 har skadorna genomgående uppträtt i 

övergången mellan svetslins och plåt och de har under provningen ej haft en tillväxt 
ut genom plåtfältet. Motsatsen gäller för PS6 och PS12. Skadorna i dessa svetsar 
sågs utgå från övergången svetslins/plåt och sedan propagera ut genom plåtfältet, 

detta gäller exempelvis PS6 i prov nummer 5. 
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Figur 30: Jämförelse av livslängd på punktsvets PS2 mellan 
Wöhlerprov och utmattningsberäkning. 

 
En jämförelse mellan utfallen för PS2, se Figur (30), visar att livslängden vid 

simuleringarna ger genomlöpare lastcykler102 6  för lastamplituder på ungefär 

0,75F kN. Detta resultat skiljer sig markant från det utfall som erhölls vid provningen 
vid motsvarande lastnivåer och kan inte anses vara representativt för det verkliga 
utfallet. Dock bör tilläggas att PS2 noterades som hel vid fyra av tolv Wöhlerprov och 

i övriga provomgångar var skadorna små. Med stöd av de beräknade livslängderna 
för PS1 och PS3 som är placerade på båda sidor om PS2 är det möjligt att göra 
jämförelsen att de punktsvetsar som är mindre påkända i provningen även får en 

längre beräknad livslängd. 

xF 
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Livslängd för PS4 vid provning och simulering
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Figur 31: Jämförelse av livslängd på punktsvets PS4 mellan 
Wöhlerprov och utmattningsberäkning. 

 

I Figur (31) visas resultaten för PS4 och i en jämförelse med PS2 är skillnaden i 
livslängd mellan provning och simulering betydligt mindre. Vid lastamplituden 0,85F 
kN är skillnaden endast en faktor 1,75 mellan provning och simulering med Survival 

Probability på 50% i BASIC-modulen. Vid lastamplituden 0,6F kN är skillnaden som 
störst för PS4 men resultatet är fortfarande mycket bra med en faktor 2,5. Resultatet 
är dock ej konservativt. 

 

Livslängd för PS6 vid provning och simulering
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Figur 32: Jämförelse av livslängd på punktsvets PS6 mellan 
Wöhlerprov och utmattningsberäkning. 

xF 
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PS6 är placerad i ett område som i simuleringarna gränsar till element med 

ofysikaliskt höga spänningar. Detta bidrar till att livslängden hos PS6 i simuleringarna 
blir betydligt kortare än vad provningen visar, se Figur (32). 
 

Livslängd för PS12 vid provning och simulering

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1000 10000 100000

Livslängd

L
a
s
t 

[k
N

]

Simulering 50%

Simulering 90%

Provning

 

Figur 33: Jämförelse av livslängd på punktsvets PS12 mellan 
Wöhlerprov och utmattningsberäkning. 

 
Precis som för PS6 är PS12 modellerad så att spänningarna i dess angränsande 

element är orimligt höga och resultatet blir därför missvisande, jämför Figur (33). 
Livslängden vid provning överstiger den beräknade livslängden med en faktor 6. 
 

En överblick av resultaten från punktsvetsarna ovan visar att de punktsvetsar som 
sitter i mer påkända områden av torpedplåten, exempelvis runt sprickställe 1 och 6, 
har en längre livslängd vid provning än i utmattningsberäkningarna. Detta 

överensstämmer med den slutsats Jönsson [4] har gjort i sitt arbete, där han 
fastställer att FEMFAT BASIC ger ett konservativt resultat i beräkningarna vilket i 
praktiken innebär att FEMFAT lämnar en ”säkerhetsfaktor” för livslängden. 

