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    Sammanfattning

Examensarbetet har som övergripande syfte att ta fram en kravspecifikation för 
en  testrigg  åt  företaget  Leax  Falun  AB.  Arbetet  är  även  avsett  att  ge  en 
beskrivning  av  dimensioneringskriterier  för  kardanaxlar.  I  denna  rapport 
beskrivs  och  kartläggs  kardanaxelns  dynamik  och påfrestningar  och utifrån 
dessa  dras slutsatser om de krav som kan ställas vid testning och konstruktion 
av axeln. Femanalyser och beräkningar utfördes på Scanias största axel vilken 
riggen  dimensioneras  mot.  Data  från  analyserna  tillsammans  med 
informationsinsamling och diskussioner med diverse företag, resulterar till  en 
preliminär kravspecifikation med krav som kan härledas från tillgänglig data. 
Slutsatserna  i  arbetet  presenterar  förutom  en  kravspecifikation,  de  områden 
företaget behöver mer fakta inom, samt en diskussion om fortsatt arbete som 
behövs för att Leax ska kunna genomföra egna tester och konstruktioner. 

. 



ABSTRACT 

This thesis has the overall objective to develop a specification for a test 
rig for propeller shafts to the company LEAX Falun AB. The work in 
this thesis has been aimed to  identify the drive shaft dynamics and 
strains and withthese try to draw conclusions about the requirements 
that may be required in testing and design of the shaft. FEM-Analyses 
and calculations were carried out at Scania's strongest  shaft which the 
rig was elected to be dimensioned against. Data from the analysis along 
with information-gathering and discussions with various companies, 
results in a preliminary specification of requirements that can be derived 
from available data. The conclusions of the work presented, in addition 
to a set of requirements, are the areas the company needs more facts 
about, including a discussion of the further work needed for Leax to 
conduct their own tests and designs.
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Matematisk notation
Symbol Beskrivning

Mb     [Nm]                     böjmoment

Mv    [Nm]         Vridmoment

Mmax     [Nm]                     maximalt moment

τ         [N/mm2]       Skjuvspänning

τs        [N/mm2]       Skjuvsträckgräns  

σ         [N/mm2]      Normal spänning 

σs             [N/mm2]     Sträckgräns

σb             [N/mm2]         Brottgräns    

σa               [N/mm2]      Spänningsamplitud

σm              [N/mm2]         Mittspänning

U1max                                          Maximal moment  utväxling växellåda 

Udiff                                              Utväxling hos differentialen 

ηväxel                                            Verkningsgrad växellåda 

Fdrivtot            [N]                   Totala drivkraften från hjulen parallellt med underlaget

Mda                 [Nm]         Moment hos drivaxel 

μdäck                                              Friktionskoefficienten mellan däck och underlag     

 μs                                                   Friktionskoefficienten mellan splinestapp och hylsa

 σjfr          [N/mm2]     Jämförelse spänning enligt von mises

n             [Varvtal]                            



1 Inledning

1.1 Bakgrund 
LEAX  Falun  AB  bildades  2007  och  är  ett  helägt  dotterbolag  i  koncernen 
LEAX.  Sedan  december  2007  har  LEAX Falun  AB tillverkat  och  levererat 
kardanaxlar till Scanias chassi monteringar i Europa och Sydamerika. Företaget 
är idag en ren ”legotillverkare” åt enbart ett företag (Scania) men ser en stor 
möjlighet att  själva slå sig in på marknaden genom att  börja konstruera och 
tillverka  egna  kardanaxlar.  Målet  är  att  fördubbla  omsättningen  inom  en 
tidperiod på två år och samtidigt bredda kundbasen för att på så sätt minska 
beroendet av enbart en kund. För att kunna göra detta så vill företaget etablera 
ett center med lämpliga designresurser och testutrustning. 

1.1.1   Syfte
Projektets   syfte  är  att  ta  fram  en  kravspecifikation  till  en  testrigg  för 
kardanaxlar.  Projektet  ska  belysa  de  kompetenser,  kringutrustning, 
dimensioneringskrav  och  mätningar  som  behöver  göras  för  att  Leax 
självständigt  skall  kunna  utföra  tester  och  på  sikt  kunna  konstruera  egna 
kardanaxlar.     

1.1.2  Avgränsningar
Arbetet har utförts under en tids period av 10 veckor 

1.1.3  Mål
Rapporten ska besvara  följande 

• Vilka faktorer  axeln dimensioneras efter

• Vilka kritiska punkter som är intressanta att mäta upp i testriggen 

• Vilka fenomen uppstår i axeln och kardanknuten under belastning 
och hur dessa påverkar konstruktionen 

• Vad som behöver simuleras och vilka krav detta ställer på testriggen

• Vilken kompetens behövs i företaget för att kunna utföra tester och 
konstruktion av kardanaxlar 
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• vilka maskiner och kringutrustning behöver företaget investera i.

1.1.4 Rapportens upplägg 
• Kapitel 2 beskriver de  metoder och verktyg som använts för att utföra 

arbetet.

• Kapitel  3 beskriver drivlinan för att ge läsaren en bild av det system 
kardanaxeln arbetar i och påverkas av.

• Kapitel 4 beskriver kardanaxeln riggen är ämnad att testa  

• Kapitel 5 sammanfattar kort den information som kommit fram genom 
företagsbesök

• kapitel  6 beskriver  en  teoretisk  modell  över  kardanaxeln  samt  det 
teorier som kan behöva anammas för att nå fram till ett resultat.

• Kapitel 7  beskriver de beräkningar som gjorts

• kapitel 8 redovisar resultatet 

• kapitel 9 innehåller diskussioner och beskriver det fortsatta arbete som 
behövs göras.  
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2        Metod 

2.1 Tidsplan 
En tidsplan  skapades  för  att  få  en  överblick  av  de  delmoment  som behövs 
under de 10 veckor arbetet fortlöper. (Se bilaga 8)

2.2 Informations insamling 
En övergripande informations insamling gjordes. På grund av problemets natur 
sker en stor del av insamlingen från olika tillverkares hemsidor(1). Dessa har ofta 
tekniska skrifter att tillgå. De beräkningsdata som använts har till största delen 
tagits  från  Scanias  ritningar  på  kardanaxeln.  Dessa  är  konfidentiella  och 
kommer därför inte att redovisas. En av de viktigaste bitarna i den här fasen är 
att träffa och prata med tillverkare, mekaniker och testingenjörer. (bilaga 7)

2.3 Pro Engineer 
Ett  3D  CAD  program  från  PTC.  Programmet  används  för  att  rita  upp 
kardanaxeln,  som  sedan  används  för  analyser  i  programmets  FEM-modul 
Mechanica  

2.4 Mechanica 
Mechanica  är  en  modul  till  Pro  Engineer  som används  till  att  utföra  finita 
element analyser. Detta program använder förenklade matematiska modeller för 
beräkningar  av  fysikaliska  fenomen  som  uppstår  vid  olika  mekaniska 
belastningar.  Namnet  finita  element  kommer  av  att  programmet  delar  upp 
modellen i små element, och använder dessa för att göra beräkningar.   

2.5 Strategi
1. Upprätta  en  teoretisk  modell  över  drivlinan  och  belastningar  hos 

kardanaxeln.
2. Göra  Finita  element  analyser  för  att  få  en  uppfattning  om 

spänningsfördelningen och kritiska dimensioneringspunkter 
3. Insamling och sammanställning av information
4. upprättande av kravspecifikation     

(1).(www.nordencardan.se),(http://www.allpowertrans.com/),(http://www.klein-gelenkwellen.de/) 
(http://pdf.directindustry.com/) 
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3 Teori drivlina 
3.1 Drivlinan översikt

Drivlinan består i huvudsak av fem stycken komponenter. 