Gemensamt för PS6 och PS12 är att utfallet i dessa svetsar är så påtagligt att det 
resulterar i spänningsreduktion i det närliggande plåtfältet på grund av sprickor i dito. 
När livslängden för punktsvetsarna beräknas i FEMFAT tas ingen hänsyn till 

spänningsreduktion på grund av att materialets brottgräns har överskridits. 
Påkänningen i dessa svetsar kan antas bestå i en kombination av fläkning och 
skjuvning som uppstår på grund av torpedfästets rörelse och medföljande belastning 

på plåten. För PS4 överskrider dock livslängden vid simuleringarna den livslängd 
som erhålls vid provningen. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att skadan 
för PS4 då den ansågs ha nått ett utfall var tämligen liten och svetsen var fortfarande 

betydligt mer intakt än exempelvis PS6 och PS12. Utfallskriteriet för punktsvetsarna 
vid provningen var antingen sprickbildning eller att de började ”blöda” på grund av 
värmeutveckling från friktionen i kontakten mellan plåtpanelerna. Förvisso tyder 

blödningen på att det finns små sprickor runt själva svetslinsen men i relation till 

xF 



 

   44 

skadorna för exempelvis PS6 och PS12 måste skadorna för PS1-4 anses vara ringa. 
Det skall ändå förtydligas att om det teoretiskt hade funnits en nod i precis det 

område som spruckit skulle denna lilla skada trots allt registreras som ett utfall i 
FEMFAT. 
 

Från provningsresultaten framgår att PS8 precis som PS6 och PS12 har stora skador 
efter avslutad provning och även om det inte noterats ett exakt cykelantal när denna 
svets gick sönder har simuleringar genomförts med lastamplituderna 0,6F respektive 

0,85F kN för att erhålla kvalitativa resultat att jämföra tidigare simuleringar med. 
Resultaten från Wöhlerprov nummer 12 tyder på att utfallet för PS8 kom efter att 
torpedinfästningen vid sprickställe 4 börjat gå sönder, i detta prov efter 

approximativt 132000 lastcykler. Alltså ungefär 80% in i provningen. Detta kan 

jämföras med respektive
damage

1
-värde för PS8 i Tabell (12) och det inses att precis 

som för PS6 och PS12 får denna svets ett utfall vid simulering som förekommer det 
vid provning. 

 

Tabell 12: Resultat för PS8 vid simuleringar med Survival Probability 50%. 

Lastamplitud [kN] 1/damage PS8

0,85F 0.634 19414 lastcykler

0,6F 0.775 99853 lastcykler  
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5 Rekommendationer 
Nedan ges förslag på förbättringar som skulle kunna genomföras för att fortsätta och 
utveckla detta arbete. I avsnitt 5.1 ges några tips om svetsmodellering och 
erfarenheter av denna som erhållits under arbetets gång. I avsnitt 5.2 diskuteras 

provriggen och mätutrustningen och det ges förslag på hur en ändring av 
utformningen på riggen skulle kunna ge annorlunda utfall hos provobjektet. Avsnitt 
5.3 ägnas åt den plåtfältsanalys som var ämnad att genomföras men som sedan 

prioriterades bort. 

5.1 Svetsmodellering samt utmattning av punktsvetsar vid provning 

Det fanns en viss tröskel för att bli bekant med programvaran FEMFATs båda 

moduler SPOT och BASIC men när denna inkörningsperiod är klar måste dock båda 
dessa moduler anses vara överskådliga och lättarbetade. Användaren kan välja att 
justera många olika faktorer som påverkar utmattningsegenskaperna för en 

komponent och FEMFAT har en relativt stor materialdatabas. För att genomföra 
utmattningsberäkningar rekommenderas som stöd ref. [5], [8] samt denna rapport. I 
FEMFATs användarmanual beskrivs stegvis hur simuleringen går till från pre- till 

postprocessning. En rekommendation för postprocessningen är att läsa in FE-
modellen och de beräknade spänningarna separat i BASIC då detta underlättar i de 
fall där spänningsanalysen genomförs i ABAQUS.  

 
För att kunna genomföra utmattningsberäkningar av punktsvetsarna i FEMFAT 
BASIC har undertecknad haft en del e-post korrespondens med FEMFAT-supporten i 

Österrike. FEMFAT har haft en mycket bra service och de har givit snabba svar och 
förslag på hur uppkomna modelleringsproblem skall lösas. Stöter man på problem 
med programmet eller modelleringen rekommenderas att ta kontakt med FEMFAT-

supporten istället för att prova sig fram vilket visserligen är lärorikt men dock 
tidskrävande. 
 