1. Motor
2. Växellåda
3. Kardanaxel
4. Differential
5. Drivaxel

Motorn bestämmer effekten i form av moment och varvtal som kan levereras till 
växellådan. Växellådan kan i sin tur omvandla den ingående effekten till
 

1. Större moment mindre varvtal
2. Mindre moment högre varvtal 

Momentet  och  varvtalet  förs  genom  kardanaxeln  in  i  differentialen. 
Kardanaxelns  funktion  är  att  överföra  moment  till  axlarna  som  är  axiellt 
förskjutna.  Differentialens  funktion  är  att  få  hjulen  att  rotera  med  olika 
hastigheter i en kurva. Den är i sin tur kopplad till drivaxeln som driver hjulen.

3.2 Drivlinans komponenter
3.2.1  Motor
Omvandlar drivmedlets kemikaliska energi till rörelse energi  hos en utgående 
axel. Det moment som motorn genererar är beroende av den kraftimpuls som 
generas vid förbränning av bränslet samt längden på hävarmen vevstaken har 
till  den  utgående  axeln.  Effekten  motorn  genererar  består  av  produkten  av 
varvtal och moment som den kan avge

För  att  få  en  uppfattning  om  en  motors  prestanda  räcker  det  inte  med 
information  om  dess  effekt,  utan  man  behöver  data  om  moment/effekt 
förhållanden vid olika varvtal.
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Ur diagrammet kan man se att motorn har ett maximalt moment vid ett visst 
varvtal  och  en  maximal  effekt  vid  ett  annat.  För  att  fullt  utnyttja  motorns 
moment/effekt  kapacitet  vill  man arbeta  vid dessa varvtal  oberoende av den 
hastighet fordonet färdas i. Detta löses genom att koppla ihop motorns utgående 
axel med en växellåda. 

3.2.2 Växellåda
Växellådans uppgift är att omvandla det moment och varvtal som kommer från 
motorn. Detta görs antingen till ett högre varvtal med mindre moment, eller till 
ett lägre varvtal med högre moment. Alltså roterar den ingående axeln alltid lika 
snabbt som den utgående axeln hos motorn. I manuella växellådor är det absolut 
vanligast  att  utväxlingsmekanismen  sker  med  hjälp  av  kugghjul   (Se  bild 
nedan).  Utväxlingsförhållanden  hos  olika  växlar  skriv  ofta  som 
utväxlingsförhållanden(2) t. Ex 2.31:1 betyder att man får ut ett varvtal ur växeln 
som är 2,31 gånger större än varvtalet på den ingående axeln. 

(2)(Volvo Servicehandbok växellådor)
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Illustration 1: Moment och effekt diagram för Scanias motor DC 08 620 Euro 4



3.2.3 Kardanaxel
Kardanaxeln är kopplingen mellan växellådan och differential.  Denna tillåter 
axiella förskjutningar samt vinkelavvikelser mellan dessa komponenters axlar  

3.2.4 Differential
Differentialen gör det möjligt för hjulen att kunna rotera i olika hastigheter och 
tillåter på så sätt fordonet att svänga. Man kan också säga att den fungerar som 
en kraftdelare till hjulaxlarna. Ifall denna inte fanns så skulle båda hjulen snurra 
lika snabbt i en kurva vilket skulle göra fordonet svårstyrt och medföra höga 
belastningar på det inre däcket i kurvan. Differentialen har liksom växellådan 
en utväxling.  Denna utväxling bestäms oftast  av inköparen beroende på vad 
bilen behöver för egenskaper. På grund av sin konstruktion tillför differentialen 
alltid lika stort moment till båda hjulaxlarna
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Illustration 2: Växellåda där utväxlingen sker med kugghjul



3.2.5 Hjul 
Överför momentet  från drivaxlarna till  marken och skapar en kraft  parallellt 
med väglaget.  Det är  denna kraft  som gör att  fordonet  accelererar.  Det som 
avgör  vilken  kraft  hjulen  utgör  mot  underlaget  beror  på  momentet  på 
drivaxlarna samt radien på hjulen. Ifall de på satta momentet ger en större kraft 
mot  underlaget  än  den  friktionskraft  som  bestäms  av  hjulens  friktion  och 
fordonets tyngd, så kommer dessa att börja slira. Friktionskoefficienten mellan 
väglag och hjul har stor betydelse för lastbilens prestanda.
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Illustration 3: Kraft uppdelning hjul. 



4  Beskrivning av testdetalj
Kardanaxeln är konstruerad för att överföra moment mellan axlar som ej är i 
linje med  varandra.  Det löses med olika konstruktioner där den vanligaste är 
den så kalla de kardanknuten. Denna knut har en nackdel som kan kallas ”the 
glimbal  error” detta  ger upphov till  att  vinkelhastigheten hos  den ena axeln 
under en full rotation, periodvis går snabbare och långsammare och ger upphov 
till  en ryckig rörelse. Detta kan emellertid lösas genom att  använda en extra 
knut. Knutens dynamik är direkt beroende av de vinklar axelinfästningarna har 
mot varandra. Axeln måste tillåtas mindre axiella förskjutningar. Kardanaxeln 
fungerar som den svaga länken i drivlinan och är konstruerad för att kollapsa 
innan skador uppstår i växellådan. Axelns maximala längd rekommenderas ej 
överstiga 2000 mm (3) 

4.1 Splinestapp och skyddshylsa
För  att  tillåta  axiella  förskjutningar  i  axeln,  har  axeln  en  splinestapp  med 
evolvent splines. För att skydda mot partiklar som grus och sand ska kilas fast i 
dessa  och  orsaka  onödig  nötning,  pressas  och  valsas  en  skyddshylsa  över 
gaffeln. Splineshylsan och motsvarande tapp är täckta med ett lager polyamid 
för att minska friktionen. 

(3)(volvo servicehandbok kardanaxlar)
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Illustration 4: Kardanaxel p600

Illustration 6: Splinestapp med skyddshylsa  
monterad. (1) pressas på. (2)  fast valsning

Illustration 5: Splinestapp



4.2 Kors och Lager 
Knutkorset tillåter att ett moment överförs då axlarna står i vinkel till varandra. 
Korset  monteras  samman med kullager  och pressas in  i  gaffeln tillsammans 
med en lås ring.  

 

4.3 Splineshylsa och Kardanrör
Splinestappen  rör  sig  i  motsvarande  splineshylsa  som  friktionsvetsas  till 
kardanröret. Kardanröret är tillverkat av stål enligt Scanias standard STD 4153. 
De material data som är tillgängliga presenteras i tabell (1)      
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Illustration 7: Kors(4) lager(3)

Illustration 8: Kardanrör(6) splineshylsa(5)



 Brottgrän
s 
[MPa]

 Sträckgrän
s [MPa]  

 520- 
720  490-640  

                                 Tabell 1: Materialdata  kardanrör

4.4 Montering av axel
Installation av axeln kan ske på två olika sätt(4). Båda sätten uppfyller kraven på 
att  knutvinklarna  är  lika  stora.  Det  finns  konfigurationer  där  blandningar 
används av de nedan beskrivna, dessa kan beskrivas med  de två huvudtyperna 

4.4.1 Z-Montering
Den drivande axeln och den drivna är parallella med varandra 

                                              

4.4.2 W-Montering
Axlarna är inte parallella med varandra men knutvinklarna är lika stora

(4)(http://www.allpowertrans.com), (Volvo servicehandbok kardanaxel)

10

Illustration 9:  Z-montering

Illustration 10: W-montering

http://www.allpowertrans.com/
http://www.allpowertrans.com/


5 Sammanfattning företagsbesök 
Under projektarbetes gång så har besök hos diverse företag gjorts och 
diskussioner har förts med mekaniker som inriktat sig på kardanaxlar. Dessa  
företag är konkurrenter till Leax därigenom har inga detaljer diskuterats. De 
har däremot varit till stor hjälp för att  få en överblick över de problem och  
lösningar som finns och används idag. 

5.1 Scania
Scania testar sina axlar i två olika testriggar. I den ena testas röret och svetsarna 
i en hydraulisk vridningsmaskin. I en andra testrigg som är konstruerad för att 
testa en komplett drivlina testas kardanknutarna. De metoder man använder idag 
kan ses som nödlösningar. De är inte optimerade för kardanaxeltestning. Scania 
är intresserade av att köpa in en ny testrigg. 

För att testa om axlarna klarar de krav som Scania ställt på dem, dimensioneras 
de att klara av 100000 spänningscykler. De testas utan hänsyn till de krafter som 
uppstår om axeln  monteras  med en viss vinkel.  Praktiskt  registrerar man de 
cykler som axeln klarar innan utmattningsbrott.  Rena vridningstester sker då 
belastningen successivt ökar tills axeln bucklat sig. 

Vid test av knutar provas axlarna under rotation med belastningar och vinklar 
som framkommit genom fältundersökningar. Lagren dimensioneras för att klara 
samma livslängd som kardanröret. För att detektera när lagren går sönder 
monteras en värmesensor över knutens lager. Man kan se att lagret havererat 
genom att drifttemperatur ökar. I praktiken går lagret sönder innan beräknad tid 
på grund av miljöfaktorer. Dessa miljöfaktorer är något som Scania idag är 
intresserade av att utreda vidare. 

5.2 SKF 
SKF kan utföra dimensionering av lager, men måste då ha utförliga fakta om 
spänningscykler, smörjning arbetstemperaturer etc. Leax får då köpa in SKF 
-konsulter och SKF tar då ansvar för att dimensioneringen skötts på ett korrekt 
sätt. På SKF`s hemsida finns det beräkningar som Leax kan använda för 
dimensionering med tillgängliga data. De kommer inte bli lika verklighetsnära 
som det SKF kan tillhandahålla. De har interna resurser för att göra noggranna 
beräkningar. Det blir då Leax som får ta ansvar för de konsekvenser 
dimensioneringen medför. Det är uteslutande nållager som används i 
kardanaxlar. Det som skiljer lagren till tyngre fordon från de lättare fordonen är 
att de tyngre fordonens lager är inbyggda i ett lagerhus. Detta gäller inte för 
lättare fordon.
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5.3 Kardanaxel service AB
Minst skador sker på axelns splines. Vid lagerkollaps brukar skadan även 
påverka  gafflarna. Det är sällan de får in axlar där rören bucklat sig (Detta kan 
bero på att man inte lämnar in sådana på reparation).  

12



6 Teoretisk Modell
6.1 Utväxling

Utväxlingen  i  en  manuell  växellåda  kan  modelleras  som  två  hopkopplade 
kugghjul  med  olika  delning/diameter.  Detta  ger  upphov  till  nedanstående 
ekvationer    

 

2×R1×n1=2×R 2×n2                                                              (ekv 1)
(I punkt P så är periferihastigheterna lika) 
   

U =
n1

n2
                                                                                            (ekv. 2)

(Definition utväxling)

n 2=
n1

U                                                                                              (ekv. 3)

Eftersom inget arbete förbrukas är den effekt som överförs mellan kugghjulen 
konstant 

P1=P2                                                                                                (ekv. 4)

M 1×2×n1=M 2×2×n2                                                           (ekv. 5)

M 2=M 1
n1

n2
                                                                                     (ekv 6)

M 2=M 1×U 1                                                                                   (ekv. 7)

 
U 1=

M 2

M 1                                                                                          (ekv. 8)

I ett system med flera växelsteg beräknas den totala utväxlingen 
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 U tot=U 1×U 2⋯U n                                                                         (ekv. 9)
                                               
Vid differentialen delar momentet  upp sig på två stycken axlar vilket ger 

 M da1=
U tot×M 1

2  = M da2                                                          (ekv. 10)

Samma princip för utväxling gäller också för hjulen. Där 

M h=M da1=M da2                                                                          (ekv. 11)
 
Eftersom det råder dynamisk jämvikt 

M da1=M da2=F d×R                                                                     (ekv. 12)

Den kraft som på ett hjul driver fordonet kan räknas ut genom 

F d=
U tot×M 1

2×R                                                                            (ekv. 13)
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Illustration 11: Schematisk bild av en drivlina



Det moment som påverkar kardanaxeln från hjulen kan beräknas genom att dess 
position i utväxlingskedjan (ekv. 14) 

M dkardan=
F d×R 

U 2
                                                                        (ekv. 14)

6.2 Lastbilens Dynamik
Denna  del  skall  beskriva  lastbilens  dynamik  i  form  av  moment  och  
kraftspektrum. Dessa data är inte tillgängliga och utvecklas inte vidare
 
Den totala drivkraften på fordonet är summan av drivkraften från varje hjul 

F dtot=F d1F d2⋯F dn

I ett rent teoretiskt fall skulle denna kraft enligt Newtons andra lag ge upphov 
till acceleration hos fordonet, men i en mera korrekt modell så måste fordonets 
dynamiska motstånd tas med i beräkningarna

F dtot=F rullF lutningF accellF vind   

6.3 Teori kardanknut

Kardanknuten  har  en  nackdel.  På  grund  av  sin  utformning  kommer  den 
ingående  vinkelhastigheten  att  vara  konstant  medan  den  utgående  kommer 
variera under varvet. Detta ger upphov till en ryckig rörelse som kan bidra till  
utslitning och ojämn gång hos axeln(5).

(5)  (Volvo servicehandbok kardanaxel)
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Illustration 12:  Kraftbild hjul



Vinkelhastighetsdynamiken beskrivs i ekvation nedan (ekv.15) 

                                                                                       (ekv. 15) 
  

Där    är  förskjutningen  mellan  axelinfästningarna  i  grader.  Om  man 
studerar  detta  fenomen  i  växel  kan man  dra slutsatsen  att  det  moment  som 
överförs  kommer  variera  periodiskt  (Illustration  14)  beroende  av  axlarnas 
förskjutning.
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Illustration 13: Axel från motor med vinkelhastighet  
w1, kardanaxel med vinkelhastighet w2

Illustration 14: Diagram över vinkelhastighets variationen med w1 =1



                                                                                            

6.4 Moment fördelning 
När momentet avlänkas kommer det att uppstå en böjspänning i knutens gaffel. 
Detta  framkommer  då  man  studerar  momentet  som  vektorer.  Det  växlande 
momentet  kommer  ha  sitt  maximum  värde  vid  90  och  270  graders 
rotationsvinkel, och minimum vid 0 och 180 grader.

vid 0 och 180 grader beskrivs moment resultanterna enligt ekv (16,17 )  

M 2=M 1×cosB                                                                             (ekv. 16)

 M z=M 1×sinB                                                                             (ekv. 17) 
 

vid 90 och 270 grader beskrivs dessa med ekv ( 18,19)                            

 M 2=
M 1×1
cosB                                                                                 (ekv. 18)

 M z=M 1×TanB                                                                            (ekv. 19)
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Illustration 15: Illustration 14: Momentvektorer vid  
rotationsvinkel 0 och 180 grader

Illustration 16: Momentvektorer vid rotationsvinkel 90 och  
270 grader



Det vridande momentet kommer att variera från max till  min två gånger per 
varv. Det sker med 90 graders fasförskjutning mot vinkelhastigheten (ekv 2, ekv 
8). Enligt ill. 17 . 