Då utmattningsberäkningarna involverar många olika programvaror har det visat sig 
att kompatibiliteten mellan olika programversioner har varit bristfällig. Skulle det 
uppkomma några programrelaterade problem rekommenderas kontakt med 

programutvecklarnas support för att utröna huruvida kompatibiliteten finns mellan 
programvarorna. Vid exempelvis postprocessning av beräkningsresultaten för 
punktsvetsarna var analysen tvungen att genomföras i FEMFAT VISUALIZER då 

BASIC-modulen visade följande felmeddelande, se Figur (34), då den skulle skriva 
resultaten till en ABAQUS *.odb-fil. 
 

 

Figur 34: Felmeddelande vid postprocessning av punktsvetsar i FEMFAT BASIC. 
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Felet har vidarebefordrats till FEMFAT men i skrivande stund känner man inte till 
orsaken till problemet. Det är endast då en *.odb-fil innehållande punktsvetsresultat 

ska skrivas som felmeddelandet dyker upp. För utmattningsresultat av det rena 
plåtfältet gick det däremot alldeles utmärkt att postprocessa i ABAQUS VIEWER. 

5.2 Provrigg och töjningsgivare 

Som ett förslag på förbättring inför fortsatt arbete kan nämnas provriggens 
utformning. För att erhålla ett lastfall som liknar det som hyttfronten utsätts för under 
driftsförhållanden/skakriggsprov bör randvillkoren för provet ändras. Som nämnts i 

metoddelen svetsas torpedplåten samman med golvet i hytten och detta har givetvis 
en inverkan på styvheten i konstruktionen. Dock är det svårt att ge ett exakt mått på 
denna styvhet och hur denna kontakt bör utformas om inte hela hyttgolvet skall 

behöva användas. Man bör här också ta hänsyn till den rent praktiska aspekten att 
lösningen inte skall bli allt för krävande när det är dags att byta provobjekt. Ett 
alternativ till att styva upp torpedplåten med ett golv är att försöka styra lasten på 

torpeden så att torpedfästet hindras från att brytas upp och ner. En möjlig lösning på 
detta kan vara ett länkage mellan golv och torpedfäste som reducerar brytningen på 
plåten. Ett förslag på en rätlinjemekanism visas i Figur (35) nedan, fritt efter 

Eriksson [9]. Denna mekanism skulle exempelvis kunna fungera som ett stöd för 
torpedfästet för att förhindra dess vipprörelse. 
 

 

Figur 35: Principskiss för rätlinjemekanism. 

 

Det skulle vara intressant att addera ytterligare en lastkanal till hyttfronten och se hur 
detta skulle påverka utfallet. Exempelvis en sidlast med ren växlande belastning 
kanske skulle kunna orsaka påkänningar som till högre grad påminner om 

skakriggarna än vad den nuvarande Wöhlerriggen åstadkommer. Dock 
rekommenderas att problemet med det vippande torpedfästet, alltså provningens 
randvillkor, justeras innan någon ny provning påbörjas. 

 
Skulle proven göras om med ändrade randvillkor är det att rekommendera att 
inledande simuleringar genomförs med en förbättrad, mer finmeshad modell av 

hyttfronten. Detta för att få en bild av var spänningskoncentrationerna blir som störst 
och var man kan förvänta sig skador. Töjningsgivarna bör sedan appliceras i dessa 
områden alternativt i områden där det anses råda ett någorlunda linjärt samband 

mellan töjning och last. Det kan alltså vara en idé att se över placeringen av 
töjningsgivarna om provet skall reproduceras och nya mätningar skall genomföras. 
Att töjningsgivarna placerades som de gjorde i detta arbete var som tidigare 

diskuterats för att ha mätdata att stämma av en beräkningsmodell för plåtfältsanalys 
mot. Det visade sig dock att utformningen av detta prov medförde att de 
givarplaceringar som valts inte var de optimala. 
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5.3 Spänningsutvärdering av plåtfält 