Problemet  med  ojämn gång löses  genom att  använda två  knutar  som oftast 
återfinns  i  de  flesta  sammanhang  där  kardanknutar  används.  Dessa  är  då 
konfigurerade så att skillnaderna i vinkelhastigheterna tar ut varandra. Detta gör 
att vinklarna mellan växellådans axel och kardanaxeln måste vara lika stora som 
mellan differentialens axel kardanaxeln. Detta är svårt att uppfylla i praktiken(6), 
vilket leder till att hastighetsvariationerna ej helt elimineras.
 En  knut  används  bara  där  det  skall  överföras  mindre  moment  vid  små 
axelförskjutningar. Axeln mellan knutarna kommer fortfarande bli påverkad av 
de ovan beskriva variationerna.

6.5 Axiella krafter 
Det  uppstår  axiella  krafter  då  kardanaxeln  överför  ett  vridande  moment 
samtidigt som bomförbandet på kardanaxeln förskjuts längs sin centrumlinje. 
Dessa krafter går att beräkna med vetskap om friktionen mellan de anläggande 
ytorna,  splinsens  utformning samt  momentet  som skall  överföras  enligt  ekv.
(20). 

F f=×F=
2××M v

0,75×Z×d
                                                          (ekv. 20)

(6) (Volvo servicehandbok kardanaxel)          
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Illustration 17: Moment variation, orange linje visar moments variation



6.6 Spänningar i axeln
Axeln kommer att utsättas för både vridande och böjande moment. Dessa kan 
uppträda var för sig eller samtidigt, då böjmomentet ger upphov till böjspänning 
och vridmomentet  till  vridspänning måste man få fram en approximation av 
påkänningarna i materialet(7). Detta kan göras med deviations-hypoteser

b=
M b

w b
                                                                                        (ekv. 21)

v=
Mv
W v

                                                                                        (ekv. 22)

 jfr=2×3×2                                                                        (ekv. 23)

6.7 Flytlastförhöjning
Detta fenomen uppstår när skjuvspänningen vid vridning inte är jämnt fördelad 
över den vridna axelns tvärsnitt. Spänningen är noll  i mitten av balken och ökar 
sedan med radien. Detta medför att när materialet närmast rörets yta börjar flyta 
kan fortfarande materialet längre in i röret ta upp större spänningar. Det moment 
som måste  anbringas  för  att  skjuvspänningen  genomgående  skall  nå  axelns 
sträckgräns beräknas genom 

M GenomPlactisering=∫d /2

D /2
×2××r×rdr                                   (ekv. 24) 

(7) (Gunnar Dahlvig, konstruktionselement och maskinbyggnad)
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Illustration 18: Tvärsnitt kardanrör



6.8   Dimensioneringsmoment
En utgångspunkt i den dimensionering som krävs är att beräkna det moment 
som axeln maximalt kan överföra. Denna beräkning kan grovt beskrivas med 
det maximala moment som  motorn klarar av att generera samt av den utväxling 
som fordonets växellåda klarar av. Alternativt kan man beräkna det maximala 
momentet med den vikt som fordonet maximalt  har på sin bakaxel samt den 
friktion som hjulen har mot underlaget och differentialens utväxling. För mera 
korrekta beräkningar kan hänsyn tas till verkningsgrad hos växellådan. Ekv (25) 
beräknar ett  medelvärde av de två ekvationer som beskrivs i  teori  delen om 
utväxling (ekv.7,ekv14)

M k=
M Max×U 1max×växel

F drivtot×Rhjul×däck×1
U diff

×1

2          (ekv. 25)

Enligt   information  från  olika  tillverkares  hemsidor(8)  rekommenderas  att 
dimensionsmomentet skall vara 50% större än det beräknade (ekv 26). Det är 
också aktuellt att lägga in olika faktorer för att anpassa värdena som beräknas 
gentemot empiriska observationer

M dim≥1,5×M k                                                                             (ekv. 26)

Det är viktigt att kontrollera att växellåda och differential klarar av de moment 
som de dimensioneras mot utan att skadas.(9)

6.9 Lager
Det är kullagrens dimensioner som främst avgör livslängden på kardanaxeln (10), 
de är de första som går sönder vid överbelastning och utmattning. Den utförliga 
metoden att dimensionera lagret återfinns i DIN ISO 281 standarden(11) . Tyvärr 
tar den inte hänsyn till alla fenomen som uppstår och därför kan vissa faktorer 
behöva testas fram(12). En någorlunda exakt dimensionering är möjlig i samspråk 
med tillverkare och med tillgång på data över de dynamiska laster som belastar 
kullagren. Att beräkna de krafter som maximalt påverkar lagren kan göras enligt 
ekv(27) och ekv (28 ). Eftersom de dynamiska  kraftena som lagren påverkas av 
i verkligheten inte är konstanta till varken amplitud, mittspänning eller riktning 
så  krävs  det  mer  utförliga  data  för  att  bestämma  de  krafter  som  man  ska 
dimensionera efter.

(8)(http://www.allpowertrans.com http://pdf.directindustry.com/,http://www.klein-gelenkwellen.de/)

(9)(Ilg Thorvald,Scania)
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Den  metoden  finns  tillgänglig  från  SKF`s  hemsida(13),  En  övergripande 
beskrivning  är  att  konstruktören  använder  data  över  det  kraftspektrum som 
lagren klara av, och förenkla detta till mer lätthanterliga laster U1,U2. För var 
av en av dessa laster summeras de ekvivalenta livslängden (L10m1,L10m2) för 
lagren enligt ekv(29). 

F rl=
Mvmax

2×DLmitt 
                                                                       (ekv. 27)

(Radiella krafter på grund av vridmoment.)  

F rl=
Mzmax

DLmitt
                                                                              (ekv. 28) 

(Radiella krafter på grund av böjmoment.) 

L10=
1

U1
L10m1


1

U2
L10m2

⋯
                                                       (ekv. 29) 

(Livslängds beräkning vid dynamiska del krafter)

De  storheter  som  beskriver  påfrestningarna  vad  ett  lager  klarar  av  är 
bärighetstalen  för  dynamiska-,  statiska  och  utmattningsbelastningar.  Det 
dynamiska  bärighetstalet  beskriver  den  kraft  lagret  klarar  av  under  1000000 
varv.  Det  statiska  beskriver  den  kraft  lagret  klarar  vid  få  rotationer,  och 
utmattningsbärighetstalet  beskriver  den  kraft  som teoretisk  kan  ge  lagret  en 
oändlig livslängd 

6.10 Bestämning av kritiskt varvtal 
Det kritiska varvtalet är det minsta varvtal som exciterar kardanaxelns 
egenfrekvens. Ifall detta varvtal uppnås kommer det att ske okontrollerade 
svängningar i axeln. Detta kan ge upphov till bestående deformationer i axeln, 
och i värsta fall kan axeln gå av och okontrollerat skjutas iväg och resultera i 
allvarliga skador på personer och utrustning i närheten(14). Eftersom kardan 
knutens dynamik ger upphov till vibrationer som är dubbla den av varvtalet på 
axeln kan mindre resonans ske redan vid hälften av det beräknade kritiska 
varvtalet(15). Man sätter ofta upp begränsningar på hur nära det kritiska varvtalet 
man får vara. Detta sätts generellt till 0,7 * nkr och 1,3*nkr.(16) För att bestämma 
det kritiska varvtalet på konstruktionen i fråga får man oftast ta hjälp av 
numeriska metoder. De flesta enklare matematiska modellerna hanterar bara 
enklare geometrier. 

(10) (Kardanaxel service AB), (Kardan norden), (Konstruktör Scania)
(11) (SKF Service personal),(www.skf.se)
(12) SKF servicepersonal

         (13)   www.skf.com
(14) (Lars Lindstedt  chef volvo verkstäder norr ort)
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6.10.1 Faktorer som påverkar egenfrekvensen
En axels kritiska varvtal beror på randvilkor, tröghetsmoment, elasticitetsmodul 
samt massa(17). Detta sammanfattas i formeln

Wkr=  K
m

                                                                                         (ekv. 30) 

K=   
48×E×I 

L3                                                                                (ekv. 31) 

För att höja egenfrekvensen i en axel, kan en konstruktör experimentera med 
större yttröghetsmoment ,  tunnare gods tjocklek och styvare material.  Denna 
modell beskriver enbart egenfrekvensen hos ett tjockväggigt rör. 

6.11 Vridmotstånd
En  axels  vridmotstånd  tillsammans  med  det  pålagda  momentet  bestämmer 
skjuvspänningen  materialet  i  axeln  känner  av  enligt  ekv(32).  För  ett 
tjockväggigt rör  beräknas vridmotståndet enligt  ekv(33 ). Den vridning som 
uppstår beräknas med  ekv (34)  

        =
Mv
Wv                                                                                         (ekv. 32)

         Wv=×D4−d 4
16×D

                                                                     (ekv. 33) 

φ=Mv×L
G×Kv                                                                               (ekv. 34)

         Kv=×D4−d 4
32

                                                                     (ekv. 35) 

6.12 Utmattning
Utmattning kommer i detta avsnitt enbart beskrivas på en övergripande nivå  
Det har inte funnits data att tillgå för att utföra beräkningar.

(15)  (http://www.allpowertrans.com/) 

(16)  (Gunnar Dahlvig, konstruktionselement och maskinbyggnad) 

(17) (teknisk hållfasthetslära Tore dahlberg)

22



En  initieringsspricka  startar  Utmattningsförloppet.  Sprickan  kan  ha  sin 
upprinnelse från från flera olika faktorer. Utmattningsförloppet går till på så sätt 
att  en  spricka  bildas  vid  ytan  och  vandrar  in  i  materialet  tills  materialet 
kollapsar. Detta kan inträffa långt under materialets brottgräns när upprepade 
cykler  förekommer.  En komponents  utmattningslivslängd kan beskrivas  med 
två faser 

1. Tid till sprickbildning

2. Tiden tills sprickan växt in i materialet och materialet inte längre klarar 
av belastningen               

De  utmattningspåkänningar  som kan  ske  i  ett  material  kan  delas  upp  i  tre 
grupper(18).  Växlande  belastning  när  mittvärdet  är  noll.  Pulserande  last  då 
minimivärdet är noll samt en godtycklig variation. Dessa värden beräknas enligt 
ekv (36,37 ) 

σ m=
σ maxσmin

2
                                                                       (ekv. 36)

σ a=
σ max−σmin

2
                                                                        (ekv. 37)
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Illustration 19: Växlande spänning



6.13 Wöhler kurvor 
Ett diagram där spänningsamplituden är plottat  mot antalet cykler till brott. 
Detta diagram är praktiskt när man till exempel vill ta reda på ett materials 
livslängd vid upprepade belastning eller utmattningsgränsen. Denna kurva tar 
däremot inte hänsyn till mittspänningen i materialet utan förutsätter att 
mittspänningen är 0.(19) De flesta framtestade kurvor som finns att tillgå från 
materialtillverkare är utförda med polerade, timglasformade testbitar. Faktorer 
som anpassar kurvorna till den unika detalj man vill testa måste tas hänsyn till. 
Flera faktorer påverkar utmattningsförloppet (lista nedan).  

• Komponentstorlek

• Typ av belastning

(18) (Tore dahlberg teknisk hållfashetslära),(P.pook Metalfatigue)
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Illustration 20: Varierande spänning

Illustration 21: Pulserande spänning



• Kälverkan 

• Ytans bearbetning 

• Ytbehandling

Dessa är de faktorer konstruktörer och tillverkare kan experimentera med för att 
maximera en detaljs livslängd. 

För att beräkna mittspänningens påverkan på utmattningshållfastheten, är en 
vanlig använd metod Haigh Diagram. Diagrammet kan ritas upp om 
mittspänning och amplituden för materialet är känt. Även materialets 
utmattningsgräns och dess brottgräns måste vara kända. Utmattningsgränsen 
kan approximeras till 0,5 ggr brottgränsen. För stål så brukar den i allmänhet 
ligga mellan 100 000 och 1000 000 cykler.(20)

 Sättet att konstruera ett sådant diagram samt hur man använder ovannämnda 
faktorer för beräkning återges både på internet och i flertalet 
konstruktionsböcker. Haigh diagrammet är användbart för att kontrollera om 
lasten ger upphov till utmattning eller inte  

6.14 Värden av intresse
Det värden som Leax bör kunna redogöra för kund prestenteras här(21) 

6.14.1 Referensmoment 
Det moment som ger optimal livslängd hos axeln. Det motsvarar det moment 
som ger tillräcklig livslängd hos kardanrör och lager utan behov för

         (19)  (tore dahlberg teknisk hållfasthetslära)
(20) http://www.am.chalmers.se/~anek/teaching/fatfract/98-3.pdf
(21) www.cardan.se
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Illustration 22: Ospecificerad wöhler kurva för aluminium och stål



 överdimensionering.  I  Scanias  fall  motsvarar  det  en  livslängd  på  100  000 
spänningscykler (illustration 23).   

6.14.2 Gränsmoment
De moment som axeln klara av inom ett begränsat frekvens omfång (illustration 
23).    

6.14.3 Växlande moment
Det  moment  axeln  klarar  utan  att  nå  utmattningsgränsen  vid  växlande 
belastning (illustration 23).

26

Illustration 23:  Ospecificerad wöhler-kurva



7 Beräkningar 

Beräkningar utfördes för att få en uppfattning om vilka delar av axeln som är 
kritiska ur dimensioneringssynpunkt.  Det  visade sig tidigt  i  analysskedet  för 
kardanröret  att  den  är  komponenten  där  högst  spänningar  uppstod.  Dessa 
spänningar är 2 gånger större än resten av konstruktionen (illustration 24 samt 
bilaga 6 ).  De högre spänningskoncentrationer som uppstår vid axelgafflarna 
(illustration 24) visar sig bero på skarpa vinklar som i verkligheten inte existerar 
och kunde efter kontroll med konstruktörer hos Scania tas bort. Analyserna har 
inriktat sig på kardanröret  

7.1  FEM-Analys P600
FEM- analysen görs på en kardanaxel av hållfashetsklass P600. Vilken är den 
axel som klarar av att överföra störst moment enligt Scania. Det moment som 
anbringas är  26.6 kNm och motsvarar momentet som axeln konstruerats  för. 
Analyser  görs  för  de  olika  belastningsfallen  som  uppstår  vid  olika 
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Illustration 24: FEM-analys solid kardanaxel med ansatt moment på 26,6 KNm



monteringsvinklar och rotationsvinklar ( Se tabell 2). Gränsen för vinklar som 
analyserats är valda genom att studera konkurrenters utbud(22) . 