Spänningsutvärdering av plåtfältet i torpedväggen är ett mycket intressant område 

som tyvärr inte har hunnits med i detta arbete. Med Wöhlerprovningen som grund har 
utmattningsegenskaperna för hyttfronten kunnat fastställas och det finns efter 
mätningar på torpedväggen även tillgång till töjningar och spänningsnivåer för 

3 områden av hyttfronten. Även om det var ett konstlat lastfall som användes under 
provningen har det varit möjligt att göra jämförelser av skadorna med utfallen från 
skakprov. Nu finns provdata och dokumentation att basera vidare arbete på. 
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6 Slutsats och diskussion  
Den stora utmaningen med Wöhlerprovning är att det förväntade utfallet kan 
uppträda på andra områden än det som objektet faktiskt provats för. Som exempel 
kan nämnas fixturen, lastkroppen eller olika anvisningar på provobjektet. Med 

undantag för gummistyrningen har provriggen fungerat felfritt och ingen komponent 
utöver den som provades har gått sönder. En möjlig orsak till utmattning i 
torpedplåten finns i kontakten mellan torpedplåt och torpedfäste. Torpedfästets tre 

kontaktpunkter har skarpa yttre kanter vilka på somliga exemplar av fästena ligger 
väldigt nära torpedplåtens nedre radie. Detta kan antas bero på att torpedfästena är 
gjutgods och infästningshålen för bland annat torpedplåten framställs genom 

borrning. Därmed finns det risk för att hålbilden varierar dels från fäste till fäste men 
framförallt från den på ritningen fastställda måttsättningen. Problemet med 
torpedfästenas skarpa kanter har försökt lösas med en delfasning av kanten, se 

Figur (20), men detta är inte tillräckligt för att kompensera en felaktig hålbild. I de fall 
då torpedfästena är ”felborrade” kan kanten på dito redan vid montering skära in i 
torpedplåten och skapa en anvisning där en spricka sedan initieras. Genom hela 

provserien har samma torpedfäste använts så denna faktor har således ej varierats. 
När provobjektet byttes ut mellan de olika proven lades ingen vikt vid att rengöra eller 
ta bort eventuella rester från kontakten mellan torpedfäste/torpedplåt. Det är rimligt 

att anta att det kan ha funnits rester från tidigare prov kvar på torpedfästet vilket kan 
ha påverkat livslängden på torpedplåten. Problemet med skarpa kanter på 
torpedfästena återfinns i både skakrigg och Wöhlerprov och trots att lastfallen är olika 

varandra blir skadeeffekterna ungefär desamma.  
 
För den serie Wöhlerprov som genomförts har det visat sig att lastamplituder mellan 

0,57F-0,65F kN ger utfall runt sprickställe 1 som påminner om de skador som 
uppstår i skakprov H13. Vid jämförelselivslängden 105 lastcykler och lastamplituden 
0,57F kN fanns en ~27 mm lång spricka vid sprickställe 1 som även bildades vid 

skakprov H12, jämför Figur (42). Då Wöhlerproven genomfördes med en lastnivå på 
över 0,65F kN uppkom fel typ av skador vid infästningarna för torpedfästena. Bitar av 
torpedplåten bröts loss i en omfattning som ej förekommer vid skakprov. För 

lastnivåer under 0,57F kN uppstod en spricka vid sprickställe 1 som växte ut genom 
plåtfältet, via PS6 och i riktning mot sprickställe 3. Tillväxten av denna spricka 
verkar ha avlastat området runt sprickställe 1 till den grad att övrig spricktillväxt i 

detta område reducerades. Denna typ av skada uppkom i samtliga prov som 
genomfördes med lastnivåer under 0,57F kN. 
 

I Tabell (13) görs en sammanställning av de resultat som erhålls vid provning och 
simulering av punktsvetsars livslängd. Resultatet visar att det är en stor spridning hos 
skalfaktorn mellan simulering och provning och det är således svårt att göra någon 

exakt livslängdsuppskattning av punktsvetsarna vid simulering. Det finns dock en 
tendens i att de svetsar som erhållit störst skada vid provningen även får tidigare 
utfall vid simuleringarna, jämför PS6 och PS12 i Tabell (13). Detta resultat är rimligt 

då dessa svetsar är omgivna av element med höga spänningsnivåer och således får 
punktsvetsarna en hög delskada. Denna teori har även provats för PS8 som är 
placerad i ett påkänt område och simuleringsresultatet överensstämmer med det för 

PS6 och PS12, livslängden vid simulering blir kortare än vid provning. För övriga 
punktsvetsar i Tabell (13) är livslängden ej konservativ utan den simulerade 
livslängden är längre än vad utfallen visade vid provning. Dessa punktsvetsar hade 
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inte lika omfattande skador som exempelvis PS6 och PS12 och de ansågs 
fortfarande lastbärande då de noterades som skadade. Dock verkar det orimligt att 

exempelvis PS2 vid lastamplituden 0,85F kN skulle hålla hela 55 gånger längre även 
om utfallet hade registrerats först vid en spricka från svetslins till plåtfält för denna 
svets. Utfallet torde komma tidigare då svetsen redan har en initierad skada. 

Skalfaktorn för PS2, PS3 och PS5 varierar mycket beroende på lastamplitud i 
jämförelse med skalfaktorn för PS6 och PS12.  
  

Tabell 13: Jämförelse av livslängd vid simulering och provning av punktsvetsar. 

    Punktsvets 
  Lastamplitud [kN] PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS12 

P
ro

v
n

in
g

 0,85F Hel 2.91E+04 Hel 2.71E+04 2.71E+04 2.15E+04 2.15E+04 

0,75F Hel 5.32E+04 5.32E+04 4.32E+04 Hel Hel 4.70E+04 

0,6F Hel 1.05E+05 1.05E+05 9.72E+04 9.72E+04 9.28E+04 9.28E+04 

0,42F Hel 8.00E+05 8.00E+05 6.80E+05 6.26E+05 4.70E+05 ej not. 

S
im

u
le

ri
n

g
 

0,85F 9.95E+08 1.61E+06 3.28E+05 4.75E+04 5.45E+05 6.40E+02 3.77E+03 

0,75F 2.84E+09 4.60E+06 5.91E+05 8.56E+04 9.81E+05 1.15E+03 6.77E+03 

0,6F 1.86E+10 3.00E+07 2.55E+06 2.45E+05 6.30E+06 3.30E+03 1.93E+04 

0,42F 3.97E+11 6.41E+08 5.46E+07 1.73E+06 1.35E+08 2.07E+04 1.07E+05 

S
k
a

lf
a
k

to
r 

(S
im

u
le

ri
n

g
/P

ro
v

n
in

g
) 

0,85F - 55 - 1.8 20 0.03 0.2 

0,75F - 87 11 2.0 - - 0.1 

0,6F - 286 24 2.5 65 0.04 0.2 

0,42F - 802 68 2.5 215 0.04 - 

 

Elementkvaliteten i den ursprungliga modellen bör förbättras för att modelleringen av 
punktsvetsarna skall bli korrekt. Enligt information från FEMFAT är det omöjligt att ge 
ett generellt mått på hur stor inverkan dålig meshkvalitet har på 

livslängdsberäkningen. Det går exempelvis alltså inte att dra några slutsatser om att 
en dålig elementkvalitet alltid skulle ge för lång/kort livslängd. Samma sak gäller för 
element som inte är helt parallella vid preprocessning i FEMFAT SPOT, hur detta 

påverkar resultatet varierar från fall till fall. Det finns dock en mycket generell 
approximation som gör gällande att 20% fel i spänningsnivåerna medför att 
livslängden påverkas med en faktor 2. 