VINKEL
[Grader] Mv Min [Nm] Mb[Nm] VINKEL

[Grader] Mv Max [Nm] Mb [Nm]

  0 och 180 
[grader]   90 och 270 

[grader]   

5 26499 2318 5 26701 2327

10 26196 4619 10 27010 4690

15 25693 6884 15 27538 7127

20 24995 9097 20 28307 9681

25 24107 11241 25 29349 12403

30 23036 13300 30 30715 15357

Tabell 2: Momentets uppdelning vid olika monteringsvinklar 

7.2 Förenklingar
För att på ett effektivt sätt göra de stora antalet beräkningar som krävs i Pro-
Mechanica,  är förenklingar av modellen nödvändiga. Dessa ska inte ses som en 
nackdel. De kan ge bättre beräkningsnoggranhet(23) . Istället för att beräkna hela 
den  uppritade  solidmodellen,  delades  den  upp  i  ett  antal  del  analyser. 
Bucklingsanalyser görs på hela solidmodellen då tillförlitliga förenklingar av 
gaffelpartierna är  svåra att  göra.  Bucklingsberäkningar  är också beroende av 
hela komponentens geometri. 

7.2.1 KardanRör  
Kardanröret beräknades som en solidmodell enligt ill. 25. De balkelement som 
syns i figuren fungerar som punkter för att anbringa ett moment genom kraftpar. 
Programmvaru fel i Pro-Mechanica gör att direkt anbringat moment inte går att 
simulera på ett enkelt sätt.  

(22) (http://www.cardan.se), (http://www.eie.se)  

(23) Daniel forsman, konstruera med Pro Engineer del 2 
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Illustration 25: Modifierad modell av kardanrör

http://www.eie.se/
http://www.eie.se/
http://www.cardan.se/
http://www.cardan.se/


7.2.1 Gaffel
Istället för att analysera den kompletta kardanknuten görs en analys på en gaffel. 
Krafterna anbringas som lagerkrafter med 5 graders knutvinkel enligt tabell (2). 
Randvillkoren är när gaffeln är fast inspänd enligt ill. 26 . 

 

7.3 Spänningar kardanrör
De spänningar som uppstår i axeln vid de olika kraftbilderna  visas i tabell (3). 
σm och σa beskriver den dynamiska spänningen som uppstår i vid kontinuerlig 
gång, Dvs då fordonet inte accelererar med drivs framåt med momentet 26,6 
kNm. Definitioner av dessa storheter beskrivs i ekv(36, 37)    

β 0-180 [Grader] 90-270[Grader] σm [MPa] σa [MPa]

5 460 470 465 5

10 473 495 484 11

20 480 540 495 30

30 490 627 558 68

  [MPa]   [MPa]  Värdena gäller för 
kontinuerlig gång

Tabell 3: Spänningar,mittspänning samt amplitud
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Illustration 26: Gaffel med pålagda lagerkrafter



7.4 Vridning och skjuvning 
Det  moment  som krävs  för  att  nå  upp till  materialets  övre  sträckgräns  och 
påbörja  att  plasticera  axelns  yttersida  beräknades  för  hand.  Skjuv-  och 
sträckgränsen  förhåller  sig  till  varandra  med  en  faktor  på  0,6  mot 
sträckgränsen(24) och momentet som kan anbringas blir 38.4KNm. Genom  att 
använda teorier för flytlasthöjning beräknades momentet som behövs anbringas 
för  genomplasticering  till  39.3  kNm  (bilaga  3).  En  kontroll  med  FEA  – 
beräkningar visade att detta moment inte helt ger upphov till spänningar över 
sträckgränsen på axeln insida. Momentet dimensionerades upp med 5 % för att 
garantera att momentet är tillräckligt för avvridning. Detta  visas i bilaga(3)  

7.5 Buckling
Bucklingstester  görs  på den solida  modellen.  Detta  för  att  få  insikt  om hur 
tvärsnittet  är  dimensionerat  för att  motstå  buckling.  Detta  görs  för  två olika 
längder på kardanröret. 600 mm samt 1800 mm. Det visar sig att längden på 
röret  inte  nämnvärt  påverkar  Bucklingsfaktorn.  Formen  på  bucklingen 
verifierades vid besök på Scania. Beskrivning av randvillkoren återfinns i bilaga 
( 7 )                                                                           

   .                                                                                Mode    B. L. F

                                                                                 ----  ------------  
                                                                              1 -8.908653e+00
                                                                              2  8.910005e+00
                                                                              3  8.920063e+00

   

(24) (Hans Sellèn universitetsadjunkt högskolan i Gävle) 
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Illustration 27: Bucklings analys av kardanaxel med rör längd 600 mm



                                                                                Mode    B. L. F
                                                                               ----  ------------  
                                                                              1 -8.908653e+00
                                                                              2  8.910005e+00
                                                                              3  8.920063e+00

7.6 Krafter i splines hylsa 
De  krafter  som  uppstår  när  det  uppkommer  axiella  förskjutningar  i  axeln 
beräknas i bilaga (2) . Den resulterande dragspänning vid axiella förskjutningar 
med  ett  pålagt  moment  på  26600  Nm  beräknades  till  2.83  N/mm2  och 
spänningen i splinesen beräknades till 31 MPa

7.7 Påfrestningar lager 
Den  radiella  kraften  på  axeln  som  överför  ett  moment  på  26600  Nm  är  i 
storleksordningen 85972.9 N. Det är 88% av lagrets dynamiska bärighetsstal. 
Tas hänsyn till avlänkningsvinklar är lagrets påfrestningar enligt tabell 4 . De 
axiella  krafterna  på  lagret  som  uppkommer  vid  axiella  förskjutningar  av 
splineshylsan  är 5224 N. (Bilaga 2) 
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Illustration 28: Bucklings analys av kardanaxel med rör  
längd 1800 mm

Illustration 29: Radiella koordinater hos  
lager.  Längst dessa angriper krafterna  

lagret



 Minsta krafter
0 och 180 grader  [Nm]  Maximala krafter

 90 och 270 grader [Nm]

Vinkel  
[grad]

x-riktning 
vridning

z-riktning 
Böjning

 x-riktning 
Vridning 

z-riktning 
Böjning 

5 85646 14983  86299 7521

10 84667 29857  87298 15158

15 83041 44499  89004 23034

20 80785 58804  91490 31289

25 77915 72663  94857 40087

30 74453 85972  99272 49643

Resultant Min [Nm] Resultant Max [Nm] Andel av dynamiskt 
bärighetstal [Nm]

86946 86626 89.4%

89777 88604 91.5%

94212 91936 94.9%

99920 96692 99.8%

106539 102981 106%

113696 110993 114%

 [%]

Tabell 4: Krafter på lager vid olika rotations och avlänkningsvinklar
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8  Resultat
Resultatdelen sammanfattar den information som insamlats och de beräkningar  
som gjorts. Resultatet skall inte ses som fakta utan mer som en övergripande  
rekommendation, stora mängder data som krävts för fullständiga beräkningar  
inte varit tillgängliga. 

8.1 Dimensioneringsfaktorer 

8.1.1 Nållager 
Dimensioneras i enlighet med DIN ISO 281 standarden.  Beräkningsmetoder 
finns på SKF hemsida. Dimensioneringen kräver kunskap om lagerkrafterna på 
lagren under drift. 

Lagren kan dimensioneras efter 3 st värden

1. 1000 000 rotationer (dynamiska bärighetstalet)

2.  Mot ett bestämt antal varv som motsvarar kardanrörets livslängd. 

3. Oändig livslängd

Problemet med dimensioneringen är att lagren i knuten inte roterar ett helt varv 
utan utsätts för en sinus formad rörelse som påverkar livslängden. Enligt tabell 
(4) kan man se att av länkningsvinkeln  påverkar lagerkrafterna och bör tas med 
i  beräkningarna.  Det  moment   axeln   dimensioneras  för  får  enligt  Scanias 
dimensionering inte överstiga lagrets dynamiska bärighetsstal      

8.1.2 Kardanrör 
Bestämning av max moment  görs

1. Genom användning av ekv ( 25, 26) eller

2. Genom det moment som växellådan och differentialen kan överföra utan 
att skadas (säkerhet bör tas med). 

Den första metoden används då drivaxlarna har konstruerats som den 
svaga länken i drivlinan. Den andra metoden används då kardanaxeln är 
drivlinans svaga länk. 

Tvärsnittet på axeln ska konstrueras för att klara 100 000 spänningscykler enligt 
Wöhlers utmattningsteorier. Röret ska ha en godtagbar säkerhet mot buckling. 
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En acceptabel säkerhet är en bucklingfaktor på 8 (25). En allt för stor   säkerhet 
skall undvikas då buckling skall ske vid kollaps.          

8.1.3 Gaffel, splineshylsa och knutkors 
Säkerheten mot kollaps i gaffel, splineshylsa och knutkors bör vara tillräckligt 
stort för att garantera att brott inte sker på något annat ställe än på röret. Enligt 
tester på Scanias P600 modell är en ungefärlig säkerhet på 2 tillräckligt mot de 
spänningar som uppstår i kardanröret  

8.2 Mätning
Mätning som bör genomföras är

• Vibrationsmätning för att kunna kontrollera axelns egenfrekvenser 

• Vinkelhastighetsmätning för att kontrollera hur axeln beter sig vid olika 
knut kors vinklar, 

• Temperaturmätning på lager för att kontrollera när lagrena skadats till 
den grad att stora interna friktionskrafter uppkommer. 

• Vridningsmätning av axeln 

• Mätning av böjning 

• Spänningsmätning  vid  de  punkter  som  visar  sig  svaga,  för  att  ge 
underlag  till  konstruktionsförbättringar  och  för  att  kontrollera 
spänningar som uppstår i axeln på grund av knutkorsvinklar 

8.3 Belastningsfall och påverkan 
• Vid  större  knutvinklar  kommer  materialets  påkänningar  och 

spänningsbilder  att  skilja  sig  markant  från  den  vid  mindre  vinklar 
(Tabell 3).  I tabell (1) avläses att axeln som dimensionerats för att klara 
testmomentet 22.6 kNm, inte håller ifall knutvinkeln är 20 grader (om 
man utgår från materialets undre brottgräns) . Redan vid 10 grader ligger 
belastningarna  vid  materialets  sträckgräns  (det  mindre  av  värdena). 
Hänsyn till vinkeln som axelns ska arbeta vid kommer således behövas 
tas  hänsyn  till  vid  dimensionering.  De  varierande  spänningar  som 
uppstår pågrund av axelns ojämna gång bör analyseras med ett Haigh 
diagram  för  att  kontrollera  ifall  dessa  bidrar  till  ett  snabbare 
utmattningsförlopp.  För  att  dra  konkreta  slutsatser  krävs  utförligare 
materialdata.  

(25) (Daniel Forsman Universitetsadjunkt Högskolan i Gävle)
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Axiella krafter från splineshylsan har obetydlig inverkan på kardanrörets 
hållfasthet.  De  krafter  som  radiellt  påverkar  kullagret   blir  små  i 
förhållande till de krafter som uppstår vid vridning och böjning. Efter en 
längre tid kan däremot utslitning ske i splinesen då partiklar kan samlas 
där och ge upphov till nötning. 

8.4 Simulering 
Simuleringar  av  belastningar  och  rörelser  som  axeln  känner  av  under  sin 
driftstid  är  testriggens huvudsyfte.  Att  ta  hänsyn till  alla  faktorer  är  en  stor 
uppgift. Här listas de faktorer som är viktigast att prova 

• Vridmoment med varierande mittspänning och varierande amplituder

• Variationer  i  monteringsvinklar  för  att  se  effekter  på  nållagrens 
hållbarhet,  då  arbetsrörelse och belastningar påverkas, och för att 
kunna kontrollera hur axeln påverkas av ojämn gång. 

• Arbetsvarvtal hos axeln enligt ekv (3) 

8.5 Tester 
Kollapstest för att fastställa det maximala momentet för kardanaxeln. 

Utmattningstest mot wöhlerkurva med växlande belastning. Godkänd axel ska 
klara över 100000 cykler. 

Test  av  kullagrens  utmattningshållfasthet,   Moment,  varvtal  och  vinklar  ska 
anpassas till de lagrena är dimensionerade för.(26)  

(26) (www.allpowertrans.com)(Ilg Thorvald Scania)
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8.6 Krav specifikation Testrigg 
Min Moment 41265 Nm

Längd   mellan  infästningar  för 
kardanaxeln 

2000 mm

Min längd 0  alternativt  avstånd  mellan 
infästningar hos kortaste axel.

Simulering  Höjdskillnader  mellan 
infästningspunkter  (beräknat på 2000 
mm Axel)

358 mm 

Lasttyp Växlande,  pulserande  samt  linjära 
moment  

Varvtal Kardanaxelns arbetsvarvtal 

Vinklar som skall kunna simuleras 0-10 grader 

Säkerhet Maskinen  skall  vara  skyddad  så  att 
personal inte kan ta skada vid fel som 
kan uppstå. 

Anpassningar Axelns  anslutningar  till  riggen måste 
kunna bytas ut för att anpassas till de 
olika  medbringare/flänsar  som  finns 
på marknaden. 

8.7 System
I denna del redovisas de faktorer som ska diskuteras med ett specialist företag 

på  testsystem.  Denna  specifikation  innefattar  krav  på  både  hårdvara  och 
mjukvara

Kraft Ska  hantera  lämpliga  in  data  över 
spänningsspektrum och överföra dessa 
till  testriggens  motorer  med  ett  bra 
utformat interface  

Rörelser Ska  hantera  lämpliga  data  över 
horisontella och vertikala rörelser samt 
föverföra  dessa  till  fysiska 
förflyttningar  hos  riggen med  ett  bra 
utformat interface 

Information Ska läsa av signaler från de sensorer 
som  väljs  att  använda  och  kunna 
systematiskt  presentera dessa med ett 
bra utformat interface 
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Säkerhet Systemet ska stänga av provningen så 
fort  det  känner  av  att  okontrollerade 
egenfrekvenser  uppnås,  Misslyckande 
med  att  göra  detta  kan  ge  bestående 
skador på utrustning och personal

8.8 Kompetens som krävs i företaget
Slutsatser beskrivna i denna del, är enbart rekommendationer från författaren  
och bygger på den erfarenhet som samlats under arbetets gång

För att genomföra grundliga utmattningstester och dra slutsatser om resultat och 
åtgärder som krävs, behövs personal med gedigen erfarenhet inom området. En 
renodlad provningsingenjör med inriktning på utmattning är att rekommendera.

För att göra förbättringar av konstruktionen genom data, insamlade och givna av 
testingenjören, krävs erfarna konstruktörer med kunskap om Fem-analyser och 
tidigare erfarenhet av kardanaxlar och provning,

För att svara mot kunder om detaljer angående montering, smörjning etc. Är det 
praktiskt  att  företaget  har  personal  som  arbetat  med  kardanaxlar  på  en 
”praktisk”-nivå. 