 
Den stora svårigheten med arbetet i FEMFAT låg i modelleringen av punktsvetsar. 
Då detta examensarbete genomfördes fanns det ingen på Scania som använde 

SPOT i det dagliga arbetet och det fanns därför ingen att fråga när man körde fast. 
Att SPOT inte läser inputfiler i ABAQUS *.inp-format innebar att man var tvungen att 
använda sig av ett annat skal i ANSA än ABAQUS vilket normalt används på RCCV. 

Detta medförde att randvillkoren och lastfallen som skapats i ABAQUS-skalet måste 
göras om i exempelvis NASTRAN-skalet och detta kräver extra tid speciellt om man 
ej har erfarenhet av NASTRAN från tidigare. Hanteringen av programflödet kändes 
onödigt omständlig även om detta eventuellt skulle kunna reduceras om 
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meshkvaliteten i ursprungsmodellen varit högre. Det skulle underlätta arbetet 
väsentligt om ANSA utvecklade sin SPIDER-funktion och Scania lyckades trimma in 

denna typ av punktssvetsmodellering mot sina produkter och deras lastunderlag. 
 
När utmattningsberäkningarna genomfördes i detta arbete lästes FE-modell och 

spänningar in separat i FEMFAT BASIC. Det skall dock vara möjligt att läsa in dessa 
resultat samlade i en *.odb-fil i FEMFAT BASIC om följande modifieringar görs efter 
preprocessning i FEMFAT SPOT. Noderna i svetsen skall ha nedanstående 

egenskaper för att identifieras som punktsvetsnoder: 
 
 Mittnoden i punktsvetsarrangemanget skall ha ett lokalt koordinatsystem med 

namnet C300-C3xx, beroende av svetslinsens diameter och plåttjocklek. Se 
ref. [5] och [6]. 

 Noderna i första raden runt mittnoden skall ha lokala koordinatsystem med 

namnet C115. 
 Noderna i den yttre ringen av elementarrangemanget skall ha lokala 

koordinatsystem med namnet C120. 

 
För elementen som skapas i FEMFAT SPOT gäller följande: 
 

 Den inre ringen i den modellerade punktsvetsen skall ha 
materialnamnet MAT151. 

 Den yttre ringen i den modellerade punktsvetsen skall ha 

materialnamnet MAT152. 
 
Metoden har dock inte provats i detta arbete på grund av tidsbrist. 

 
Då syftet med detta examensarbete initiellt var att utföra en plåtfältsutvärdering 
ägnades mycket tid på rensning av geometri för att kunna skapa en finare mesh av 

rektangulära element med cirka 2 mm kanter i de mest påkända områdena. Då 
undertecknad inte var någon van användare av programvaran ANSA tog 
geometrirensning och ommeshning mycket tid i anspråk och för att göra en 

plåtfältsanalys måste detta göras. För att utvärdera alla punktsvetsar i hela 
hyttfronten skulle det vara lämpligt att modellera om de element där punktsvetsarna 
är tänkta att placeras. Detta skulle kunna medföra att handpåläggningen i ANSA efter 

preprocessningen i FEMFAT SPOT inte behöver göras vilket skulle spara tid i 
arbetet. En mer kvalitativ mesh som följer geometrin bättre skulle även påverka 
spänningarna i plåtfältet vilket som ovan nämnts påverkar livslängdsberäkningen. Vid 

modelleringen av punktsvetsar i FEMFAT SPOT finns det en problematik i att SPOT 
kräver stora element för att ge bra beräkningsresultat. För en bra plåtfältsanalys 
krävs i sin tur små element som följer modellens geometri bra om man skall erhålla 

relevanta spänningsnivåer. Och riktiga spänningsnivåer är ett måste för att 
livslängdsberäkningarna av punktsvetsarna i FEMFAT BASIC skall närma sig det 
verkliga utfallet. Att skapa en bra mesh med ovan nämnda kombination av element 
kräver relativt mycket arbete men det kommer troligtvis även att leda till bättre 

överensstämmande resultat mellan provning och beräkning.  
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