Erfarenhet  är  nyckeln  till  kompetens  och  framgång,  eftersom  många  av  de 
faktorer som påverkar en axel  inte  går att  beräkna eller  lösa analytiskt  utan 
måste lösas genom erfarenhet.    
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9 Diskussion
9.1 Arbetsgång

Arbetet var vid projektstart tänkt att utgå från Scanias befintliga testutrustning 
och de data  på påfrestningar  som de hade.  Detta  blev  inte  möjligt  eftersom 
kontakter och möten med Scania inte kunde upprättas förens sista veckan innan 
arbetet  skulle  vara  klart.  Arbetet  har  således  inte  haft  någon  konkret 
utgångspunkt vilket har påverkat kvaliteten på arbetet. Istället för att utgå från 
en konkret problembeskrivning med tydliga mål och delmål så har  författaren 
försökt  sätta  sig  in  i  den  information  som  funnits  utan  en  inledande 
introduktion. 

9.2 Data underlag
 Data underlag är närmast obefintligt och flera beräkningar och slutsatser som 
dragits, baseras på ej kompletta ritningar, och överlag vaga data.

9.3 Resultat Analys
Det  resultat  som  redovisas  och  utvärderas  är  inte  gjort  med  personer  med 
kunskap och erfarenhet inom området

9.4 Fortsatt arbete
Uppmätningar på de krafter och moment som axeln känner av under sin drift 
måste uppmätas för att ge ett underlag för beräkning och dimensionering. Ett 
fullständigt spänningsspektrum måste konstruerats 

Data som påvisar axelns och lagrens livslängd behöver insamlas och utvärderas. 

Undersökningar av kardanaxelns arbetsvarvtal och moment som axeln överför 
måste bestämmas.

Ytterligare  krav  på  riggen  behöver  grundligt  diskuteras  och  utvärderas  med 
intressenter. 

Konstruktion av testriggen behöver diskuteras med specialiserade tillverkare av 
sådan utrustning för att finna en optimal lösning 

Analyser av de egenfrekvenser som uppstår behöver göras och beräkningar av 
de påfrestningar som riggen måste klara av ifall 
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En vidare utveckling av metod för att bestämma max moment bör göras, Leax 
bör undersöka maskinfaktor, dimensioneringssäkerhet samt det extremfall som 
kan uppstå.

Kringsystemets krav bör upprättas tillsammans med personalen som skall utföra 
testerna, samt i samspråk med leverantörer

Man  bör  undersöka  ifall  det  är  relevant  att  testa  monterade  kardanaxlar  då 
ojämn gång uppstår. Ifall det är relevant så måste riggen anpassas till detta. 
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Bilaga (1) 

Spänning kardanrör
Beräkning  av  skjuvspänning  i  kardanrör  med  moment  22600  Nm och  med 
maximalt moment 30715Nm

=
Mv
Wv

Wv=× D4−d 4

16×d


Wv=× 0,11434−0,10334

16×0,1433
=0,00009760

=
26600

0.00009760 272.553 [N/mm2]

Ger material påkänning enligt Von Mises 

von mises=3×2

von mises=3×272.5532=472 [N/mm2]

=
30715

0.00009760
=314.7 [N/mm2]

von mises=3×314.72=545 [N/mm2]

Kontrolleras med vridning av solid modell samt förenklad 
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Förenklad modell 

. 

Load Set          Stress Error  % of Max Prin Str
         ----------------  ------------  -----------------
         LoadSet1           1.33e+00       0.4% of  3.17e+02
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Bilaga (2) 

Beräkningar splines

Mv=0.75×p×h×Z×l×d 
2

P=
Mv×2

0.75×h×l×z×d 

P=
26600×2

0.75×0.00415×0.211×32×0.0815
=31 [N/MM2]

F=
Mv×2

0.75×Z×d

F=
26600×2

0.75×32×0.08165
=27148 N

Fritkions kraft i axiell riktning blir  

F f=0.2×27148=5429 N

Där friktionskoefficienten satts till 0,2 (1)

Axiella spänningar i splineshylsa 

kraften antogs angripa över axelns radiella tvärsnitt på arean

A=R2×−r2×

A=57.252×−51.652×=1916 [mm2]

axiell=
5429
1916

=2.83 [N/MM2]

z=antal splines=32 st

d= diametern mellan de punkter som kraften anses angripa=81.65

l= splineshylsans längd 

R=kardanrörets ytterdiameter

r= kardanrörets innerdiamter

(1)http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Tribology/co_of_frict.htm  )
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Bilaga(3)

Beräkning plasticering

Beräkning av moment som ger fullständig plasticering av kardanrör

M kollaps=∫d /2

D /2
s×2××r×rdr

M kollaps=s×2×× D3

24
− d 3

24


M kollaps=384×2×× 114.33

24
−110.33

24
=39.3KNm

Med 5% uppdimensionerat moment (41.26 KNm)
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Bilaga (4)

Beräkning av krafter på lager

Böjmomentet tas upp av de två  lagren iform av kraftpar

F rl=
Mzmax

DLmitt

 krafterna som uppstår genom vridmomentet beräknades på samma sätt

 F rl=
Mvmax

2×DLmitt 

Beräkningarna gjordes i Excel där data om moment beräknades från tabell 
nedan 

  Lagerkrafter   

  Min Max  

Vinkel 
[Grader]

x vridning 
[Nm]

z Böj [Nm] x Vridning 
[Nm]

z Böj [Nm]

5 85646 14983 86299 7521

10 84667 29857 87298 15158

15 83041 44499 89004 23034

20 80785 58804 91490 31289

25 77915 72663 94857 40087

30 74453 85972 99272 49643

Resultant  Max [Nm]
Resultant Min
[Nm]

% av dynamiskt 
bärighetstal

86946 86626 89.4%

89777 88604 91.5%

94212 91936 94.9%

99920 96692 99.8%

106539 102981 106%
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113696 110993 114%

   
 

Resultanterna  beräknades genom formel 

F Resultant=F Böj
2 F vrid

2  

Andel  av det dynamiska bärighetstalet krafterna motsvarade beräknas genom 
att ta kvoten av bärighets talet och resultanten av de krafter som påverkar lagret.
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Bilaga (5)

Förenklad vridning och böjning, FEM-Analyser 

30715 Nm vridmoment 
15357 Nm Böjmoment 
 max vid beta =30 grader
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23036 Nm vridmoment
1330mNm Böjmoment
min vid beta = 30 grader

Load Set          Stress Error  % of Max Prin Str
         ----------------  ------------  -----------------

         LoadSet1           5.17e+01       7.2% of  7.17e+02
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28307 Nm vridmoment
9681 Nm Böjmoment
max vid beta = 20 grader
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24995 Nm vridmoment
9097 Nm Böjmoment
min vid beta = 20 grader

Load Set          Stress Error  % of Max Prin Str
         ----------------  ------------  -----------------

         LoadSet1           3.44e+01       6.3% of  5.47e+02
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26195 Nm vridmoment
4619 Nm böjmoment
Min vid beta= 10 grader

Load Set          Stress Error  % of Max Prin Str
         ----------------  ------------  -----------------

         LoadSet1           1.63e+01       4.1% of  3.97e+02
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27010 Nm Vridmoment 
4690 Nm Böjmoment
max vid beta = 10 grader
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26701 Nm vridmoment
2327 Nm böjmoment
Max vid beta = 5 grader

        Stress Error  % of Max Prin Str
         ----------------  ------------  -----------------
         LoadSet1           7.80e+00       2.4% of  3.29e+02
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Bilaga (6)

Fem-analys gaffel 
  ----------------  ------------  -----------------

         LoadSet1           2.79e+04       5.4% of  5.12e+05
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Bilaga (7)

Randvillkor

Randvillkor hos knutkors mot växellådan  (till vänster i bild) är fast inspänd 
men tillåts rotera kring x och z-axeln. Knutkorset mot differential (till höger i 
bild) tillåter förflyttningar i x och z-riktningar men enbart rotation kring x-
axeln.
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Illustration 30:  Rand vilkor i Mechanica 



Bilaga (8) 

Planering
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